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rjevProletari din toate țările, uniți-vă!

cinreia
Succese

ale petroliștilor

argeșeni
ă începem această scurtă 
despre întrecerea socialistă 
rată de colectivul schelei 
cu un grafic al succeselor, 
strează entuziasmul în muncă, hotă-
rîrea fermă a petroliștilor de a întîm- 
pina Congresul partidului și ziua de 

1 Mai cu cît mai multe realizări.

cronică 
desfășu- 
Moșoaia
El ilu-

ANGAJAMENT PÎNĂ LA 1 MAI 
(în plus, peste sarcinile de plan)

Productivitatea
muncii 0,38 la sută

REALIZĂRI 
PE TRIM. I

Țiței peste plan 
Gaze utilizate

2,51 la sută 
pînă Ia 17 aprilie

1 500 tone 2 447 tone
3 000 000 mc 8 934 000 mc

Una dintre măsurile care au asigurat o bună 
desfășurare a procesului de producție a fost sta
bilirea celor mai bune regimuri tehnologice de 
funcționare a sondelor și respectarea lor cu stric
tețe. Pe această bază s-a prevăzut îmbunătățirea 
parametrilor de funcționare la 24 de sonde, pe 
întregul an. în fiecare dintre cele trei secții ale 
schelei, aceasta a devenit o sarcină permanent 
a producției. Zilnic s-au calculat randamentele 
teoretice și au fost confruntate cu cele nominale. 
Nu a fost o treabă tocmai ușoară. Dar au putut 
fi stabilite cele mai bune condiții de funcționare 
a sondelor. Pînă la 15 aprilie au fost îmbunătățiți 
parametrii la 35 de sonde, adică mai mult decit 
era prevăzut pentru întregul an Producția supli
mentară : 377 tone de țiței. Unele rezultate au 
fost neașteptat de bune. La sonda 216, prin mări
rea submergenței (adică prin coborîrea pompei) 
debitul a crescut cu 20 mc pe zi, iar la sonda 
288 cu 10 metri cubi.

Primele trei luni ale anului au constituit o pe
rioadă de activitate rodnică soldată cu creșterea 
producției sondelor. Planul de măsuri prevedea 
efectuarea, pînă la sfîrșitul anului, a 16 tratamente 
cu solvenți, acidizări și tratamente tensio-active. 
Au fost deja efectuate 20 de tratamente care au 
contribuit la obținerea în plus a unei cantități de 
circa 380 tone de țiței. Alte 120 de tone au fost 
obținute prin retragerea unor sonde în straturi mai 
productive etc. Ce dovedește aceasta ? Că nici
odată oamenii de aici — ca și cei de la Băbeni — 
nu s-au oprit la ceea ce au prevăzut și au pus 
inițial pe hîrtie.

Numeroase măsuri tehnice și organizatorice au 
fost luate pe parcurs. în secția I, secție fruntașă 
pe întreprindere în întrecerea socialistă pe anul 
1964, brigada de producție condusă de tînărul 
maistru Nicolae Gheață a început să raporteze — 
cu vreo două luni în urmă — cantități din ce în 
ce mai mici de țiței. în urma acestui fapt, secre
tarul organizației de partid a inițiat analiza son
delor din parcurile 7 și 2 bis.

Inginerii, maiștrii și tehnicienii secției au studiat 
diagramele, rapoartele de producție, fișele brigăzi
lor de intervenție. S-a constatat că multe sonde cu 
producție mare își reduceau sistematic producția da
torită blocării
— mici, dar, 
ale 
rin
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25 de întreprinderi maramureșene

CRONICA

Ciumele zile cu devenit priel
nice pentru insămintarea porumbu
lui in toate cooperativele agricole 
ce producție din raionul Turda. 
In ziua de 19 aprilie, in unitățile cu 
expunere sudică s-au însămînțat 
primele suprafețe: 418 hectare. 
Sub un soare puternic si un vint 
uter de primăvară. solele s-au 
rvîntct și încălzit, astfel că ziua 
de 20 aprilie a devenit favorabilă 
irjămlnțării porumbului in două 
treimi din unitățile raionului. S-au 
insămintal in această zi 753 de 
hectare. Cele mai mari suprafețe 
ca fost insămințate Ia Ceanu Mare 
— 189 hectare, Luna — 100 hec
tare. Luncani — 99 hectare, Frata, 
Tritenii de Jos și Tritenii Colonie. 
Pe lingă atelajele unităților care 
insămințează terenurile inaccesi
bile tractorului, au lucrat in a- 
ceastă zi 107 din cele 168 de 
mașini de semănat porumb 
2 SPC 2 existente in raion.

Avind în vedere că nu toate uni
tățile Începuseră insămințatul, s-ar 
putea crede — așa cum de fapt 
căutau să ne asigure și tovarășii 
de la Consiliul agricol raional — 
că. semănătorile care nu au lucrat 
in ziua de 20 aprilie sini tocmai 
cele repartizate acestor unități. Am 
lost in ziua de 20 aprilie la trei 
brigăzi de Ia S.M.T. Cimpia Turzii 
și iată ce am constatat. La Cea
nu Mare, pe Ia orele prinsului, 
una din cele 5 semănători de po
rumb ale brigăzii, condusă de 
Moldovan Simion, stătea nefolosită 
in curtea unității. De ce ? Pentru 
că abia la două zile după ce în
cepuse semănatul, nu mai exista 
teren pregătit pentru a lucra cu 
toate cele cinci semănători. In 
ziua anterioară se lucrase cu nu
mai trei semănători și aceasta în 
vreme ce un tractor al brigăzii 
continua să care materiale de 
construcție.

La Bolduț, brigada condusă de 
Xicolae Goran are patru semănă
tori de porumb. Dar se lucra nu
mai cu trei. La prima tură făcută 
cu o semănătoare, mecanizatorii, 
președintele și inginerul unității, 
au descoperit că la două tuburi, 
ingrășămintele nu curgeau o dată 
cu boabele. Pinioanele care antre
nează discurile

etc. De pildă. coletuml 
de mancă al Combinatului chi
mic o-me tal urgie „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej* din Baia 
Mare a dat peste plan de 
la începutul anului • produc
ție marfă in valoare de 22 mi
lioane lei. iar economiile ia 
prețul de cost se ridică la pes
te 2 milioane let Acest im
portant succes se datorețte ■- 
tilizării eu maximum de ran
dament a agregatelor și insta
lațiilor. atingindu-se in acest 
an cei mai inalți indiei. Ca 
urmare a modernizării proce
sului de producție, încărcătu
ra pe m p de cuptor la topire

BAIA .MARE (de la cores
pondentul nostru). — Sînt tot 
mai numeroase întreprinderi
le și unitățile economice din 
regiunea Maramureș care au 
raportat incă din zilele trecute 
îndeplinirea angajamentelor 
din prima etapă a întrecerii 
socialiste pe anul 1965. Prin
tre cele 25 de întreprinderi 
maramureșene care și-an 
deplinit angajamentele 
numără și Combinatul
mico-metalurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“, exploatările 
aparținind Trustului minier 
Baia Mare, unitățile din 
cadrul D. R. E. F. Maramureș
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CINCI SCRISORI

DIN VIAȚA

nisip sau 
acest caz, importante 

utilajelor de pompare. ’
Nica, responsabil cu producția și calificarea 

în comitetul U.T.M. pe schelă, a propus ca cea mai 
bună brigadă de intervenție — brigada a lV-a — 
condusă de tînărul Marin Manole — și maistrul

Bine organizată, munca 
cooperativa agricolă de pro
ducție din Drăgânești Vlașcc 
se desfășoară din plin. în 
urma agregatelor de discuri 
au intrat semănătorile de 

porumb.

-.-J

erau tocite. Mași-
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Totul e pregătit
Trifești, raionul Iași, 
fiecare an aproxima-

Acum, în urcușul unei pri
măveri care va fine — sperăm 
— să-și recupereze întîrzierea 
apariției, acum, luînd-o înain
tea arborilor dornici să comu
nice Universului înfrunzirea și 
înflorirea, luînd-o înaintea do
rinței lacurilor de a înfățișa 
lumii limpezirea definitivă a 
oglinzii lor, iată că oamenii, 
pe toată întinderea țării, ra
portează. Ei arată: am dus 
cu bine, pînă la capăt munca 
unei prime etape a anului, an
gajamentele noastre de crea
tori au primit acoperire în 
aur, ne-am făcut datoria.

Aici, în acest raport ome
nesc, raport întemeiat pe fap
te, documentat cu cifre, cen- 
tralizînd cu sobrietate diagra
mele producției, aflăm echiva
lentul mîndriei și demnității 
constructorilor Romîniei so
cialiste.

Angajamentele au fost mo
bilizatoare. Cu alte cuvinte, 
ținînd cont de rezultatele pre
cedente, ele au fixat ștacheta 
în așa fel, îneît să solicite e- 
nergii și impulsuri noi, cău
tări și verificări de soluții ine
dite, cercetarea, evidența și 
folosirea rezervelor, resurselor 
neexplorate încă. îndeplinirea 
angajamentelor luate — ra
portată acum de colective 
mari și mici în toate sectoa
rele economiei naționale — 
semnifică, astfel, confirmarea 
unui stil de muncă de înaltă 
valoare practică și educativă, 
în cel din urmă an al șesena- 
lului, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii noștri au pășit cu 
dreptul.

în paralela — sau chiar, 
metaforic vorbind — competi
ția cu primăvara meteorologi-

PAG. A 3-a:

G.A.S. 
cultivă în 
tiv 1000 de hectare cu porumb.

în această primăvară, gospo
dăria are de însămînțat aproape 
1100 hectare cu porumb. Semă- 
nătorile cărora li s-a făcut 
proba în cîmp, sînt gata să 
intre în brazdă. Sînt pregătite 30 
de tone de carburanți, discurile 
pentru semănătorile 2 SPC 2, 20 
tone de sămînță. Mecanizatorii 
au procurat jaloanele, țărușii, 
sfori pentru semănători, tăblițe 
pentru fiecare tarla.

în timp ce discutam cu ingi
nerul șef Ion Tutulan, au venit 
mecanizatorii Mihai Rotaru, Ion 
Horia și mecanicul de atelier 
Băruță Cezar. Veneau cu termo
metrul pe care, cu cîteva minute 
în urmă, îl scoseseră din sol. La 
20 aprilie, la opt seara, tempera
tura era de 6,5 grade. La 8 gra
de se va trece la semănat cu 
toate forțele. îneît în 6 zile lu
crarea să fie gata.

C. SLAVIC

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a II-a)

alați, Suceava, Cluj, 
Timișoara, Pitești... 
Ne e greu să ne 
imaginăm așezarea 
acestor cinci orașe 
in cinci puncte di
ferite atunci cînd, 

obișnuitei hărți geo- 
avem în față, așa 

se întîmplă acum, 
din care se compune

în locul 
grafice, 
cum ni 
elemente 
ceea ce am numi harta etică a 
patriei, consemnînd lupta, munca 
și idealurile comune ale oameni
lor. Sentimentul de suprapunere, 
de contopire devine atît de preg
nant incit aproape că preface în 
noțiuni abstracte reprezentările 
geografice; timpul, timpul nos
tru cu vasta și frenetica sa crea
ție acoperă deopotrivă întreg 
spațiul patriei, înlocuiește numi
rile cunoscute cu o singură ex
presie — bucuria de a trăi — 
adună oamenii într-o singură, 
mare, unită și puternică familie.

Cu această senzație redactăm 
rindurile de față menite să co
menteze cinci scrisori primite 
din partea a cinci elevi și stu- 
denți: un gălățean, un sucevean, 
un clujean, un timișorean și un 
piteștean. Deși e puțin probabil, 
întimplarea ar fi putut face ca

acești tineri să se fi întîlnit și să 
se fi cunoscut. N-ar fi nimic ne
firesc ca ei toți sau numai unii 
să se fi găsit împreună la munte, 
într-o tabără de pionieri, într-o 
vacanță studențească, pe plaja 
mării, ori la București, cu prile
jul unui concurs pe țară. Este 
însă exclus ca tot ceea ce îi apro
pie — și așa cum reiese din scri
sorile lor, îi apropie totul! — să 
se fi realizat doar în aceste scur
te întîlniri. Nu o întîmplare a 
determinat ca, alcătuindu-le pro
filul moral, să descoperi un șir 
infinit de similitudini, ci ciața 
noastră în totalitatea ei, educația 
unică ce a acționat asupra fie
căruia în parte și care, acum, la 
vîrsta adolescenții lor, își arată 
primele roade.

Toate cele cinci scrisori pome
nite abordează aceeași temă: 
„anii de ucenicie", ce reprezintă 
ei pentru tineretul nostru stu-

dios, cum trebuie înțeleși și 
trăiți. Expresiile, desigur, diferă 
de la o scrisoare la alta, semna
tarii lor se dovedesc individuali
tăți conturate diferit și, deși at'rt 
de tineri, personalitatea fiecăruia 
se evidențiază cu claritate, dar 
mărturiile lor, prin frumusețea

severență, zi de zi, cu un scop 
precis, acela al unei pregătiri te
meinice. Mi-am dat seama de 
mai mulfi ani că trebuie să-mi 
apropii o metodă disciplinată de 
studiu. Iubesc matematica, fizi
ca, chimia și acestor materii pen
tru care cred că am aptitudini le

mișoreanului Octavian Dogariu 
din dasa a Xl-a A, Școala me
die nr. 1, ai impresia că ele 
au fost scrise în timp ce semna
tarul lor se afla la aceeași masă, 
în aceeași încăpere cu Dan Tro- 
fin, că, muind condeiele în ace
eași călimară, își împărtășeau

ucenicie
sensurilor ce le degajă, par crea
ția unuia singur.

Piteșteanul Dan Trofin din 
clasa a Xl-a C, Școala Medie 
nr. 1, scrie; ,Jn căutările mele 
am izbutit să fac o deosebire ra
dicală între ce aș numi „a învăța 
cînd ai chef", cînd n-ai ceva mai 
bun de făcut și a învăța cu per-

dăruiesc cea mai mare parte din 
timpul de studiu, fără insă să le 
neglijez pe celelalte. Nu cred în 
ideea unei specializări lipsite de 
cunoștințe multilaterale în toate 
domeniile. Unei asemenea „spe
cializări" eu i-aș spune altfel, 
mai exact: limitare, mărginire". 
Citind în continuare rindurile ti-

glodurile: ,3Iă pregătesc - 
scrie Octavian — punind accen
tul pe acele obiecte care mă pa
sionează și care cor constitui 
baza studiului meu de mai de
parte, dar nu le omit pe celelalte, 
nu trec peste ele cu indiferență. 
Mi-e imposibil să mi-l imaginez 
pe specialistul de mîine într-un

domeniu al matematicii și fizicii, 
pe cel care voi fi eu peste cîțiva 
ani, ca un om unilateral". Și 
parcă tot la aceeași masă, alături 
de Dan și Octavian, ca o conclu
zie la o discuție prietenească, își 
redactează scrisorile și sucevea
nul Dumitru Romaniuc, student 
în anul III la Institutul pedago
gic și clujeanul Mircea Flaviu 
Bocoș, student în anul V, și 
gălățeanul Enache Mîndrescu, 
din anul III, filologie. Să 
le dăm cuvintul, pe rînd: Du
mitru Romaniuc: „Am urmat 
întîi o școală profesională, apoi 
școala medie. Ceea ce m-a adus 
pe băncile unui institut cu un 
profil total diferențiat de meseria 
spre care mă îndemna școala 
profesională, a fost faptul că, 
deși sorbeam sfaturile și învăță
turile de specialitate ale maiștri- 
lor-instructori, nu lăsam pe al 
doilea plan studiul limbii romîne,

al istoriei, al limbilor străine. 
Copil fiind, voiam să devin un 
meșter cult; acum, în floarea vir
atei, doresc să ajung un profesor 
cult la o școală de ucenici". 
Mircea Flaviu Bocoș : „Fac parte 
din promoția de specialiști a 
anului 1965 și curind voi deveni 
profesor de geografie. Toate 
eforturile pe care le-am depus în 
acești „ani de ucenicie" au fost 
dublate de sentimentul că se a- 
propie ziua cînd voi începe să 
predau în fața elevilor, iar aceș
tia mă vor socoti nu numai 
profesorul lor de geografie, ci 
prietenul lor mai mare, îndrumă
torul lor în toate domeniile, omul 
capabil să-i ajute și la o proble
mă de matematică și în alegerea 
unei lecturi beletristice. Mi-am 
propus astfel un studiu multila
teral, organizat, nu izvorit din 
preferințe, ci din necesități". Ena
che Mîndrescu: „Pornesc de la 
adevărul că a educa pe alții — 
situație în care mă voi găsi și eu 
peste atît de puțină vreme — 
înseamnă a fi tu însuți educat și 
instruit. Nu am fost niciodată

OCTAV PANCU-IAȘI

(Continuare în pag. a II-a)



studenti
DIN POȘTA DE IERI

Timpul rămas pînă cînd 
elevii din clasa a Xl-a vor 
trebui să dea piept cu primul 
mare examen al vieții, matu
ritatea, este scurt și după el 
va urma, pentru mulți, o altă 
mare încercare, concursul de 
admitere în facultăți. In acea
stă perioadă au nevoie mai 
mult ca oricînd de sfaturi 
competente, prietenești.

Academicianul profesor Eu
gen Macovschi a fost oaspe-, 
tele elevilor din Slobozia, des- 
criindu-le frumusețile studiu
lui biochimiei, atrăgînd aten
ția asupra dragostei și pasiu
nii ce trebuie să aibă flecare 
pentru viitoarea profesiune.

La Bicaz, elevii celor trei 
clase a XI-a au ascultat cu
vintele tovarășilor conferen
țiari Borș, Popovici, Tenchea, 
de la Universitatea „Alexan
dru Ioan Cuza" din Iași, care 
le-au descris profilul fiecă
rei facultăți, condițiile optime 
de studiu de care dispun as
tăzi studenții.

VASILICA TOLEA 
OLGA IONESCU 

eleve

L-A SALVAT CAPRIOARA „Buturuga
uminică 11 aprilie a.c. postul de 
radioficare al orașului Covasna, 
regiunea Brașov a transmis din 
sfert în sfert de oră următorul 
comunicat: ...,,S-a pierdut copilul 
Nicușor Șerban în vîrstă de 2 ani 
și jumătate, fiul ciobanului Con

stantin Șerban, domiciliat în Covasna-Voi- 
nești, strada Horia, Cloșca și Crișan nr. 22. 
Cine știe sau află ceva despre copil este ru
gat să anunțe părinții".

Faptele s-au petrecut astfel: duminică, trei 
copii au plecat să culeagă flori. La un mo
ment dat Nicușor, care era cel mai mic a 
rămas în urmă, și s-a trezit singur. De jur 
împrejur brazi. A ridicat ochii și a dat de 
munți. Singur... I s-a făcut frică și frig. Nin
gea și sufla un vînt puternic. Echipe de 
locuitori au plecat în căutarea lui și in tot 
acest timp stația transmitea apelul.

Au trecut două zile dar de nicăieri nici o 
veste. Părinții au bătut fiecare potecă și două 
nopți au urcat crestele munților cu teamă și 
speranță în suflet. Tatăl a străbătut partea 
de sud-est. De-odată a văzut urme de pași 
care se pierdeau într-un stufăriș de brazi 
tineri. Aproape că nu-i venea să creadă. S-a 
apropiat tremurind de emoție. Nicușor era 
acolo: a ridicat minuțele spre tatăl său. fe

ricit. părintele și-a luat copilul în brațe și a 
coborît 5 kilometri pînă la policlinica ora
șului.

Medicii care au consultat copilul au ră
mas uimiți in fața curajului și rezistenței 
acestuia. Faptul că un copil de doi ani și ju
mătate a stat singur în mijlocul pădurii atîta 
timp a produs senzație și a solicitat curiozi
tatea tuturor.

Cum de a rezistat, fără a i se întîmpla ni
mic, vintului și ninsorii citeva zile și nopți ?' 
Singurul care nu părea deloc impresionat de 
situație și considera totul absolut normal era 
Nicușor. El a răspuns cu naivitate, simplu, la 
întrebările pline de emoție ale tatălui.

— Cu cine ai stat tu aici, Nicușor '
— Cu căpra, a răspuns copilul, parcă sur

prins că nu se știe acest lucru.
— Și nu ți-a fost frică singur noaptea ?
— Nu, am fost cu capra.
Cuvintele băiatului sînt de crezut intrucit 

și pe flanelul cu care era îmbrăcat și în tufa 
de brad în creștere, unde a dormit, s-au găsit 
urme de păr de... căprioară. Așa incit, vechi
le legende în care se povestea despre dragos
tea animalelor pentru cei mici iși găsesc în 
această intimplare o corespondență reală.

GHEORGHE LĂZĂRESCU 
corespondent voluntar

• v Umica
Uneori o marcă poștală — 

atît cît e de mică — îți pro
duce numai necazuri. Nu cre
deți ? O să vă povestesc. Am 
cumpărat un timbru poștal. 
Dau să-1 lipesc. Degeaba. 
Intru într-un alt debit din o- 
rașul Arad. Mai iau un tim
bru și iar mă chinui să-1 li
pesc măcar la un colț. Zadar
nice încercări. Așa se întîm- 
plă cu majoritatea timbrelor 
care se vînd în debitele din 
oraș. Ești nevoit să cumperi 
mai întîi pastă de lipit și apoi 
timbrele de care ai nevoie — 
poștale sau fiscale. Dar dacă 
n-ai pelicanol și nici măcar 
un ac cu gămălie, practic, nu 
te poți descurca. Normal este 
ca la imprimerie să nu se ne
glijeze această problemă.

Il.LSIE GH. IOAN 
str. Rusu Sirianu 25 Arad

Cu prilejul aniversării nașterii lui V. I. Lenin, pionieri din 
școlile Capitalei au venit la Monumentul ridicat în fața 

„Casei Scinteii”, unde au depus flori
Foto : GH. CUCU

Simpozion consacrat 

aniversării nașterii 

lui V. I. Lenin
Școala superioară de partid 

„Ștefan Gheorghiu" de pe lin
gă C.C. al P.M.R., Institutul 
de istorie a partidului și insti
tutele de științe sociale ale 
Academiei R. P. Romine au 
organizat joi după-amiază un 
simpozion consacrat împlinirii 
a 95 de ani de la nașterea lui 
V. I. Lenin. în fața a nume
roși studenți, cadre dietetice 
și cercetători au fost prezen
tate referatele: „Victoria idei
lor marxism-leninismului în 
opera de construcție a socia
lismului în Romînia", „Date 
noi cu privire la legăturile lui 
Lenin cu mișcarea comunistă 
din Romînia", „Marxism-leni- 
nismul și dialectica revoluției 
socialiste", „Aplicarea de că
tre P.C.R. a învățăturii lui Le
nin despre folosirea contradic
țiilor din rîndul claselor ex
ploatatoare în revoluție", „Le- 
nin și problemele realității în 
fiziea contemporană".

Informații
Președintele Comisiei na

ționale a R. P. Romine pen
tru U.N.E.S.C.O., acad. Atha- 
nase Joja, a plecat la 22 apri
lie la Paris, pentru a parti
cipa la cea de-a 70-a se
siune a Consiliului executiv 
U.N.E.S.C.O. în calitate de re
prezentant al R. P. Romine în 
Consiliul executiv și de vice
președinte al acestuia.

La plecare au fost de față 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
acad. Dumitru Dumitrescu, 
secretar prim al Academiei 
R. P. Romine, acad. Miron 
Nicolescu, secretar general al 
Comisiei naționale a R. P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O.

• Opera de stat din Iași a 
prezentat un spectacol cu 
„Faust" de Gounod, la care 
și-a dat concursul Medeia 
Amiranașvili, artistă a po
porului din R.S.S. Gruzină, 
care a interpretat rolul Mar
garetei. Regia spectacolului 
este semnată de George Zaha- 
rescu și Dumitru Tăbăcaru, 
iar conducerea muzicală a 
aparținut lui Radu Botez.

• La Ploiești, s-au încheiat 
lucrările Plenarei Filialei 
Ploiești a Uniunii arhitecților 
din R. P. Romînă, care a ana
lizat timp de trei zile proble
me ale schiței de sistemati
zare a orașului.

Au fost relevate rezultatele 
obținute în anii puterii popu
lare în dezvoltarea orașului 
petroliștilor și schițate unele 
linii în ce privește sistemati
zarea orașului în viitor.

(Agerpres)

Televiziune
VINERI 23 APRILIE

18,30 Universitatea tehnici la 
televiziune. Automatizarea agrega
telor de bază din industria side
rurgică (II). 19,00 Jurnalul televi
ziunii. 19,20 Pentru tineretul șco
lar : Aventurile lui Tom Sawyer 
(III). Salvarea lui Muff Potter. 
20,00 Săptămîna. 21,00 Emisiune 
de artă plastică : Muzeul Luvru 
(II). 21,40 Miniaturi... tn operete, 
în încheiere : Buletin de știri. 
Buletin meteorologic.

SÎMBĂTĂ 24 APRILIE... -• „ L '. - -3*'•
19,00 Jurnalul televiziunii. 19,20 

Pentru cei mici : „Alfabet îm
părat* de Josef și Hana Lamkovi. 
20,00 „Bigamul*. 21,45 Concert de 
estradă : Transmisiune de la So
fia. In încheiere : Buletin de știri. 
Buletin meteorologic.

Aspect din portul Constanta
Foto : N. STELORIAN

A încetat din viață după 
o lungă suferință academicia
nul profesor arhitect Petre 
Antonescu.

Petre Antonescu s-a născut 
în orașul Rîmnicu Sărat la 
29 iunie 1873, a urmat cursul 
primar în orașul natal, studii
le de liceu le-a făcut la Bucu
rești și tot aici, ca student, 
prețuind valorile artei noastre 
naționale, s-a apropiat de 
grupul progresist al reprezen
tanților de frunte ai artelor 
plastice romînești.

Descoperindu-și vocația pen
tru arhitectură, a părăsit stu
diile de drept și a urmat cursu
rile de arhitectură ale școlii de 
arte frumoase din Paris. La 
terminarea studiilor, revine in 
țară și se dedică unei activi
tăți multilaterale, legate de 
afirmarea arhitecturii ro
mînești. Ca profesor, începînd 
din anul 1901) și pînă la 1938, 
a predat istoria arhitecturii, 
conducînd concomitent și a- 
telierul de proiecte de arhi
tectură romînească. între anii 
1932—1938 a fost rector al 
Academiei de arhitectură.

Prețuind patrimoniul artis
tic al patriei noastre. Petre 
Antonescu a activat în cali
tate de membru al Comisiei 
Monumentelor Istorice și al 
Biroului tehnic al acestei co
misii, contribuind la dezvolta
rea tradiției științifice de re
staurare a monumentelor is
torice de arhitectură.

Petre Antonescu a fost, mai 
presus de toate, uri pasionat 
arhitect și un fecund con
structor. Numeroasele sale 
lucrări, printre care : Arcul 
de Triumf din București, Pa
latul Sfatului popular al Ca
pitalei, Institutul de Istorie 
din București, Palatul Admi
nistrativ din Craiova, Clădi

rea Băncii de investiții, Pala
tul Institutului de științe ju
ridice din București și multe 
altele ilustrează personalitatea 
puternică a arhitectului Petre 
Antonescu, precum și imagi
nația și sensibilitatea care 
l-au caracterizat

Pentru meritele sale- deose
bite a fost ales membru titu
lar al Academiei R.P. Romî
ne, a fost distins cu titlul de 
Laureat al Premiului de 
Stat, și decorat cu numeroase 
ordine ale R.P. Romîne.

Dispariția dintre noi a ma
relui maestru, a cărui perso
nalitate proieminentă a do
minat activitatea arhitectura
lă din țara noastră mai bine 
de o jumătate de veac, este 
profund* regretată de toți oa
menii de cultură din patria 
noastră și constituie o serioa
să pierdere pentru arhitectu
ra romînească.

Activitatea acad. prof. arh. 
Petre Antonescu constituie 
un imbold și o călăuză de 
viitor pentru arhitecții zilelor 
noastre.

PREZIDIUL ACADEMIEI 
R. P. ROMÎNE 
MINISTERUL 

iNVĂȚĂMlNTULUI 
UNIUNEA ARHITECȚILOR 

DIN R.P.R.
★

Comisia pentru organizarea fu
neraliilor anunță că sicriul cu 
corpul neînsuflețit al acad. Petre 
Antonescu este depus la Institu
tul de arhitectură ,.Ion Mincu' 
din str. Biserica Enei.

Accesul publicului va fi permis 
astăzi, 23 aprilie 1965, între orele 
10—13 ți 16—20 și simbătă, 24 
aprilie, între orele 9—11.

Ceremonia funebră va avea loc 
în ziua de 24 aprilie a.c. ora 11, 
la Institutul de arhitectură ,,Ion 
Mincu', iar înhumarea se va face 
la cimitirul Belu, la ora 13.

(Agerpres)
/

SPORT
Pe scurt

• Probei» indrviauale cm cacruJ 
campionatelor mondiale de temi 
de masă de Ia Liubliana s Int în 
plină desfășurare. Ieri, s-au dispu
tat Intiinirila tuiului trei al pro
bei masculine, etapă absolvită de 
trei din cei patru concurenți ro- 
mîni. Dorin Giurgiucd I-p învins 
cu 3—0 • pe elvețianul Gnmm, 
Gheorghe Cobîrzan a clștigat cu 
același scor la bulgarul Beșevitks 
iar Adalbert Ret hi l-a cununat pe 
englezul Harrisson cu 3—2 (21—
16. 14—21, 13—21, 21—19. 21—19). 
Al patrulea jucător al Re
da Negulescu, a pierdui cu 2—3 
(17—21, 21—19, 21—19, 16—21,
23—25) In fata sportivului Cien 
Sen-lin din R. P. Chineză.

In proba de dubiu iete, jucătoate
le noastre Maria Alexandru și Ella 
Constantinescu s-au calificat in 
turul 4, intrecind cu 3—0 (21—10. 
21—14, 22—20) cuplul . _ 
Palaisite fU.RS.S). Eleonora 
halca și Viorica 
minate (0—3) de 
Strauss (R E G ).

Pauiarv. 
Mi- 

Ivan au lost eli- 
perechea Richter.

• Astăzi se 
R. F. Germană 
neului international de 
U.E.F.A. La Oberhausen. 
Germană va intilni R. S.
slovacă, iar la Mari Huels, Anglia 
va primi replica echipei Italiei.

vor desfășura fn 
semifinalele tur* 

fotbal 
R. D. 
Ceho-

SPORT •
Campionii

de tineri,
QÎ oc^fetui 

(In pre- 
cu prinde 

). Mai in 
la acest 

amenajat 
lingă la- 

petrec clipe 
atleți fi gim- 

voleibalifti, luptători.

n aceste zile de pri~ 
mâiarâ, stadionul 

oinfo'* din Ca^ 
pitaid a decenii lo
cul de intilnire al 
iutilor 
membri

puternic club sportiv 
zent, clubul „Voința" 
35 de asoriații sportive 
fiecare după-amiază, 
complex sportiv — 
intr-un cadru pitoresc, 
cui Floreasca — 
plăcute numeroși 
nafti, i ’ -------- .
handbalifti, halterofili etc.

O afluență deosebită a cunos
cut stadionul „Voința" cu prile
jul întrecerilor din etapa raio
nală a crosului „Să intimpinăm 
1 Mai". Erau prezenți sute de 
atleți, selecționați dintre cei 
10 000 de tineri, care, in urmă 
cu citeva săptămini, au luat 
startul la această tradițională 
competiție sportivă.

...Un număr mare de tinere 
s-au aliniat la startul probei de 
junioare, desfășurată pe distanța 
de 500 m. în urmă cu două zile, 
o mure parte dintre concurente

SPORT • SPORT
clubului sportiv „Voința*
au participat la 
prunele întreceri 
Spartuchuidei de 
treceri, le-au

luptă H » obțină, apoi, unele re- 
zuitate bune la concursul de 
cros. La proba de (unioare, titlul

startul festiv ti 
de atletum ale 
tară. Aceste în
doi posibilitatea 
potențialul de

Crosul „Să
intimpinăm 1 Mai“

de campioană a revenit tinerei 
atlete Maria Vngureanu (de la 
asociația sportivă a cooperativei 
de producție „Îmbrăcămintea"), 
lnvingătoarea a avut adversare 
redutabile pe tinerele: Maria 
Filip și Maria Perjur, clasate pe 
locurile 2 și 3.

O dispută pasionantă a prile
juit și concursul rezervat juniori
lor, la care au participat circa 
60 de tineri. Ei au parcurs 1 000 
m — pe un teren variat, în ju
rul stadionului. Această cursă a 
evidențiat o serie de elemente

talentate, cu calități fizice pen
tru probele de semifond, așa 
cum sînt tinerii: Constantin Cre- 
țu, Constantin Camburu și Va- 
sile Ciobanu. De altfel, ei s-au 
clasat - - . . —
sigur, 
re și 
renții 
rind, 
secția de atletism a clubului „Vo
ința" în competițiile republi
cane.

La fel de atractive au fost și 
probele de senioare și seniori, 
care s-au desfășurat pe distan
țele de 800 m și, respectiv, 
1500 m.
ti nărui 
sportivă 
lurgica") 
mul linia 
pe primele 3 locuri s-au clasat, 
în ordine: Ana Covaci, Frusina 
Guță și Tudoriță Dimache.

In zilele următoare, concuren
ța clasați pe primele 3 locuri vor 
continua să se pregătească pen
tru întrecerile finale pe Capitală. 
Aceste întreceri sînt programate 
duminică 25 aprilie, tot pe sta
dionul „Voin(a“.

pe primele 3 locuri. De- 
printr-o continuă pregăti- 

îndrumare atentă, concu- 
amintiți vor putea, în cu
tă reprezinte cu succes

ii.
Cu un finiș mai bun, 
Petre Ivașcu (asociația 
a cooperativei „Meta- 

a reușit să treacă pri
de sosire. La senioara,

Venezuelei
între 17 și 21 aprilie, Ma

nuel Perez Guerrero, minis
trul minelor și hidrocarburi
lor din Venezuela, general 
de brigadă Rafael Alfonso 
Ravard, reprezentantul Vene
zuelei la Reuniunea guverna
torilor Băncii internaționale 
de reconstrucție și dezvoltare, 
și Andres Aguilar Mawdsley, 
ambasador și reprezentant 
permanent al Venezuelei în 
Comisia economică O.N.U. 
pentru Europa de la Geneva, 
au vizitat țara noastră.

Oaspeții au fost primiți de 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, 
și au avut întrevederi cu Mi
hail Florescu, ministrul in
dustriei petrolului și chimiei, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor, externe, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor și 
energiei electrice, Mihai Ma
rinescu, 'ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Ion 
Marinescu, ministrul indus
triei metalurgice.

în timpul șederii în R. P. 
Romînă, oaspeții au vizitat 
mari întreprinderi industriale, 
șantiere, complexe turistice și 
monumente istorice.

Joi dimineața, membrii de
legației au părăsit Capitala.

URMĂRI DIN PAQ. I

Cinci scrisori
adeptul dictonului care, într-un 
limbaj împrumutat de unii stu
denți din cu totul alte surse de
cît dicționarul limbii romîne, 
sună astfel: „Mi-e suficient să 
citesc cursul și nu mai am treabă 
la examen /“ Nu spun că nu s-ar 
putea să iei un examen învățînd 
numai după curs. Din păcate, 
același limbaj mai cunoaște și ex
presia „baftă" ! Dar cunoștințele 
îți vor fi atît de reduse incit li
mita mediocrității pe care o 
ating ele e destul să te îngrozeas
că. Cursul reprezintă doar o ba
ză de studiu, îți indică-doar di
recția acestuia, el nu poate înlo
cui lectura de specialitate și lec
tura in general, din variate do
menii, acea lectură întreprinsă cu 
perseverență, cu program, cu pa
siune".

Un loc important în încercările 
lor de definire a „anilor de uce
nicie" îl ocupă, de asemenea, 
deopotrivă, în toate cele cinci co
respondențe, precizarea scopului 
pentru care, la această vîrstă, în
vățătura, studiul aprofundat și 
multilateral, trebuie să constituie 
preocuparea primordială a unui 
tînăr. Enache Mîndrescu scrie: 
„Învățăm pentru formarea noas
tră intelectuală, dar tn același

timp, ou cele mat luminoase fi 
moi trainice sentimente, dintr-o 
îndatorire cetățenească, patrioti
că. Se așteaptă de la fiecare din
tre noi nu, pur și simplu, o con
tribuție oarecare, ci o dăruire 
fără rezerve idealurilor socialis
mului". Un asemenea mod de a 
gîndi, atît de propriu profilului 
moral al tineretului nostru, iși 
găsește expresia și în celelalte 
patru scrisori. Mircea Fluviu Bo- 
coș iși mărturisește bucuria de a 
deveni profesor în condițiile în 
care va folosi ca material faptic, 
în predarea cunoștințelor la elevi, 
„tabolul dinamic al patriei noas
tre în plină dezvoltare'". „N-am 
învățat — scrie el — acumu
lând niște noțiuni pe care să le 
pot apoi preda cu ușurință, ci 
m-am legat sufletește de tot ce 
am învățat. Datoria mea nu va 
consta în a-i determina pe elevi 
să rețină niște nume de orașe, de 
rîuri sau de munți, ci de a le in
sufla dragostea nemărginită pen
tru pămîntul patriei, pentru oa
menii ei harnici, pentru marele 
constructor al vieții noastre, 
partidul". „Trăiesc anii cei mai 
frumoși ai vieții — se destăi- 
nuie Dan Trofin — și primul 
gînd care mă însuflețește este de 
a putea mulțumi prin fapte dem
ne acestei copleșitoare frumuseți, 
învăț și voi învăța mereu, dar 
niciodată nu voi putea spune că 
am făcut totul pentru a-mi arăta

recunoștința față de iubirea, a- 
tenția și grija cu care sînt încon
jurat". „Nimic poate nu-mi este 
mai limpede, acum în pragul 
examenului de maturitate — 
scrie Octavian Dogarii: — de
cît sensul înalt al cuvintelor pe 
care ni le-a adresat nouă, „uce
nicilor", academicianul profesor 
N. Teodorescu: într-o țară ca a 
noastră care a reușit să uimească 
lumea prin rapiditatea cu care au 
ridicat-o nenumăratele înfăptuiri 
ale construcției socialiste și care 
desăvirșește aceste minunate și 
invidiate construcții, nu-i loc 
pentru un pseudo-intelectual. Ni
mic poate nu-mi este mai limpe
de și de aceea simt o adevărată 
sete de a învăța". Iar Dumitru 
Romaniuc iși încheie astfîel scri
soarea : „Termin curind institutul 
dar nu și învățătura. Pe aceasta 
n-o voi sfîrși decît odată cu via
ța. Poate că trăind în altă parte, 
într-o altă societate, m-ar satis
face cunoștințele acumulate în 
anii de studiu pentru obținerea 
unui atestat al profesiei. Intr-o 
societate ca a noastră însă, o 
asemenea satisfacție e cu totul 
străină educației pe care am pri
mit-o. Nu depun eforturi pentru 
simpla obținere a unei diplome ; 
mi-aș reteza astfel eu însumi ari
pile visului, mi-aș reduce astfel 
eu însumi viața la o existență 
meschină. Doresc să fiu un om 
al societății mele, tm eomunîrt".

Mașinile textile, construite de harnicul colectiv al Uzinei „Unirea" din Cluj, se bucură de 
multă apreciere. Muncitorii de aici acordă toată atenția calității produselor, realizării lor 
la un Înalt nivel tehnic. Obiectivul aparatului fotograiic a surprins un moment de activitate 
obișnuită. Muncitorii Vasile Bobiș și Vaier BondOr iac un ultim control al mașinii de 

răsucit 3 R care va ieși In curind pe poarta uzinei.
Foto : AGERPRES

o rază 
care le

Am surprins doar 
din milioanele pe 
reflectă adevărul că azi, pre
tutindeni la noi, intre „anii de 
ucenicie" și adolescență s-a sta
bilit un raport de perfectă ega
litate, că pentru fiecare tînăr 
studiat „a fi ucenic" este sino
nim cu o atitudine matură, plină 
de răspundere »r> fața vieții, ca- 

> pabilă să dea uri răspuns prompt 
fi sincer tuturor întrebărilor cu 
privire la profesia pe care fi-o 
alege, pentru că, ori care ar fi 
aceasta, pregătindu-se temeinic 
pentru însușirea ei, îi va dărui 
certitudinea unei vieți creatoare, 
demne.

Pe fiecare petec
de pămint zvmtat,

m fiecare „fereastră14
dintre ploi!

producție din comuna Catane, se 
va însămînța cu porumb în pri
măvara aceasta o suprafață de 
700 hectare. Sămînța este depo
zitată separat, pe hibrizi și sole ; 
toate mașinile sînt în stare de 
funcționare, însoțitorii de semă
nători au fost instruiți, Și se face 
acum (în zilele improprii lucru
lui în cîmp) reverifioarea cunoș
tințelor lor; pentru conductorii 
de atelaje au fost bine stabilite 
itinerariile ; terenul este jalonat 
cu o seară înainte. Pentru înca
drarea însămînțărilor într-un 
timp cît mai «cort, mecanizatorii

/

și țăranii cooperatori au folosit 
și vor folosi întreaga zi-lumină. 
în aceste condiții se poate face 
zilnic discuirea pe 140 hectare, 
grăparea pe 90 hectare, însă- 
mnițarea pe 90 hectare, (în loc 
de 60—70 cît se prevăzuse ini
țial). Acum, cînd nu plouă, 
tâmpul este practic împînzit de 
oameni care verifică umiditatea 
solului. Cu 3 zile în urmă, se 
constatase că pe o porțiune de 
teren, pămîntul se zvîntase ast
fel incit se putea intra cu mași
nile. Au fost masate aici citeva 
semănători care au lucrat pînă 
seara târziu ; au continuat și în 
ziua următoare vreo citeva ore, 
apoi a început să plouă. S-a 
reușit însă ca în acest interval 
scurt să se însămânțeze cu po
rumb 30 hectare. La fel se va 
proceda atâta timp cît vremea va 
fi schimbătoare.

Țăranii cooperatori din comu
na Boureni sînt, de asemenea, 
foarte prevăzători. Ei și-au pla
nificat să semene cu porumb în 
primăvara aceasta o suprafață de 
525 hectare. Terenurile lor sînt 
mai joase, se zvîntă mai anevoie. 
De aceea, au luat măsuri asemă
nătoare cu cei de la Catane. în 
plus, au pregătit mai multe se
mănători cu tracțiune animală. 
Dacă întârzierile vor deveni cri
tice, o parte din suprafața unde 
nu se va putea intra cu tractoa
rele va fi însămînțată cu atela
jele proprietate obștească. La 
Rast, Afumați, Negoi și în multe 
alte cooperative agricole de pro
ducție din raionul Băilești. situa
țiile și măsurile sînt asemănă
toare cu cele relatate în rându
rile de mai sus.

Dar mai mult ca în oricare 
akă parte » raionului, în comu-

■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ i
nele Vîrtop, Mărăcine, Perișor și 
întorsura, trebuie manifestată o 
grijă deosebită pentru folosirea 
„ferestrelor" dintre ploi, pentru 
începerea lucrului pe fiecare pe
tec de pămint zvîntat. în aceste 
localități solele sînt mai grele, 
mai puțin permeabile, umidita
tea persistă mai mult și dacă 
munca nu este organizată exem
plar, (așa cum rezultă de altfel 
din măsurile stabilite în fiecare 
unitate) semănatul porumbului 
va întîrzia mult peste limitele 
prevăzute de agrotehnică, fapt 
ce poate influența negativ pro
ducția.

ce stau
mașinile ?

na a fost scoasă din lucru și trasă 
tn capătul tarlalei. Aceeași „des
coperire" au iăcut-o la Începerea 
lucrului și mecanizatorii din bri
gada a V-a care lucrează ia Dosul 
Napului. Și aci o 
stat detecta.

Inginerul șei al 
Turzii, căruia i-am 
intilnită pe teren, ne-a dat 
țelege că unitățile sînt prea pre
tențioase.

— Avem 
care sînt 
tuația este 
pinioane.

Dar din 
ce-au păzit tovarășii noștri ? 
impune luarea de urgentă a unor 
măsuri care să asigure iunctiona- 
rea periectă a tuturor 
de semănat porumb, 
Incit 
bună calitate.

semănătoare a

S..M.T. Cîmpia 
sesizat situația 

a în-

multe semănători la 
defecte pinioanele. Si- 
cunoscuta, baza nu are

toamnă, și pînă acum
Se

mașinilor 
în așa fel 

ele să execute lucrări de

8. SPIREA (Agerpres)

Succese ale petroliștilor
argeșeni

(Urmare din pag. 1)

principal de intervenție Ion Do- 
brotă, să se ocupe numai de 
sondele Iui Gheață, iar șeful bri
găzii a Il-a de producție care dă
dea cele mai mari cantități de 
țiței peste plan, Nicolae Rizoiu 
să-1 ajute pe Nicolae Gheață în 
organizarea mai temeinică a lu
crului și la instruirea oamenilor. 
Măsurile stabilite cu acest prilej 
au fost aduse la cunoștința tutu
ror tinerilor în cadrul unei adu
nări generale U.T.M. deschisă. 
Tinerii mecanici de intervenție, 
în frunte cu operatorul de troliu 
Gheorghe Hoțescu și Vasile Ște
fan — sondor șef, s-au achitat 
cu bine de sarcina asumată în 
adunarea generală. Sondele au 
început să producă la capacita
tea inițială. Nicolae Gheață cu 
ajutorul lui Rizoiu și-a organizat 
mai bine brigada și în luna mar
tie, declinul de producție de la 
parcurile 7 și 2 a fost oprit. Ba, 
mai mult, brigada a III-a pro
ducție a raportat 175 de tone 
peste planul acestei luni. De la 
1 la 16 aprilie brigada lui Ghea
ță a dat cu 43 de tone mai mult 
țiței decît brigăzile I și II la un 
loc.

La comitetul U.T.M. (secretar 
Ion Zupcu) ni s-a vorbit despre 
o inițiativă a organizației de 
bază U.T.M. de la secția Mo
șoaia care a fost extinsă și la ce- 
lelate organizații U.T.M. Despre 
ce este vorba ? La fiecare ope
rație de curățire a sondelor, pe 
lingă nisipul extras cu lingura 
specială, se scoate și o cantitate 
de țiței, care este depozitat în 
batale, special amenajate la fie
care sondă în producție. — 
țițeiul nu este colectat Ia 
datorită ploilor, batalul se 
ple, iar țițeiul se pierde.

într-o adunare generală

Dacă 
timp, 
um-

lntr-o adunare generală a or
ganizației de bază U.T.M. de la 
secția I Moșoaia, discutîndu- 
se această problemă s-a stabilit

ea să se organizeze o acțiune 
permanentă de colectare a țițe
iului din batale. Hotărârea adu
nării generale a fost comunicată 
comitetului U.T.M. Inițiativa s-a 
extins apoi la toate secțiile. De 
două ori pe lună, secretarii celor 
trei organizații de bază U.T.M. 
iau legătura cu maiștrii de pro
ducție care le dă situația țițeiu
lui strâns în batale. Rezultatele 
pe primul trimestru ni le-a fur
nizat chiar conducerea schelei: 
secția I Moșoaia — 9 200 litri; 
secția a Il-a Samara •— 7 000 litri; 
secția a III-a Vața — 7 800 1jj|t

în ultima zi petrecută la sche
la Moșoaia, s-au stabilit noi mă
suri tehnico-organizatorice care 
asigură creșterea continuă a 
producției de țiței și gaze. Spi
cuim câteva dintre aceste măsuri:

• Pentru creșterea indicilor 
calitativi ai țițeiului se va conti
nua acțiunea de izolare antico- 
.rozivă cu rășini hepoxidice a va
selor de oțel de la stația de de- 
salinare.

• Pînă la 1 iunie va fi pusă 
în funcțiune prima parte a siste
mului de control centralizat (au
tomat) al sondelor de adâncime 
de la secția I care va cuprinde 
80 de sonde.

• Vor fi efectuate pînă la 
sfârșitul anului, 11 injecții cu ni
sip cuarțos pentru stăvilirea vii
turilor de nisip.

• Pentru creșterea în conti
nuare a productivității muncii și 
a calității intervențiilor șe vor 
oonfecționa o serie de noi dis
pozitive de mică mecanizare : 
scări pliante pentru accesul la 
capul balansier, cutii apărătoare 
de noroi, chei cu pene pentru 
deșurubarea prezoanelor rupte 
etc.

...Și lista continuă. Măsurile 
luate reflectă tocmai hotărîrea 
fermă a harnicului colectiv de la 
Schela Moșoaia de a adăuga la 
înfăptuirea de pînă acum, noi și 
noi succese.

Cuvintul dat devine faptă
(Urmare din pag. I)

că, oamenii au un neîndoiel
nic ascendent. înflorirea ur
mărită de oameni, semnată de 
oameni, vegheată de oameni 
nu este și nu poate fi handi
capată de nici un fel de fac
tori capricioși. Cu o punctua
litate care presupune angre
narea unor remarcabile vir
tuți organizatorice, cu un elan 
manifest în efortul zilnic al 
maselor muncitorești, primă
vara hărniciei noastre, iată, a 
venit.

E aici.
Am instalat-o respectuos în 

toate secțiile fabricilor și uzi
nelor, i-am dat cuvenitul loc 
de onoare în mine și labora
toare. i-am deschis larg por
țile șantierelor și gospodării
lor de sțat. Drept orice alt cu- 
vint de bun sosit, s-a dat ei-

tire raportului de activitate a 
colectivului. Toate angajamen
tele acestuia — cantitate, ca
litate, productivitate, econo
mii — au fost îndeplinite. Pre
tutindeni, MUNCA primește 
cu liniște controlul soarelui; 
foarte bine, să-și poarte pre
tutindeni lumina puternică, 
foarte bine, să cerceteze abso
lut totul cu exigentă. Sintem 
convinși că avem de ce ține 
fruntea sus.

Dacă, după toate acestea, va 
găsi de cuviință să-și mai gră
bească ritmurile și primăvara 
tradițională — aceea a florilor 
de cireș, ă zefirului, a ploilor 
dulci și a miresmelor de li
liac — cu atît mai bine! îi 
vor Ieși în întîmpinare oa
meni ai muncii cu înfățișarea 
senină a celor care și-au fă
cut datoria.
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egiunea București ocupă un loc 
important în producția agricolă a 
țării. Gospodăriile de stat, coope
rativele agricole de producție, cu 
sprijinul S.M.T.-urilor, desfășoară 
o susținută activitate pentru a în
deplini sarcina trasată de partid

i dezvoltării intensive și multilate-

ACTIVISTUL
,n >

U.T.M
s Schimb 

de experiență

In zilele de 10 și 11 aprilie 
1965 a avut loc la Uzina „Pro
gresul" din Brăila un schimb 
de experiență Intre comitetul 
U.T.M. de la Uzina „Grivi-a 
roșie"-București și comitetul 
U.T.M. de la Uzina „Progre- 
sul“. Cu acest phlej, am vizi
tat uzina însoțiți cu deosebită 
bunăvoință de inginerul țef al 
uzinei, de membri ai comite
tului U.T.M. In aceeași zi 
avut loc întilnirea cu tovară
șii din activul U.T.M. al Uzi
nei „Progresul".

\ In cadrul acestei ir.tUnir;. 
' r s-a făcut un rodnic sdtunb 

de păreri în legătură cu con
tribuția tineretului la rea. za
rea sarcinilor de producție, 
formele și metodele folosite 
pentru organizarea timpului 
liber al tineretului, după care 
am luat parte cu toții la o 
interesantă reuniune tovără
șeasca. A doua zi, dumir.'.ei, 
a fost organizată în colectiv o 
plimbare pe Dunăre, cu șa
lupa.

Am avut multe lucruri 
bune de învățat tnr.i de la 
alții. In expunerea pe care eu 
am prezentat-o am arătat, 
printre altele, că noi am ini
țiat concursuri pe teme pro
fesionale și că cel mai bun 
rezultat l-a dat concursul pe 
meserii, inițiat în colaborare 
cu ziarul de uzină, lucru ce a 
fost apreciat mult de tovară- 
șii brăileni. Noi am apreciat 
de la tovarășii din Bră.a. cu

PROPAGANDIȘTII
despre munca și răspunderile lorrojie'

Pentru cei
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Uzinele „Gnvița 
București
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o metodă bună folosite. .adu
nările de opinie" ce se orga
nizează intre secțiile coopera
toare și în care se dezbat 
probleme ale calității produ
selor ce se execută și s -??- 
pecțării termenelor de exeru- 
ție.

Peste 350 de tiner. 
din comunele Matca. 
Drăgănești și Furcen: 
precum și din orașul 
Tecuci, care^au îm
plinit virsta de 14 
ani, s-au adunat zi
lele acestea în sala 
cinematografului „Ar
ta" din Tecuci, Ia fes
tivitatea de înminare 
a buletinelor de iden
titate. Cu acest pri
lej, tovarășul Dumi
tru Mocanu, secretar 
al Comitetului orășe-

l î A intrat In obiceiul tovarășului Gaiseanu Vasile, secretarul orga

nizației U.T.M. a secției L.D.E.—Uzinele de mașini electrice Bucu

rești, de a se preocupa îndeaproape de îmbunătățirea calității 

muncii tinerilor pe fiecare fază de operație

GJLS.

lOftDAH STOICA

îpropserea Cabratei în 

răgaz pentru srist «î i 
±aal — cursanțu trebt 
piece cu o seamă de czzx»-

Pentru aceasta îmi pregătesc 
temeinic fiecare lecție, cant 
exemplele cefe mai adecvate 
și mai accesibile cursanților. 
mă străduiesc să fiu taieies. 
să ie stirnesc interesul pentru 
problemele puse in discuție. 
De la nici una din lecțiile de 
oină acum n-a lipsit harta 
țării, nici albumul cu imagini 
reprezentative pentru noile 
realități ale patriei socialiste. 
Există, bineînțeles, și excepții, 
dar cei mai mulți cursanți au 
dovedit în timpul convorbiri
lor — prin răspunsuri bune, 
printr-o participare activă la 
discuții — că n-au rămas fără 
rezultat eforturile de a-i aju
ta să rețină principalele pro
bleme încă din momentul ex
punerii. Caut, desigur, să-i 
determin să studieze și indivi
dual. dar în această direcție 
mai sînt încă multe de făcut. 

% if Uniri. $ 
*u vorbit 
hota parridMrra pentru 
tarea vaeții de azi.
-. txtaree urinei

Dată fiind tas 
gătite generală, 
aveau positalitatee să dez
volte amplu un întreg capei 
din planul convorbcrfi șt. 
aceea, am fotosfi sistemul în
trebărilor ajutătoare care să 
aducă ta discuție diferitele as
pecte concrete a> probiemei 
respective. Apoi, m-am stră
duit să le înving reținerie. 
timiditatea, fiind foarte apro
piat de ei. creind în seminar.: 
aceeași atmosferă de discuții 
care există între noi ta mod 
obișnuit, in secție. Dacă am 
ajuns ca — spre deosebire de 
primele lecții — să conduc in 
seminar discuții vii, animate, 
aceasta se datorește in mare 
măsură, și faptului că perma
nent i-am îndemnat pe 
cursanți să lege îndatoririle 
generale reieșite din Statutul 
organizației noastre, de acti
vitatea lor zilnică.

a

tor. i-am oteșatm fi pe 
laît să parrictpe Ia dHrațri 
Mi-a fost de foto», ta această 
direcție, si faptul că am par-

nerale ale organizației dm care 
fac parte tinerii din cerc. îr 
pius. i-am stimulat prin aceea 
că — la fiecare lecție — după 
ce trăgeam concluziile asupra 
celor discutate, spuneam ci
teva cuvinte și despre activita
tea in cerc a fiecăruia, eviden
țiind sau criticind cursanți. 
după cum era cazul.

Toate acestea au făcut ca — 
față de nivelul general de 
pregătire a cursanților. față 
de modul în care a decurs 
prima lecție — ultimele con
vorbiri să se desfășoare mul
țumitor, să antreneze în dis
cuții un număr mare de tineri.

un bun cunoscător al

problemelor agriculturii

în strinsă legătură cu viata
și activitatea tineretului

zzzxz o p'a.-ișâ cu eterner. 
prețurm de cost in uzina 
tră. Păru tind fiecare ele

ment în parte, am exemplifi
ca: pentru fiecare grup de 
cursant friul cum pot ei eoc- 
triboi la reducerea prețului 
de cost Tot ta cadrul aceste: 
■rotii. ne-am deplasat pe plat
forma oțelăriei SM. unde co
munistul Dumbravă Remus 
ne-a demonstrat practic care 
stat căite de reducere a pre
țuim de cost pe tona de oțel.

folosind în cadrul expuneri: 
procedeul interogației. am 
reuși: să trezesc la cursanți 
interes pentru lecție. De e 
xempiu. în timpul predării 
lecției despre: „Industriali
zarea socialistă a R.P.R.". am 
intrebat-o pe tov. Schverin 
Margareta (care lucrează la 
Serviciul mecanic șef) dacă 
cunoaște citeva exemple de 
aplicare a tehnicii noi în uzi
na noastră. Mi-a dat unele e- 
xemple dar, nu pe cele mal 

semnificative. Pentru seminar 
insă. tovarășa s-a documentat 
mai precis. în continuare, am 
întrebaî-o dacă poate să spu
nă la ce contribuie în primul 
rind această aplicare a noii 
tehnici în uzină. Obținînd 
răspunsul că aplicarea tehnicii 
noi contribuie la creșterea 
productivității muncii, am in
trat. de fapt, în subiectul lec
ției următoare.

Tinind seamă de îndrumări
le ce le primesc din partea 
comitetului U.T.M. și aplicînd 
metodele pe care le învăț cu 
ocazia instruirilor periodice, 
voi căuta ca și în viitor să 
predau lecții cît mai aproape 
de viața și activitatea tineri
lor noștri, contribuind astfel 
la ridicarea în permanență * 
nivelului lor politic.

MATEIAȘ EMIL 
propagandist, Uzinele „Oțelul 

roșu“ Banat

ujm Ce discutăm in adunarea generală X

activitatea 
mai judi- 
lemnoase, 
risipe de 

pe șantie- 
noastre o

I
, afluența educativă 

a unei adunări ge
nerale, eficacitatea 
sa practică sînt de
terminate de însem
nătatea probleme
lor pe care le ridi

că în fața utemiștilor, de rolul 
lor în munca și viața tineretului. 
De acest fapt ținem în mod per
manent seama în 
noastră. Folosirea cît 
cioasă a materialelor 
înlăturarea oricărei 
cherestea au devenit 
rele termocentralei 
importantă și permanentă preo
cupare. Este firesc, de aceea, ca 
această problemă să facă obiec
tul dezbaterilor în adunările noa
stre generale. Într-una din ace
stea noi ne-am propus să ridicăm 

în fața utemiștilor citeva pro
bleme în legătură cu descoperi
rea și folosirea rezervelor inter
ne existente pentru reducerea 
consumului de materiale lem
noase. Un asemenea punct pus 
pe ordinea de zi a trezit mult 
interes în rindul utemiștilor, a 
celorlalți tineri invitați la adu
nare. Discuțiile purtate de ute- 
miști, îndrumările și sfaturile 
șefilor de șantiere, cadrelor de 
specialiști, maiștrilor și briga
dierilor, muncitorilor construc
tori cu o bogată experiență, in
vitați la această adunare gene
rală, au constituit un prilej de 
bogate învățăminte, au stimulat 
spiritul de inițiativă al tinerilor 
aceștia făcând interesante pro
puneri în adunare, cele mai mul
te dintre ele fiind traduse h» 

viață. Tinerii își aduc astăzi o 
contribuție mărită la refolosirea 
cofrajelor glisante, măsură care 
deja s-a soldat cu economisirea 
unei cantități de 320 mc mate
riale lemnoase: Cînd însă nu mai 
sînt bune de cofraje, scindările 
sînt folosite la panouri, iar de- 
șeurile sînt întrebuințate la dușu
melele oarbe. Se aplică cu fru
moase succese, de tinerii noștri 
constructori, alături de muncito
rii mai în vîrstă, panourile pre
fabricate de cofraj din placaj ba- 
chelizat. S-a extins, și prin a- 
portul tinerilor, metoda înlocui
rii schelelor de lemn, cu schele 
metalice.

Mărirea contribuției tinerilor 
din toate sectoarele de activitate 
la valorificarea multiplelor posi

bilități existente pentru urgenta
rea ritmului de construcții și îm
bunătățirea calității lucrărilor 
executate, este principala noa
stră sarcină. In adunările gene
rale ale utemiștilor betoniști, 
excavatoriști și malaxori, de 
exemplu, s-a analizat cu maturi
tate și multă exigență felul în 
care fiecare tînăr constructor își 
îndeplinește normele zilnice de 
producție, preocuparea pe care 
o are pentru a întreține în bune 
condiții utilajele încredințate 
în așa fel ca acestea să fie folo
site la întreaga lor capacitate. 
O problemă viu dezbătută în a- 
dunările generale ale organiza
ției U.T.M. de la baza de utilaje 
și transporturi a fost și mobili- 
zarea utemiștilor conducători auto 
de a amplasa materialele In puno- 

tele cele mai favorabile de lucru, 
in apropierea locurilor de muncă 
ale constructorilor, îrdăturîndu-se 
în acest fel transporturile inter
mediare inutile.

Necesitățile producției impun o 
neîntreruptă coordonare în mun
că între muncitorii constructori, 
montori și instalatori care parti
cipă la darea în funcțiune a 
termocentralei. De aceea am 
îndrumat organizațiile de bază 
U. T. M. de la întreprinde
rile de construcții, montaj și 
instalații să pună în discuția a- 
dunărilor generale probleme care 
privesc sporirea contribuției co
mune a tinerilor la terminarea 
în termenele fixate a diferitelor 
obiective de lucru ale termocen
tralei. Iată citeva din problemele 
disoutat» In această privință In 

adunările generale: „Disciplină în 
muncă, spirit colectiv de răspun
dere, conștiinciozitate", „Îndepli
nirea sarcinilor de producție con
form graficului de lucrări la toți 
indicii", „Folosirea rațională a 
utilajelor, materialelor și unelte
lor de lucru" etc.

Organizațiile de bază U.T.M. 
de pe șantierele de construcții, 
în scopul lărgirii participării ti
nerilor la sporirea procesului de 
producție, invită la adunările ge
nerale tovarăși din colectivul de 
proiectanți, alți specialiști, care 
le vorbesc tinerilor despre im
portanța obiectivelor la care lu
crează și locul lor în economia 
națională. Inginerul constructor 
Petre Ivanov, de pildă, într-una 
din adunările generale ale orga
nizației de la șantierele de con

strucții le-a explicat tinerilor cum 
va arăta termocentrala cînd va fi 
terminată, ce cantitate de ener
gie electrică va produce.

Folosirea metodelor înaintate 
de lucru, a unei tehnologii supe
rioare, a mașinilor și materialelor 
complexe existente pe șantierele 
termocentralei noastre ridică în 
mod acut și problema unei per
manente preocupări pentru îm
bogățirea cunoștințelor profe
sionale ale tinerilor. Pornind de 
la această sarcină, am ajutat or
ganizațiile de bază U.T.M. la 
întocmirea unor referate despre: 
„Pregătirea noastră profesională 
la nivelul cerințelor producției", 
problemă care a făcut obiectul 
discuțiilor în toate organizațiile 
de bază U.T.M. Și rezultatele 
n-au întîrziat să apară : un nu

măr de 417 tineri au terminat di 
curind diferite cursuri de învăță- 
mint profesional, dintre aceștia 
un număr de 136 sînt antrenați 
în mișcarea de inovații și rațio
nalizări, iar alți 236 au devenit 
cititori activi ai cărții tehnice.

Luînd în dezbatere cele mai 
importante ;
participarea tinerilor noștri con
structori în procesul de produc
ție pentru darea în funcțiune la 
termen a termocentralei, adună
rile generale reprezintă un mij
loc deosebit de important de întă
rire și creștere continuă a muncii 
organizațiilor U.T.M.

IOSIF MEZAROS
secretarul comitetului U.T.M. 

de la Termocentrala 
Luduș-Iernut

probleme privind
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Vizita delegației 
militare romîne 

în R. S. Cehoslovacă I I I
I I

Comentariul zilei

BRATISLAVA 22 (Ager
pres). — Delegația militară 
romînă, condusă de generalul 
de armată Leontin Sălaj an, 
ministrul Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, și-a continuat 
joi vizita în Slovacia.

Delegația a vizitat un regi
ment de aviație din Slovacia 
centrală. Ea s-a întîlnit apoi 
cu muncitorii, inginerii șl teh
nicienii uzinei constructoare 
de mașini Detva. La mitingul 
organizat în sala de festivi
tăți a uzinei, a luat cuvîntul 
tovarășul Leontin Sălaj an.

în continuarea vizitei prin 
Cehoslovacia, delegația 
participa la festivitățile con
sacrate 
versări 
Brno.

£ 11
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in Sudan
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ani-celei de-a 20-a 
a eliberării orașului
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întrunirea comisiei
■

0. N. U.
pentru dezarmare
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

Miercuri seara s-a întrunit co
misia O.N.U. pentru dezarmare, 
compusă din reprezentanții ce
lor 114 state membre ale or
ganizației. La lucrările comisiei 
participă și o crelegație a R. P. 
Romîne, condusă de ambasado
rul Mihail Hașeganu, reprezen
tantul permanent al țării nostre 
la O.N.U.

Lucrările comisiei au fost des
chise de secretarul general al 
O.N.U., U Thant, care a subli
niat în cuvîntul său că cea de-a 
19-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. nu s-S’ putut o- 
cupa de discutarea problemei 
dezarmării și că, din această 
cauză, lucrările comisiei capătă 
o deosebită importanță. U Thant 
a menționat că este necesar să 
se întărească eforturile îndrep
tate spre asigurarea securității 
internaționale, deoarece lumea „a 
ajuns într-un punct critic al 
cursei înarmării atomice". El și-a 
exprimat speranța că sesiunea va 
fi folositoare și constructivă.

După cuvîntarea lui U Thant, 
Comisia pentru dezarmare a ales 
în unanimitate pe Mohammed 
Awad El-Kony (R.A.U.) ca pre
ședinte. Lucrările sesiunii au 
fost întrerupte apoi pînă la 26 
aprilie.

*

Lexicon

Ziarul „St. Galler Tagbiatf' despre

Sensul măsurilor 
luate la Madrid

Referindu-se la decretul Consiliului ministerial spaniol, 
privitor la reglementarea organizării uniunilor studen
țești, ziarul „ST GALLER TAGBLATT" 

articol al corespondentului său 
printre altele:

„Este vorba, fără îndoială, de 
o reacție oficială la agitația stu 
dențească continuă de la diferi
tele universități spaniole, mai a- 
les în legătură cu cererea stu
denților de a li se acorda liber
tatea de asociere și de aceea, în 
general, domină părerea că se 
poate vorbi de un succes al opo
ziției studențești împotriva regi
mului. Dar chiar la conferința 
de presă, care a urmat Consiliu
lui ministerial, a devenit clar că 
este vorba mai mult de o regle
mentare administrativă, decît de 
una politică. Acest lucru îl con
firmă și Buletinul oficial spaniol 
care a publicat textul decretului 
și care nu conține nici un cuvînt 
despre vreo nouă reglementare 
politică, așa cum au cerut stu
denții. Aceștia cer ca rectorul 
universității sau școlii superioare 
să fie ales în mod liber și nu 
numit de Ministerul Culturii.

din Madrid in
a publicat un 
care se spune

Comisia economică 0. I II
pentru Europa

In același timp, 
numitul sindicat _____,__
pendent de minister. In ultimele 
luni, studenții majorității facultă
ților din Madrid au anunțat ieși
rea lor din sindicatul universitar. 
Mulți din ei au aderat la Fede
rația democrată a studenților 
spanioli — F.U.D.E. — care nu 
este recunoscută de autorități, 
iar alții s-au alăturat unor orga
nizații studențești social-demo- 
crate sau comuniste. Dar au e- 
xistat și grupări studențești mo
narhiste, care s-au retras din 
sindicatul universitar. Toate a- 
ceste grupări reprezintă o miș
care opoziționistă îndreptată 
direct împotriva regimului.

Noul decret nu ține cîtuși de 
puțin' seama de aceste revendi
cări, căci el stabilește că orice 
student, care se înscrie intr-o 
universitate sau școală superi
oară spaniolă, trebuie să apar
țină sindicatului universitar ofi
cial. „Noutatea", dacă se poate 
numi așa, constă din aceea că 
sindicatul universitar poate fi 
format în cadrul facultăților șt 
cursurilor, iar conducătorii sînt 
numiți de studenți. Chiar și re
prezentantul studenților, numit 
pînă acum de minister, poate fi 
acum ales de studenți. In schimb, 
însă, urmează să fie creat un 
așa-numit comisariat al sindica
tului universitar, care să sesizeze 
guvernul de revendicările extra- 
universitare ale studenților. Con
ducătorul acestui comisariat este 
numit de minister. Aceasta în
seamnă că pisica își mușcă din 
nou propria sa coadă. Opinia pu
blică așteaptă acum reacția stu
denților'.

e: resping așa- 
unicersitar, de-

o
In Coreea de Sud continuă să

se desfășoare puternice demon

strații studențești, antiguverna

mentale. în fotografie : poli

țiști încercînd să reprime o de

monstrație a studenților care a

avut loc recent la Seul

Mitingul tineretului

de la Brazzaville
x ub auspiciile Uniunii ge- 

și 
la 
un

ncertitudinea a domnit în Su
dan pînă în Ceasurile dinaintea 
deschiderii centrelor de votare. 
Știrile din Khartum lăsau să 
se înțeleagă că premierul Kha
lifa ar fi dispus să accepte o 
amînare a alegerilor generale

pentru ca pe scena electorală să-și poată 
face apariția și reprezentanții partidului de
mocratic popular. Khalifa miza pe șovăielile 
unor lideri ai acestui partid care se arătau 
dispuși în ceasul al doisprezecelea să intre 
în bătălia alegerilor „dacă se vor crea anu
mite condiții". Amînarea pe care o parte 
din forțele politice ale țării o solicitau n-a 
intervenit într-o atmosferă de tensiune și 
confuzie, operațiunile de votare au început 
Dar alegerile nu se vor desfășura în întreaga 
țară. în provinciile sudice, actul electoral va 
avea loc la o dată încă neprecizată. în pro
vincia Khartum întîlnirea cu urnele a fost 
ammâtă pentru 29 aprilie invocîndu-se nece
sități de ordin administrativ. Rezultatele 
vor deveni publice abia la 7 iunie. Să no
tăm că, pentru prima oară în istoria Suda-

Noi bombardamente
asupra R. 0. Vietnam
HANOI 22 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția de 
presă V.N.A., la 22 aprilie, a- 
vioane americane au bombardat 
regiuni din R. D. Vietnam, pre
cum și insula Con Co, situată 
în apele teritoriale nord-vietna- 
meze. Unitățile Armatei Popu
lare Vietnameze au doborît un 
avion inamic.

VIZITA IN R.P. CHINEZĂ
O ub auspiciile Uniunii 

nerale a studenților 
elevilor din Congo, 

Brazzaville a avut loc 
mare miting al tineretului 
congolez, organizat cu prilejul 
zilei de solidaritate a studen
ților cu lupta de elibera
re națională. Participanții 
la miting au protestat împo
triva intervenției străine în 
treburile interne ale țărilor 
africane, împotriva acțiunilor 
scizioniste ale lui Chombe, 
și-au manifestat solidaritatea 
cu lupta pentru libertatea și 
independența popoarelor afri
cane.

în cuvîntările rostite, 
bitorii 
african 
pentru eliberare 
dență împotriva imperialis
mului, colonialismului și neo- 
colonialismului. Ei s-au pro
nunțat împotriva uneltirilor 
dușmanilor unității africane, 
care încearcă să zădărniceas
că lucrările apropiatei con
ferințe a șefilor de state și 
guverne din Africa, proiecta
tă să aibă loc în luna septem
brie la Accra.

A DELEGAȚIEI DE PARTID

Șl GUVERNAMENTALE
A R.D. VIETNAM

vor- 
au chemat tineretul 

la unitate în lupta 
și indepen-

PEKIN 22 (Agerpres). — în 
cadrul vizitei pe care o face 
în R. P. Chineză, delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. D. Vietnam, condusă de Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, a fost primită de 
Liu .Șao-ți, vicepreședinte al 
C.C. al P. C. Chinez și pre
ședinte al R. P. Chineze, și de 
Den Siao-pin, secretar general 
al C.C. al P. C. Chinez. Cu a- 
cest prilej, au avut loc con
vorbiri care s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

•-

0 NOUĂ ÎNCĂLCARE
A INTEGRITĂȚII TERITORIALE

A R. P. CHINEZE

nului, femeile sînt chemate la vot, iar noua 
lege electorală acordă tinerilor de la 18 ani 
dreptul de a alege.

în Sudan încordarea se menține de mai 
multe luni. Cauza nr. 1 o reprezintă tulbu
rările din provinciile meridionale, moștenire 
a unor ani de dominație străină care au 
alimentat animozitățile între locuitorii din 
nord și cei din sud. Dacă dominația străină 
a fost înlăturată, în schimb urmele ei mai 
persistă și sînt întreținute atît din interior 
cît și din exterior. Dreapta sudaneză, inci
tată de anumite puteri ostile unei evoluții 
democratice în Sudan, creează un climat de 
neliniște, încurajează ciocnirile, împiedică o 
reglementare potrivită intereselor țării și lo
cuitorilor ei în ansamblu. „Masa rotundă" 
cu toate că n-a reușit să elaboreze o solu
ție definitivă „nu a însemnat un eșec to
tal" — aprecia „FRANCE PRESSE". Insis- 
tind pentru grăbirea actului electoral, parti
dele de dreapta pot crea o situație care să 
ducă la „separarea definitivă a provinciilor 
sudice de restul țării" — au avertizat unii 
oameni politici din Sudan. William Deng, 
care exprimă tendințele moderate din sînul 
partidului sudist SANU, arăta că „ar fi în
țelept ca alegerile să fie aminate pînă după 
convocarea unei noi conferințe a mesei ro
tunde", atrăgînd atenția că alegerile desfă
șurate în actualele circumstanțe vor fi con
testate de către partidul său.

Practic, alegerile se limitează la provin
ciile nordice. Această împrejurare determi
nase inițial guvernul să adopte o hotărîre 
de amînare a operațiunilor electorale. 
Dreapta, convinsă că actualele împrejurări îi 
sînt prielnice, a supus unor puternice pre
siuni pe premier spre a obține desfășurarea 
fără întîrziere a scrutinului. Partidele Al 
Umma și „Frații Musulmani" au lansat 
ideea că fără consultarea populației nordice 
pe calea votului, stabilizarea situației nu ar 
fi posibilă. Observatorii apreciază însă că

graba acestor partide a fost determinată de 
teama de a nu pierde înrîurirea pe care o 
exercită asupra unor sectoare ale opiniei pu
blice, al cărei contact cu forțele democra
tice începe de-abia acum să se realizeze. 
Dreapta, s-ar părea, are conștiința faptului că 
timpul nu îi este aliat și încearcă să au; 
leagă avantaje de pe urma atmosferei c^- 
fuze din prezent. Interesele dreptei găsesc 
înțelegere și peste hotare. O revistă libaneză 
„MAGAZINE" afirma că „S.U.A. au dorit 
cu ardoare ca alegerile să aibă loc la data 
anunțată".

Consecințele actualelor alegeri sudaneze 
sînt greu evaluabile. Deocamdată, încorda
rea a generat sîngeroase ciocniri. După a- 
gențiile apusene, adepți ai Partidului de
mocratic populai ar fi incendiat centrele de 
votare din Khashm el Girba, distrugînd bu
letinele de vot. Prima zi de alegeri promite 
altceva decît o viitoare stabilitate : prăpastia 
între forțele politice pare să se adîncească 
în mod grav.

La dificultățile politice se adaugă și al
tele — nu mai puțin importante — de ordin 
economic. Din Khartum se semnalează o 
stare de efervescență în rîndul celor ce mun
cesc. Mișcarea grevistă se amplifică. Situația 
finanțelor țării, după datele oficiale, s-a în
răutățit. Cheltuielile guvernului au depășit, 
cu 32,7 la sută prevederile, în timp ce ve-d 
niturile sînt cu 3 500 000 lire sudaneze sub 
previziunile inițiale. Rezervele de devize 
străine s-au redus aproape la jumătate în 
cursul ultimului an. Din surse autorizate 
s-au anunțat măsuri energice pentru redre
sarea financiară și. mai ales, o drastică 
amputare a cheltuielilor. Dar problema 
este numai financiară.

Tensiunea electorală complică situația 
ternă a Sudanului. Ieșirea din labirintul 
ficultăților se anunță, cel puțin la ora 
tuală. destul de anevoioasă.

nu

in- 
di- 
ac-

EUGENIU OBREA

Actualitatea cipriotă
• Contramăsuri ale guvernului grec • „Ofensiva de pace"

anunțată de președintele Makarios

ATENA 22 (Agerpres). — 
Din surse informate, agen

ția France Presse anunță 
guvernul grec studiază 
prezent măsurile pe care 
va întreprinde ca răspuns 
hotărîrea guvernului turc 
a expulza pe toți cetățenii 
greci aflați în Turcia, pre
cum și de a institui o anche
tă asupra activității Patriar
hiei ortodoxe de la Istanbul. 
Un purtător de cuvînt al gu
vernului grec a ținut să pre
cizeze miercuri că aceste mă
suri vizează clauzele tratatu
lui de la Lausanne. Obser
vatorii sînt de părere, însă, 
că denunțarea tratatului în
cheiat la Lausanne la 24 iu
lie 1923 ridică o serie de ob
stacole, printre care și obți
nerea consimțămîntului pu
terilor semnatare, inclusiv 
Anglia, Franța, Italia și Ja
ponia. Or, acest lucru pare 
puțin probabil. Realitatea ar 
fi, după unii observatori, alta 
și anume — intensificarea a 
ceea ce ei numesc „războiul 
nervilor" dintre Grecia și 
Turcia, care, potrivit agenției 
France Presse, „folosesc toate 
argumentele pentru a încerca 
să se impresioneze reciporc".

Se crede că primele contra
măsuri ale guvernului grec ar 
fi expulzarea cetățenilor turci 
din Insulele Dodecaneze, ca 
răspuns la expulzarea cetă
țenilor greci din Turcia.

că 
în 
le
la 
de

tele respective (aproape jumătate 
din întreaga suprafață a insulei) .- . . ] aJlibera circulație, fără control 
identității.

Declarația dată publicității 
guvernul cipriot precizează 
măsurile pentru relaxarea crizei 
cipriote ar putea fi extinse și a- 
supra altor regiuni „și, pînă la 
urmă, asupra întregii insule, da
că condițiile vor permite acest 
lucru.

între timp, însă, la Nicosia 
tensiunea continuă să se menți
nă. Interdicțiile hotărîte de gu- 

deplasă- 
turc, nu 
se apre- 
dăinui o

vernul cipriot privind 
rile în și din sectorul 
au fost încă ridicate și 
ciază că ele vor mai 
bucată de vreme.

------------

de 
că

Comunicatul comun

iugoslavo-algerian

PE SCURT

roblemele de ordin economic, social, cultural, educativ, 
sanitar și altele, care stau în fața Organizației Națiuni
lor Unite sînt rezolvate în mod practic de Consiliul 
Economic și Social. Pentru îndeplinirea funcțiilor sale 
Consiliul și-a creat o serie de organe. Printre acestea se 
numără și comisiile regionale care sînt organisme func
ționale ale Consiliului.

Constituirea comisiilor regionale a fost determinată de necesitatea 
resimțită de către state de a studia și analiza multilateral o serie de 
probleme și fenomene de ordin economic pe o bază regională, pre
cum și aspecte ale relațiilor comerciale atît între statele dintr-o anu
mită zonă geografică cît și între acestea și restul lumii.

Una din cele mai vechi comisii economice regionale ale O.N.U. 
este Comisia Economică pentru Europa (pe care o vom nota pre
scurtat E.C.E.). înființată încă din 1947, această Comisie s-a ocupat 
în primii ani de existență îndeosebi de problemele refacerii economiei 
europene distrusă de război și ale facilitării colaborării economice și 
tehnico-științifice între diferite țări.

în cei aproape 20 de ani de existență, E.C.E. a acumulat o expe
riență valoroasă în domeniul colaborării economice internaționale. 
Comisia și-a creat organe subsidiare: comitete, subcomitete, grupe de 
lucru etc. Activitatea acestora este axată pe o problematică variată 
din diferite ramuri economice și industriale: energie, siderurgie, căr
bune, gaze, comerț, agricultură, transporturi ș.a.

R. P. Romînă a contribuit activ la lucrările Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa. La inițiativa delegației romîne au fost adop
tate diferite rezoluții menite să contribuie la intensificarea colaborării 
țărilor membre ale E.C.E. Astfel, R. P. Romînă a fost una din iniția
toarele creării comitetului gazului și a grupului de lucru însărcinat 
cu studierea aspectelor economice ale construcției și exploatării cen
tralelor termice în țările membre. Romînia a fost printre țările care 
au inițiat includerea în sfera de activitate a Comisiei a problemelor 
industriei chimice, ale petrolului și petrochimiei.

Sesiunile anuale ale E.C.E. au constituit evenimente importante 
în activitatea acestui organism. Ele au permis să se caute căi și 
forme de intensificare și lărgire a colaborării internaționale în dife
rite domenii între țări cu sisteme social-economice diferite.

în prezent, la Palatul Națiunilor Unite din Geneva își desfășoară 
lucrările cea de-a XX-a sesiune a E.C.E. Sesiunea, la care participă 
cei 31 de membri europeni ai Comisiei, plus Statele Unite, va dura 
pînă la 7 mai. Din partea R. P. Romîne participă o delegație condusă 
de Costin Murgescu, membru corespondent al Academiei R.P.R. 
în afară de raportul secretarului executiv asupra măsurilor adoptate 
pentru aplicarea rezoluțiilor și hotărîrilor Comisiei, pe ordinea de^ zi 
mai figurează probleme ca: activitatea în vederea sprijinirii hotărîri
lor Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, studie
rea relațiilor comerciale dintre Est și Vest, posibilitatea utilizării în 
scopuri pașnice a resurselor degajate prin dezarmare, ajutorarea 
țărilor în curs de dezvoltare etc.

O pondere însemnată în cursul sesiunii o va avea activitatea orga
nelor subsidiare ale Comisiei, care vor discuta situația economică a 
țărilor membre pe categorii de specialitate, cum ar fi: industria și 
produsele de bază, dezvoltarea agriculturii, transporturile, comerțul, 
problema mîinii de lucru, planificarea și construcțiile de locuințe, 
utilizarea rațională a resurselor hidraulice europene etc.

Luînd cuvîntul în prima zi a dezbaterilor, secretarul executiv al 
E.C.E. a trecut în revistă activitatea comitetelor și subcomitetelor 
Comisiei. Comisia Economică O.N.U. pentru Europa, a spus el, a 
dat posibilitatea guvernelor țărilor membre să confrunte experiența 
lor. Prin activitatea sa, Comisia a contribuit deopotrivă la strîngerea 
legăturilor economice dintre țările celor două sisteme sociale și eco
nomice, ca și la programul O.N.U. de sprijinire a țărilor în curs de 
dezvoltare. în ciuda deosebirilor politice, a subliniat secretarul exe
cutiv, a ieșit la iveală interdependența țărilor, indiferent de sistemul 
căruia aparțin. Secretarul executiv a spus că dezvoltarea considera
bilă a comerțului intereuropean demonstrează progresele „prețioase 
și încurajatoare" ale dialogului Est-Vest.

Declarația
Biroul Federației 

Mondiale a Ti
neretului De

mocrat a dat publi
cității o declarație în 
care cheamă organi
zațiile de tineret să 
marcheze ziua de 24 
aprilie printr-o largă

i

ION D. GOIA

E M.
de solidari-campanie

tate, cerînd încetarea 
agresiunii dezlănțuite 
de imperialiștii ame
ricani în Vietnamul 
de sud, încetarea o- 
perațiunilor militare 
împotriva R. D. Viet
nam, retragerea tru

Un comunicat
al agenției bulgare

de presă B.T.A.
SOFIA 22 (Agerpres). — A- 

genția bulgară de presă 
B.T.A., referindu-se la faptul 
că „în ultimul timp agențiile, 
posturilor de radio și ziarele 
occidentale au răspîndit în 
mod arbitrar știri potrivit că
rora în Bulgaria s-ar fi desco
perit un numeros grup de 
complotiști", declară că „toate 
aceste știri sînt departe de a- 
devăr și sînt vădit tendenți
oase".

„B.T.A. — se spune în co
municatul agenției bulgare — 
dispune de informații din 
sursă competentă că au fost 
reținute unele persoane care 
au încălcat legile țării și îm
potriva cărora s-a deschis o 
anchetă. Printre aceste per
soane se află Țolo Krîstev, lu
crător al Mipisterului Aface
rilor Externe, și generalul 
Țvetko Anev, comandantul 
militar al orașului Sofia. în 
ce-1 privește pe Ivan Todorov 
— Gorunea, președintele Di
recției generale a gospodăriei 
apelor, aflînd că activitatea sa 
criminală a fost demascată, el 
a fost cuprins de o stare de 
depresiune și s-a sinucis".

în încheiere, agenția B.T.A. 
arată că „toate celelalte știri 
și comentarii au caracterul u- 
nor născociri fantastice și al 
unei propagande rău intențio
nate împotriva Bulgariei și 
a conducerii sale".

T. D ♦

pelor, a personalului 
militar și a armamen
tului S.U.A., precum 
și a sateliților lor din 
Vietnamul de sud, 
respectarea acordu
rilor semnate la Ge
neva în 1954.

PEKIN — Agenția China 
Nouă anunță că la 22 aprilie 
nave de război americane au 
pătruns în apele teritoriale 
ale R. P. Chineze, în regiunea 
insulelor Ciaoșu, Inusin și 
Dun, în largul coastei provin
ciei Guandun. în aceeași zi, 
trei avioane militare ameri
cane au pătruns în spațiul ae
rian al R. P. Chineze. în regi
unea insulelor Iunhun și 
Dun.

NICOSIA 22 (Agerpres). — 
Președintele Ciprului, arhiepisco
pul Makarios, a anunța miercuri 
o serie de măsuri menite, după 
cum subliniază agenția Associated 
Press, să constituie „o ofensivă 
de pace" în vederea revenirii la 
o viață normală în insulă. Prin
tre aceste măsuri se numără des
ființarea tuturor posturilor înar
mate, a fortificațiilor și a punc
telor de control ale poliției în 
trei districte situate în sudul Ci
prului — Paphos, Limassol și 
Larnaca. Această măsură va per
mite ciprioților turci din distric-

ALGER 22 (Agerpres). — A 
fost dat publicității comuni
catul comun în legătură cu 
vizita președintelui R. S. F. 
Iugoslavia în Algeria. Comu
nicatul subliniază că Ben Bel
la și I. B. Tito au examinat 
aspecte ale relațiilor interna
ționale și și-au exprimat în
grijorarea în legătură cu fap
tul că „amestecul Statelor U- 
nite ale Americii în treburile 
interne ale Vietnamului de 
sud și intervenția militară îm
potriva R. D. Vietnam pot a- 
vea, în cazul că vor continua, 
urmări primejdioase pentru 
pacea mondială".

Condamnînd activitatea des
fășurată de forțele colonialis
mului și neocolonialismului în 
multe părți ale continentului 
african, „cele două delegații 
apreciază eforturile pe care ie 
depune Organizația Unității 
Africane pentru consolidarea 
solidarității țărilor continen
tului african".

ncotro se îndreaptă 
Filipinele ? întreba
rea este pusă cu în
dreptățită îngrijora
re în presa ameri
cană de fiecare dată 
cînd sînt consemna

te manifestațiile din diferite cen
tre ale arhipelagului filipinez în 
sprijinul promovării unei politici 
de sine stătătoare. Faptul că în 
acest an urmează să aibă loc a- 
legeri prezidențiale, determină 
pe reprezentanții celor două par
tide politice oficiale — liberal 
și naționalist — să supraliciteze 
promisiunile pentru a-și consolida 
pozițiile. Se știe că în condițiile 
independenței dobîndită în 1946
— după ce din 1898 Filipinele 
aveau statut de colonie a S.U.A.
— politica guvernelor de la Ma
nila a rămas strîns legată de 
cea americană. Acum însă par
ticiparea filipineză la S.E.A.T.O. 
apare îndoielnică. într-un articol 
intitulat „Filipinele se îndreaptă 
spre Asia", ziarul „SCOTSMAN" 
scrie : „Filipinele sînt cuprinse 
acum de un val de naționalism... 
El este îndreptat în cea mai mare 
parte împotriva S.U.A. care au 
condus timp de aproape două 
generații această 
Grupuri de studenți 
ză regulat în fața 
S.U.A. din Manila, 
zuirea tratatelor care au consfin
țit înființarea de baze militare a- 
mericane în Filipine. Oamenii de 
afaceri filipinezi tună și fulgeră 
împotriva acordurilor care con
feră intereselor americane drep
turi egale. Folosind adesea un 
limbaj cit se poate de injurios, 
comentatorii de presă l-au tran
sformat pe ambasadorul S.U.A., 
William McCornick Blair jr. în
tr-o țintă de atac".

Implicațiile actualelor eveni
mente sînt mai vaste dacă se ți
ne seama că manifestațiile se 
succed nu numai la Manila, ci și 
în fața bazei aeriene americane 
Clark, că la una din aceste ma
nifestații au luat parte zeci de 
parlamentari, iar cotidienele fili- 
pineze îi sprijină pe demons
tranți. „Filipinezii nu mai sînt 
dispuși să accepte orice samavol
nicie a așa-zișilor lor prieteni a- 
m e r i c a n i“, scria „MANILA 
CHRONICLE". Cînd un băiat 
de 14 ani a fost împușcat în a- 
propierea bazei aeriene Clark,

iluzii că ar putea conta la infinit 
pe bazele militare din arhipela
gul filipinez ca puncte de tran
zit pentru războiul din Vietnam 
și pentru ansamblul regiunii res
pective.

Animozitatea față de prezența 
militarilor străini este completa
tă cu considerente de ordin eco
nomic. Din datele publicate la 
Manila reiese că investițiile ame
ricane în Filipine se ridică la ju
mătate miliard de dolari, ceea ce 
asigură mari profituri anuale mo
nopolurilor străine. în acordurile 
economice americano-filipineze

Frămintările din

arhipelagul filipinez

republică... 
demonstrea- 

ambasadei 
cerînd revi-

manifestanții s-au adunat la un 
miting cu 33 de sicrie simbo- 
lizînd numărul celor uciși de mi
litarii americani. Protestele fili- 
pinezilor sînt îndreptate împotri
va dreptului de extrateritoriali- 
tate de care se bucură militarii 
străini.

Arhipelagul de 100 de insule 
are un rol de prim ordin în stra
tegia americană în Asia și în con
secință manifestațiile respective 
sînt urmărite cu îngrijorare în 
S.U.A. In fața valului crescînd de 
nemulțumire al opiniei publice 
filipineze față de prezența ame
ricană, comandamentul american 
din Oceanul Pacific nu-și face

se stipulează „deplina egalitate 
în drepturi" pentru firmele stră
ine, dar în practică „egalitatea" 
înseamnă inevitabil subordonarea 
celor mai slabi concurenților stră
ini mai puternici. Odată cu acțiu
nile îndreptate împotriva depen
denței pe plan economic, în Fi
lipine se conturează și căutări cu 
accente noi pe plan social. Com
bativitatea maselor reliefează ne
mulțumirea față de situația des
crisă în felul următor în ziarul 
„MANILA CHRONICLE": „Per
spectiva folosirii depline a brațe
lor de muncă se îndepărtează tot 
mai mult. în Filipine au avut loc 
concedieri în masă de muncitori

și reduceri ale numărului de 
funcționari. Este imposibil de a- 
sigurat folosirea forței de muncă 
noi, a cărei creștere reprezintă 
300 000 de oameni pe an".

Manifestațiile din ultima vreme 
vizează nu numai orientarea ofi
cială a politicii filipineze, ci deo
potrivă, exprimă năzuința unor 
schimbări mai profunde. Paralel 
cu creșterea în amploare a mani
festațiilor populare, presa ameri
cană semnala reanimarea mișcării 
de eliberare națională ale cărei 
unități armate Huk controlează 
regiunile Pampanga și Tarlac. 
Iată cum descria trimisul special 
la Manila al ziarului „NEW 
YORK HERALD TRIBUNE", 
Hanley Karnow, judecarea de că
tre luptătorii din guerilă a unor 
politicieni locali care au partici
pat la reprimarea partizanilor : 
„Aproximativ 40 de oficialități 
din provinciile Pampanga și Tar
lac au fost ucise anul trecut. Una 
dintre ele, primarul localității 
Magalang, Benedicto Dayrit, a 
fost spînzurat în fața a 5 000 de 
oameni, în timpul unei sărbători. 
Cu toate acestea, procurorul nu 
a fost în stare să găsească nici un 
martor dispus să depună asupra 
felului cum s-a produs execuția".

Evenimentele de pe scena po
liticii filipineze au un caracter 
complex. Oamenii politici de la 
Manila se contrazic în actuala 
campanie electorală : unii — for
țați de curentul de opinie publi
că — preconizează adaptarea la 
cerințele exprimate în cursul ma
nifestațiilor, iar alții se pronunță 
pentru intensificarea represiuni
lor. în orice caz frămintările din 
Filipine dau serios de gîndit 
..prietenilor" americani.

MOSCOVA — Corespondentul 
Agerpres, S. PODINĂ, trans
mite : La 22 aprilie, în Sala Con
greselor din Kremlin a avut loc 
ședința festivă consacrată celei 
de-a 95-a aniversări a nașterii lui 
V. I. Lenin. La ședință au parti
cipat muncitori, colhoznici, oa
meni de știință și de artă, activiști 
pe tărîm obștesc din Moscova, 
comandanți superiori ai Armatei 
sovietice, membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Moscova. 
In prezidiu au luat loc conducă
tori ai P.C.U.S. și ai guvernului 
sovietic, veterani ai mișcării re
voluționare. Cuvîntul de deschi
dere a fost rostit de L. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
Raportul la ședința festivă a fost 
prezentat de Piotr Demicev, 
membru supleant al Prezidiului 
și secretar al C.C. al P.C.U.S.

★
Joi a fost dezvelită o placă 

memoriale pe clădirea sediului 
guvernului sovietic din Kremlin, 
unde a lucrat și a trăit timp de 
cinci ani Lenin (1918-1923). La 
ceremonie au participat A. Ko- 
sîghin și alți conducători de 
partid și de stat sovietici, vete
rani ai partidului

MOSCOVA — Cu prilejul ce
lei de-a 95-a aniversări a naște
rii lui V. I. Lenin, Nicolae Gui- 
nă, ambasadorul R. P. Romîne în 
Uniunea Sovietică și colabora
tori ai ambasadei, au depus joi 
o coroană 
lui Lenin 
Moscova.

PRAGA. 
de-a 20-a aniversări 
Cehoslovaciei de sub jugul 
cist, Ia Muzeul K. Gottwald 
Praga s-a deschis joi, 22 aprilie, 
expoziția „Ostași 1965", în care 
sînt expuse fotografii înfățișînd 
aspecte din activitatea de pregăti
re de luptă și politică a militari
lor din R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, R.D. Germană, R.P. Po
lonă, R.P. Romînă, R.P. Ungară și 
U.R.S.S. Expoziția cuprinde, de 
asemenea, un stand de reviste 
militare.

PEKIN — La 22 aprilie a 
sosit la Pekin o delegație a 
Consiliului Național al Femei
lor din R. P. Romînă, condusă 
de prof. Ing. Suzana Gîdea, 
președinta Consiliului, care 
va face o vizită de prietenie la 
invitația Federației Naționale 
a Femeilor din R. P. Chineză.

La sosire, delegația a fost 
întîmpinată pe aeroportul din 
Pekin de Țai Cian, președinta 
Federației Naționale a Femei
lor din R. P. Chineză, și de 
alte persoane oficiale. .

PRAGA. — La 22 aprilie a sosit 
Ia Praga, venind de la Belgrad, 
Michael Stewart, ministrul de 
externe al Marii Britanii. La sosi
re, ministrul britanic a fost în- 
tîmpinat de Vaclav David, minis
trul afacerilor externe al R.S. Ce
hoslovace.

BONN. — Miercuri legea privind 
prelungirea termenului de pres
cripție a crimelor comise de na
ziști în timpul celui de-al doilea 
război mondial a fost inclusă în 
codul penal vest-german. Noua 
lege va avea efect începînd de Ia 
22 aprilie

NEW YORK. - In cadrul lu
crărilor Consiliului O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare, care își des
fășoară în prezent lucrările la 
Mew York, delegatul Italiei, Mano 
Franzi, a propus ca sediul per
manent al Conferinței O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare să fie sta
bilit la Roma, în loc de Geneva. 
Președintele Consiliului a mulțumit 
delegatului italian pentru propu
nerea făcută și a comunicat că 
secretarul general, al Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvolta
re, Râul Prebisch, va vizita în cu- 
rînd Geneva, unde va discuta cu 
guvernul elvețian dacă stabilirea 
sediului permanent la Geneva în- 
tîmpină 
care se 
livă.

de flori la Mausoleul 
din Piața Roșie din

Cu prilejul celei 
a eliberării 

fas- 
din

anumite greutăți, după 
va lua o hotărîre defini-
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