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In secția cazcngerie a Uzinei „Vulcan" din Capitală, aparatul electromag
netic automat cu electrod de graiit — aparat cu care se lucrează la crai- j 
țuirea cazonelor — contribuie Ia îmbunătățirea calității produselor, 

creșterea 1
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rezent în uriașa coloană de ma- 
nifestanți la demonstrația de 
1 Mai, colectivul Uzinei de ma
șini electrice din Capitală a ra
portat partidului că toate angaja
mentele luate în întrecerea so
cialistă, în această primă etapa,

au fost îndeplinite și depășite. Da sfirșitul ce
lor patru luni de activitate, bilanțul este insu- 
flețitor: planul producției globale a fost înde
plinit in proporție de 103 la sută, al produc
ției marfă 104,9 la sută, iar productivitatea 
muncii a crescut cu 2,5 la sută față de p~e- 
vederile planului.

Ieri în secțiile uzinei am reîntâlnit oamenii 
din această uzină bucureșteană, aplecați dea
supra mașinilor-unelte, a bancurilor de lucru 
sau planșetelor. întrecerea socialistă cor.ti- 

cu aceeași însuflețire și interstate. Din 
angajamentele luate în întrecerea socialistă 
pentru anul 1965, colectivul și-a defalcat ar
matoarele obiective pe care și-a propus să le 
realizeze în cinstea celui de-al IV-lea Congres 
al partidului: să obțină o dcpăș-.re a volu-nu- 
lui producției globale în valoare de 4 mUi-

CALITATEA

oane lei, iar la producți» tnarfi peste 3J5 Mi
lioane. De asemenea, la economiile renUxate 
pînă acum la prețul de cost se vor adinsps 
încă 200 000 lei, iar la productivitatea anam 
va înregistra o depășire a sarciati planificate, 
de 1 la sută.

Sarcini importante, atobUizatoare. Ele axat 
însoțite, de un plan cnMaaap: de aabvn 
tehnice și organizatorice, care vor penate 
transpunerea in riață, jamet ca paact. c ca- 
vintului dat. Dintre ace «tea se dătâaf. ta 
primul Tind, cele referitoare la iakbaaătifîran 
calității produselor. In trimestrul II âsa pre
văzute modificări constructive 1* apoanB^ni 
destinat locomotivelor ^rici ciHliăr. «r- 
milarea unui echipnaieat atodent, meeesar 
mașinilor de ridicat folosite ta iada 
talurgică și chimică, precara fi ia ei

Ridicarea pe o treaptă mei 
ții produselor necesită, firește, o • 
organizare a muncii, introducerea 
cedee avansate de lucru. Am 
bunăoară, specificația în legătură 
rea unei noi tehnologii de montaj 
ților, introducerea unoi 
croire în scopul obținerii de econo1, 
teriale, măsuri care vor fi 
în acest trimestru.

Tovarășul Constantin Bira. i-.gtr.er șef 
Uzinei, a ținut să facă și o remarcă ta legi-

nci b 
unor pro
re ma rea:, 

cu aplica- 
a ruîmew- 

plaiutri optine de
ii de
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IN AVANS FAȚACuvintul metalurgistilor
DE GRAFICTimpuri

la
turbinei 

cu 23 de 
decît era

închiderea 
terminat 
devreme
Cu 10 zile mai de-

fost ridicată, de 
carcasa de 420 tone

noi,.
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(Continuare în pag. a Ill-a)

Noi instalații de pompare 
pentru industria petrolieră

, Constructorii de mașini de 
* la Uzinele „Vulcan* din Capi

tală au introdus anul acesta 
în fabricație noi instalații de 
pompare pentru industria pe
trolieră. Față de cele fabricate 
pînă acum, noile utilaje au, in 
urma reproiectării, parametrii 
constructivi și de funcționare 
mult îmbunătățiți. Debitul de 
pompare, de exemplu, este cu 
peste 10 la sută mai mare. De 
asemenea, s-a lărgit gama lor 
de utilizare, aceste instalații 
fiind construite acum în șapte 
tipuri, față de numai patru 
tipuri anul trecut, și în 23 
variante, în funcție de capa
citatea sondelor și de natura 
cîmpurilor petroliere.

(Agerpres)
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Lucrările 
agricole

n regiunea Bacău, 
însămînțarea cultu
rilor din epoca I se 
apropie de sfîrșit. 
Majoritatea unită
ților agricole au 
trecut cu toate for

țele la semănatul porumbului. 
Temperatura în sol este ridicată. 
Numai ploile, care cad la inter
vale foarte scurte, ridică proble
me specifice de organizare a 
muncii pentru folosirea cu ma
ximum de randament, în fiecare 
oră bună de lucru, a tractoare
lor și mașinilor agricole. Aceasta 
este situația. Să vedem ce mă
suri au fost luate pentru urgen
tarea însămînțării porumbului, 
ținînd seamă de aceste condiții.

— De obicei, ne spune Petre 
Cărunta, șeful brigăzii de trac
toare care lucrează ogoarele coo
perativei agricole de producție 
din comuna Traian, raionul Ba
cău, planul de lucru pe a doua 
zi pentru fiecare tractorist îl 
stabilim cu o seară înainte cu 
brigadierii de cîmp, inginerul și 
președintele unității. Din cauza 
vremii instabile, nu odată se în
tâmplă ca acest plan să sufere 
modificări în zorii zilei. Primele 
tarlale cu porumb, de exemplu,

semestru 1600 000 lei 
producția globală 
1006 000 lei Ia producția 
marfă. Ca urmare a aces
tor depășiri, colectivul u- 
zinei va produce peste 
plan 130 bucă(i electro- 
compresoare și compresoa- 
re de diverse tipuri, peste 
50 tone piese brute tur
nate etc. Angajamentele 
pentru noua etapă prevăd, 
de asemenea, realizarea în 
proporție de 60 la sută a 
volumului de economii și 
beneficii peste plan stabi
lit pe întregul an.

Pe șantierul centralei termo
electrice București-sud con
structorii desfășoară, în cinstea 
Congresului partidului, o în
suflețită întrecere pentru scur
tarea termenelor de dare în 
funcțiune a obiectivelor.

Rezultatele acestei întreceri 
se reflectă în realizările obți
nute pînă în prezent. De Ia 
începutul anului și pînă la 30 
aprilie, pe șantier au fost mon
tate 1 733 tone utilaje. Datori
tă acestui fapt, unele lucrări 
se prezintă în avans față de

grafic.
nr. 1 s-a 
zile mai 
planificat, 
vreme a 
asemenea, ..
a cazanului nr. 2. Cea mai de 
seamă victorie a constructori
lor de aici este punerea în 
mișcare a primului motor la 
instalația de epurare chimică 
de care depinde punerea în 
funcțiune a celorlalte obiec
tive.

P. COSTIAN

T. MIRONESCU
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Și repede
le-am fnsămînțat la punctul Zd- 
podia, fiindcă acolo se zvintase 
pămîntul mai repede. Spre seară, 
a început să plouă și a doua zi 
nu s-a mai putut lucra. In 
schimb, la punctul Dumbrava, 
unde căzuse o cantitate mai mici 
de precipitații, în jurul orei 12 
terenul s-a zvîntat. Se putea în- 
sămînța. Imediat, tractoristul 
Gheorghe Lucaci, ajutat de țăra-

chiar pe parcele mai mici. O 
analiză mai atentă scoate însă 
la iveală faptul că acest avantaj 
este folosit doar pe jumătate. 
Astfel, în ziua de duminică, 25 
aprilie, a.șa cum se desprinde 
din cele spuse de șeful brigăzii 
de tractoare, la punctul Tăpodui, 
unde solul se zcîntase, a fost re
partizat un singur tractor, deși 
aici tarlaua măsoară 52 de hec-

STUDENȚIE
ANI DE AUR

SPECTACOLUL FESTIV PREZENTAT LA 
ÎNCHIDEREA FESTIVALULUI STUDEN
ȚESC DE ARTA AL CENTRULUI UNI

VERSITAR BUCUREȘTIBUCUREȘTI

Aseară, în sala Teatrului de 
Operă și Balet al R.P.R., forma
țiile artistice studențești premia
te în cadrul Festivalului de artă 
al centrului universitar București, 
au prezentat un spectacol festiv... 
Ecoul succesului pe care l-a avut 
festivalul — subliniat și de ma
rea afluență a spectatorilor stu- 
denți în sălile de concurs — a 
premers acestui spectacol, în care 
s-au întrunit cei mai talentați 
artiști amatori din institutele de 
învățămînt superior ale Capitalei.

O bătaie de gong, încă una... 
și faldurile grele ale cortinei de 
catifea se dau la o parte. Pe 
scena imensă -— corurile reunite

deale Universității, Institutului 
medicină și farmacie și Institu
tului pedagogic de 3 ani. Răsună 
acordurile grave ale corului 
„Cîntec pentru partid", de Mir
cea Neagu. E un imn de slavă 
închinat partidului, părintelui iu
bit, căruia studenții îi datorează 
frumusețea anilor de studenție.

...Scena se umple apoi de dan
satori. Fundalul scenei e domi
nat de unduirile unei uriașe ma
rame aurii. Aranjamentul muzi
cal nou dă suitelor de dansuri

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

si bine !
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8. deși timpul era frumos, iar so
lul bun de lucru. Mai mult, 
tractoristul Petre Antal, din bri
gada de la Prăjești, a ajuns la 
tarlaua unde fusese repartizat 
abia către ora 10,00 (și în ziua 
precedentă el venise tîrzju, pe 
la ora 9,00). După cum ne in
formează șefii celor două brigăzi 
de tractoare, seara are loc sfatul 
brigăzii, în care, odată cu stabi-

ficiențe oare au dus la reduce
rea vitezei de lucru. Notăm suc
cint cîteva dintre ele. In ziua 
de 26 aprilie, defecțiuni reme- 
diabile imobilizau 3 semănători 
2 SPC 2 la Faraoani, în timp ce 
in aceeași zi, cooperativa agri
colă de producție din comuna 
Prăjești cerea insistent stațiunii 
de mașini și tractoare Hemejuși 
încă două semănători pentru gră-

Rezerve folosite doar pe jumătate
nii cooperatori Ion Geangu și 
Grigore Burloi, a și început lu
crul. In aceeași zi, s-a putut lu
cra și la punctul Tarna Mare, 
unde au fost repartizați tracto
riștii Dumitru Simion și Cezar 
Stavirii...

Colaborarea strînsă dintre me
canizatori și brigăzile de cîmp 
ale cooperativei agricole de pro
ducție, asigură depistarea ope
rativă a terenurilor care se zvîn- 
In mai repede, iar mașinile pot 
fi folosite cu randament bun

tare, iar alte semănători, în ace
eași zi, stăteau degeaba (doar 
două lucrau la Tarna Mare). Ur
marea ? Din cele 52 hectare de 
la Zăpodia, au fost semănate 
doar 8 hectare, cînd puteau fi 
semănate cel puțin 20—25 de 
hectare.

Altă rezervă insuficient folo
sită o constituie timpul de lucru 
al tractoriștilor. Și la Traian, și 
in comuna vecină, Prăjești, în 
ziua de 27 aprilie, mecanizatorii 
au intrat în brazdă abia la orele

li rea planului pentru a doua zi, 
se discută activitatea din ziua 
încheiată. De ce nu se dezbat și 
cauzele acestor întârzieri ? Con
dițiile specifice în care se desfă
șoară acum lucrările agricole cer 
din partea mecanizatorilor res
pectarea exemplară a disciplinei 
in muncă. Orice întârziere în
seamnă hectare de teren neînsă- 
mînțate la timp, și, deci, recoltă 
mai scăzută în toamnă.

Raidul întreprins în raionul 
Bacău a scos la iveală și alte de-

birea însămînțărilor. Semănătorile 
n-au fost trimise, cu toate că în 
alte unități multe erau nefolosite 
din cauza vremii nefavorabile.

Din aceleași motive au rămas 
in urmă însămînțările și la coo
perativele agricole de producție 
Berești-Bistrița, Răcătău, Plopa- 
na etc. Aceasta este, dc altfel, 
cauza principală care a determi
nat ca pînă la sfirșitul lunii apri
lie, în raionul Bacău, viteza de 
lucru să fie mică. Ca urmare, 
doar 2 982 hectare cu porumb

din suprafața planificată de 
24 000 hectare au fost semănate. 
Raionul Bacău se situează la a- 
ceastă lucrare în urma tuturor 
celorlalte raioane, cu toate că 
aici condițiile pedoclimatice au 
fost și continuă să fie mai bune 
decît în restul regiunii.

Și în raionul Adjud, care a în
ceput primul semănatul porum
bului. ritmul la însămînțări, în 
loc să crească, a început să 
scadă.

Pe întreaga regiune, pînă la 
data de 28 aprilie, se însămîn- 
țase doar 19 640 hectare cu po
rumb, din planul de 112 466 hec
tare. Îndepărtând deficiențele de 
felul celor semnalate mai sus, 
realizînd o mai strînsă legătură 
între brigăzile tractoriștilor și 
brigăzile de cîmp din coopera
tivele agricole de producție, de
pistând la timp fiecare parcelă 
zvîntată, dirijînd tractoarele și 
mașinile agricole spre aceste sole, 
există toate condițiile ca, în re
giunea Bacău, semănatul porum
bului să se încheie în timp scurt 
și la un bun nivel agrotehnic.

C. NANCU 
corespondentul „Scânteii tinere
tului" pentru regiunea Bacău

Craiova ne-a prilejuit o nouă 
întâlnire 
tori.

Prin 
unde a 
Victor Debona l-a însoțit nu 
numai renumele de zidar pri
ceput. ci și acela de „profesor" 
iscusit.

Au trecut opt ani de cind 
i-au fost dați în grijă primii 
ucenici. Astăzi, practicanții de 
acum opt ani sînt „veteranii" 
echipei pe care o conduce pe 
șantierul de locuințe din car
tierul 1 Mai din Tg. Jiu. De 
atunci, în fiecare an, în acea
stă echipă și-au făcut practica 
multi elevi ai 
școlii profesio
nale. Fără în
doială și in a- 
cest an, dintre 
cei șapte uce
nici care efec
tuează in pre
zent ultima 
practică unii se 
vor întoarce OC 

după examen, 
din nou aici, constituind cea 
de-a opta vîrstă a echipei. 
Vor fi cu siguranță zidari 
pricepuți, căci maistrul, cînd 
se referă la pregătirea lor, are 
o vorbă: „cum ți-i crești, așa 
îi ai". E o concluzie a propriei 
experiențe, e un principiu că
ruia echipa îi dă viață prin 
preocuparea pe care o are față 
de ucenicii încredințați. Pentru 
elevi, o zi de muncă în acea
stă echipă e o adevărată zi de 
școală. Cînd se pregătește pro
gramul pentru a doua zi, se 
are întotdeauna în vedere și 
ceea ce vor avea de făcut uce
nicii. Pentru ei se întocmesc 
adevărate „planuri de lecții..."

— Fiecare oră de practică 
folosită din plin. (Pentru acea
sta, celor șapte elevi le sînt 
repartizate, din planul de lu
cru al echipei, sarcini concre
te, precise, lucrări care să-i 
antreneze, să răspundă dorin
ței lor de a afla lucruri noi, 
de a putea verifica cele învă
țate în școală).

— Corelarea judicioasă a 
lucrărilor pregătitoare de de
servire, cu cele care presupun 
calificarea. (In această echipă 
elevii execută în cea mai mare 
parte a timpului lucrări potri
vit viitoarei lor specialități).

—■ Parcurgerea, în mod gra
dat, progresiv, a tuturor faze
lor procesului tehnologic. 
(Pentru a-și însuși, de pildă, 
temeinic „prepararea morta
rului", elevii au fost puși să 
execute toate mărcile de mor- 
taruri cu care lucrează echipa; 
pentru cunoașterea unor be
toane și mortare cu dozaje 
speciale, elevii au fost duși și 
la stația de betonare. Pe ace
eași linie se înscrii și cererea 
adresată conducerii șantieru
lui ca echipei să i se încredin
țeze în cursul celor două luni

cu viitorii construe-

toate șantierele pe 
lucrat, pe maistrul

Ștafeta
meseriei
mîini bune

de practică lucrări cit mai va
riate atât de zidărie, cit și da 
finisări interioare și exteri
oare).

Pe șantierele din Craiova, 
Tr. Severin, Motru și Tg. Jiu 
unde-și fac practica cei 300 
de elevi ai Școlii profesionale 
de construcții din Craiova se 
găsesc mulți asemenea „pro
fesori" care, ca și maistrul 
Debona Victor, se ocupă cu 
dragoste, cu răspundere de 
instruirea viitorilor muncitori.

Activitatea ueenicilor pe a- 
ceste șantiere nu se desfășoa
ră însă întotdeauna la nivelul 
corespunzător; practica vă

dește în unele 
cazuri defici
ențe serioase. 
Iată un exem
plu: printre cei 
90 de elevi re
partizați la șan
tierul Motru 
au fost și nouă 
elevi mozai- 
cari-faianțari. 
7a și colegii lor

ei au fost încadrați în echipele 
de mozaicari ale șantierului. 
Au început munca și totul pă
rea că va decurge bine. Con
ducerea șantierului (ing. șef. 
Milițescu Iacob) și șefii de 
echipă, ca de pildă, tov. Vasi- 
le Călina, cu care am stat de 
vorbă, apreciau cuvinte de 
laudă pentru ucenici, 
clarîndu-se mulțumiți 
munca lor. Dar chiar a doua zi 
după aceste discuții pe cei 
nouă elevi i-am găsit... la 
școală. Adresa care-i însoțea 
(nr. 3133 din 23. IV 1965), sem
nată de șeful șantierului, ofe
rea o explicație : „pe șantierul 
nr. 8 Motru nu mai sînt lu
crări pentru mozaicari".

— Am stat patru zile la Mo
tru, m-am întors azi, 23.IV 
1965 — ne spune tov. Constan- 
tineScu Cristea de la serviciul 
organizarea muncii al Trustu
lui. Mozaicarii au aici de lu
cru din plin: și în cîmp și in 
flinte. Chiar au mai adus prin 
transfer, mozaiedri și de la 
București.

Firește, elevii mozaicari st 
vor întoarce totuși la Motru! 
Cele cîteva zile irosite, plim
barea lor la Craiova și înapoi 
(numai 200 de km) n-au avut, 
pare-se, decît menirea să ilu
streze modul cum „înțeleg" 
unii șefi de șantiere să se ocu
pe de practica elevilor, răs
punderea pe care o au față 
de pregătirea viitorilor con
structori.

Probabil că măsurile severe
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CAPITALĂ- In Pigța Aviatorilor, la marea 
demonstrație a oamenilor muncii
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10 ani de la moartea lui George Enescu
MARELE RAPSOD AL POPORULUI ROMAN

I
I || n urmă cu un deceniu, a încetat din viată 
| |] unul din cei mai mari muzicieni pe care 
| || i-a dat omenirea, genialul artist care a lan- 
| || sat arta românească în orbita marilor va- 

[ i| lori ale culturii universale.

I Oriunde în marile capitale muzicale ale 
Europei, de la Londra la Moscova, și de la 

Varșovia la Roma numele lui Enescu este înconjurat 
cu aureola gloriei, opera sa fiind integrată marilor valori 
ale patrimoniului culturii veacului nostru.

Ascultând oricare dintre rapsodiile sau suitele lui 
Enescu, și sonatele sau simfoniile sale, lucrările de mu
zică de cameră sau capodopera sa „Oedip“ — iubitorul 
de muzică va descoperi cu emoție profunzimea ideilor, 
artei cu care compozitorul scrutează cele mai adinei 
zone ale sensibilității poporului nostru.

Gigant printre marii creatori contemporani, Enescu se 
confundă cu muzica însăși.

Drumul străbătut de George Enescu a fost urcușul 
greu al biruințelor omului de geniu. Cu răbdare a mun 
cit din fragedă copilărie, iar talentul său ieșit din co
mun, de b complexitate deosebită, a fost dublat de o 
putere de muncă supraomenească.

Cit de mult prețuia marele muzician munca pe care 
a ridicat-o la rangul de supremă virtute se oglindește 
în propriile lui cuvinte: „odi/mește-te de muncă pri' 
muncă".

Enescu a cucerit într-adevăr gloria nepieritoare pnn- 
tr-o muncă titanică. „La mine — scria el — n-au exista: 
nicicînd hotare între viața fi arta mea".

Genial continuator al operei de pionierat al genera* 
fiilor de compozitori înaintași, care prin activitatea Ic. 
i-au pregătit calea, Enescu și-a format personalitatea 
muzicală atît prin contactul pe care l-a avut cu viața 
muzicală și cu cei mai de seamă muzicieni ai lumii, cit 
și prin legătura strînsă pe care a întreținut-o în întreaga 
sa viață cu țara, cu poporul, cu plaiurile sale natale.

Născut la 19 august 1881 în satul Liveni-Vîrnav — 
ce-i poartă astăzi numele — Enescu manifestă din fra
gedă copilărie excepționale calități muzicale. La 6 ani, 
la Iași, Eduard Caudella îi dă primele lecții sistematice 
de vioară. Curând pleacă, după sfatul profesorului său, 
la Conservatorul din Viena pe care-1 absolvă într-un 
mod strălucit la vîrsta de numai 11 ani. La Viena și 
mai tîrziu la Paris unde-și perfecționează studiile având 
ca profesori pe Andre Gedalge, Jules Massenet, Gabriel 
Faure, Martin Marsick, Enescu își însușește, cu ardoarea 
unui suflet îneîntat în fața a tot ceea ce este frumos, 
marile cuceriri ale muzicii timpului. La 16 ani, adoles
centul Enescu nu este numai unul dintre marii intei- 
preți ai vremii, ci și compozitorul căruia celebrul dirijor 
Colonne îi prezintă în public la Paris prima compoziție 
„Poema Română".

de Mircea Basarab
Maestru emerit al arte:, director a! rilarmor.r:: de 

Stat „George Enescu“

Complexa personalitate a Ini Enescu s-a manifestat pe 
cele mai diverse planari.

Interpretările violonistului, pianistului sau dmsorahr 
Enescu purtau in ele claritatea și echilibrul perfectzun : 
clasice, pline de lumină și de-o Arinție «per-tfjrf m». 
relui artist, în sufletul căruia se topeau laolaltă vîoaoa-

nea și însuflețirea jocurilor, cu nostalgia cântecului de 
dor sorbit pe meleagurile în care s-a născut.

\ îolonist, șef de orchestră, pianist prodigios, Enescu 
s-a luptat mereu cu nenumărate piedici și greutăți pen
tru a găsi răgazul necesar îndeletnicirii sale preferate 
— compoziția.

„...forțele mele — spunea Enescu — s-au străduit să 
iubească muzica fi să încerce a o crea. Dacă numărul 
lucrărilor mele este relație restrins, este fiindcă am 
vrut să dau — o spun fără orgoliu — ceea ce aveam 
mai bun în mine. N-am publicai decît ceea ce am con
siderat relativ finit, bariera mea se rezumă la aceste 
cîteva lucrări...".

Enescu n-a lăsat, într-adevăr. posterității decît 33 de 
opusuri, dar de la „Poema Română", pînă la cîntecul 
său de lebădă — „Simfonie de cameră", opera sa cu
prinde o mare varietate de genuri și forme.

Incepînd cu „Poema Română" și cele două rapsodii

ca românească, creația Ini Eoescu 
De la pnmele începuturi d îș> mi 
lla anostea pentru cîntecul patriei, li

Enescu a desfășurat o muncă uriașă pen
xiețu muzicale românești. Emfscu a renunțat adesea la
strălucirea concertelor din marile capitale ale nunii
pentru a se dedxa cu rivnâ <i dracoste educăm muzi-
cale a maselor. Ca vioara sulo braț- Eoescu a cutreierat
cele nui îndepărtate tirzun de prcMncie ducind aii-
narea cintecului său. „Chiar dacă intr-un colț indepăr-
tot al țârii gjăsesc un ungur ascultător care «d guste o
Partită de Bacii, atunci țdu1 pe care mi l-am propus
este atins — spunea Enescu.

Enescu a fost legat, piuă in ultimele clipe ale vieții, 
prin toate fibrele simțirii sale, de meleagurile țării, de 
poporul său. .„Mă gindesc tot timpul la țară, tint cu țot 
sufletul in fiecare clipă alături de poporul nostru" — 
scria el cu puțin timp înainte de moarte, țintuit pe 
patul de suferință, departe de patria atît de mult iubită. 
..Creația lui George Enescu va străjui fi mai departe 
înflorirea muzicii noastre, iar prețuirea contribuției sale 
la tezaurul universal al artei va crește fără încetare

Figura sa luminoasă va trăi veșnic in inima poporului 
nostru. In fața marelui dispărut ne înclinăm cu adîncă 
durere și cu hotănrea de a duce mai departe moștenirea 
sa spirituală, servind astfel poporul nostru pe care 
George Enescu l-a iubit slujindu-l pînă în ultima clipă 
a vieții sale". Cu aceste cuvinte reprezentanții principa
lelor instituții artistice ale țării și-au luat rămas bun de 
la marele artist român.

Opera lui Enescu își împlinește într-adevăr acum ma
rele și adevăratul ei destin. Zeci de formații artistice 
românești. înființate în anii din urmă, concursurile și 
festivalurile internaționale ce poartă numele marelui 
Enescu, cultivă cu pasiune creația enesciană.

Numele fui Enescu veghează la drumul larg deschis 
al muzicii românești. Inima lui vibrantă o simțim ori 
de cite ori în sălile de concert răsună acordurile nepie
ritoarelor sale creații, prinos de recunoștință adus de el 
pămîntului pe care s-a născut.

A doua carte
cu Apolodor

șui Negrești, raionul Oaș, 

regiunea Maramureș, dr'ă 

de curînd în folosință

Foto : AGERPRES

Cartea 
româneasca 

peste hotare
Zilele acestea au fost ex

pediate spre capitala Poloniei 
peste 500 de volume cu care 
țara noastră participă la cel 
de-al X-lea Tîrg internațional 
de carte de la Varșovia (16— 
23 mai). Editurile noastre 
prezintă cu acest prilej lu
crări din toate domeniile lite
raturii, între care volume ori
ginale din domeniul științei și 
tehnicii, ediții bibliofile din 
literatura beletristică clasică- 
universală și română, albume 
de artă. Participăm, de ase
menea, cu un stand separat 
de discuri.

în primele luni ale anului 
în curs cartea românească a 
mai fost prezentată la Tîrgul 
internațional de la Leipzig, 
precum și la Praga și Sofia cu 
expoziții ale cărții Editurii 
Academiei R.P.R. în cursul 
acestui an vom mai participa 
lâ Expoziția internațională de 
artă a cărții de la Leipzig, la 
tîrgurile și expozițiile inter
naționale de carte de la Was
hington, Tokio, Frankfurt pe 
Main, Belgrad.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR - 

cinemascop (ambele serii) — ȘO- 
P1RLE rulează la Patria (orele 9; 
12; 15; 18; 21); București (orele 
9,30; 12,30 16,30; 19,30).
CASA RICORDI rulează Ia Repu
blica (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,45; 21,15); Capitol (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,45; 21,15). RA
CHETELE NU TREBUIE SĂ DE
COLEZE — cinemascop — NOI ȘI 
SOARELE rulează la Luceafărul 
(orele 10; 12; 14, 16; 18,15; 20,30), 
Feroviar (orele 10; 12; 14; 16,15; 
18,30, 20,45). ȚĂRMUL OSPITA
LIER — cinemascop rulează la Au
rora (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). JOE LIMONADA — 
cinemascop rulează la Festival 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). (Pînă la 6 mai),
Modern (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). SENTINȚA — ALBI
NELE ȘI OAMENII rulează la 
Victoria (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). GAUDEAMUS IG1- 
TUR rulează la Central (orele 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18.30;
20,30). GLUMĂ NOUA CU FIER

VECHI rulează la Flacăra (orele 
10; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
GHEPARDUL — cinemascop (ambe
le serii) rulează la Lumina (orele 
10; 13,15; 16,45; 20,15). LEGEA 
ȘI FORȚA. CUM AM CRESCUT 
SĂNĂTOS rulează la Union (orele 
14,15; 16,30; 18,45; 21). PROGRAM 
PENTRU COPII — dimineața. 
UCIGAȘII DE FEMEI — după- 
amiază rulează la Doina (orele 
11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
Floreasca (orele 16,30; 18,30; 20,30), 
COMOARA DIN VADUL VECHI. 
PESTE DEALURI ȘI COLINE — 
rulează la Cultural (orele 15,30; 
18,30; 20,30). (Pînă la 5 mai).
MOFTURI 1900 — ULTIMUL ROL 
rulează la Cotroceni (orele 16; 
18,15; 20,30). ANIMALELE —
DELTA, RAIUL ALBINELOR — 
rulează la înfrățirea Intre popoare 
(orele 10.30; 15,45; 18; 20,15).
PIONIERIA nr. 2/1965 rulează la 
Volga (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18.45; 21). DOI BĂIEȚI CA P1INEA 
CALDĂ — CELULE AMEȚITE ru
lează la Excelsior (orele 10; 12;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). LOGOD

NICELE VĂDUVE — GURA LUMII 
rulează la Dacia (orele 9,30; 11,15; 
13; 15; 17: 19; 21). CELULE A- 
MEȚITE rulează la Giuleștl (orele 
10; 12,30; 15; 17,30; 20). GURA 
LUMII rulează la Tomis (orele 
10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30).
UNDE EȘTI ACUM MAXIM ? -
cinemascop — PĂDUREA ȘI NI
SIPUL rulează la Cringașl (orele 
16; 18,15; 20,30). PARISUL VESEL 
— CĂLĂTORIE IMAGINARĂ ru
lează la Drumul Sării (orele 16; 
18,15; 20,30). CU BICICLETA SPRE 
LUNĂ — PETRICĂ ȘI ÎNCĂ CI
NEVA rulează Ia Bucegi (orele 
10; 12,15; 16; 18; 20,30). VIEȚI 
USCATE rulează Ia Buzești (orele 
15,30; 17,45; 20,15). VREMEA PĂ- 
GÎNILOR — PALMIRA •— rulează 
la Unirea (orele 16: 18.15; 20.30). 
SOȚII ÎN ORAȘ — CALAT1S ru
lează la Vitan (orele 16; 18,15;
20.30) , Colentina (orele 16; 18,15;
20.30) . SCARAMOUCHE — cine
mascop rulează la Miorița (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Fla
mura (orele 10; 12; 16; 18,15;
20.30) . DJURA — cinemascop ru

lează la Munca (orele 15,30; 18;
20,30). SPĂRGĂTORUL — cine
mascop rulează Ia Popular (orele 
16; 18,15; 20,30). REGINA CÎNTE- 
CELOR — rulează Ia Arta (orele 
16; 18,15; 20,30). CEI TREI MUȘ
CHETARI — cinemascop (ambele 
serii) — PIONIERIA nr. 2/1965 
rulează la Moșilor (orele 16; 19,30). 
MĂ IUBEȘTE, NU MĂ IUBEȘTE 
— EROII RINGULUI rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18,30; 20,30). 
STRĂINUL — cinemascop (ambele 
serii) — MEMORIA TRANDAFI
RULUI rulează la Viitorul (orele 
15,30; 19). O STEA CADE DIN 
CER — cinemascop rulează la Ra
hova (orele 15; 17; 19). TITANIC 
VALS — DE-A ROSTOGOLUL ru
lează la Progresul (orele 15,30;
18; 20,15). ARMATA CODOBA
TURILOR — PIONIERLA nr. 2.1965 
lulează la Lira (orele 15,30; 17,45;
20). NEVASTA nr. 13 rulează ia 
Ferentari (orele 10; 13,45; 16; 
18.30; 21). TOVARĂȘII rulează la 
Pacea (orele 16; 18,15; 20,30).

Lucrări de întreținere a cul

turilor de roșii forțate la 

G.A.S. Mogoșoaia-București

Foto : AGERPRES

ritica cărților pen
tru copii poate fi 
uneori riscantă. Cri
ticul operind cu in- 

j strumentele obiș- 
1 nuite poate fi pe

dant acolo unde ar
trebui să scoată doar o exclama
ție ; cu alte cuvinte criticul poa
te fi dintr-un moment în altul în 
situația de a nu păstra unghiul de 
vedere al copilăriei. E sigur că 
receptivitatea copiilor descoperă 
ineditul acolo unde ochiul bla
zat lunecă peste el.

Ceea ce se poate discuta neîn
doios și în cazul literaturii pen
tru copii este vocația. O cantitate 
apreciabilă de texte pentru copii 
solicită simultan neîncrederea și 
calificativul de maculatură căci 
vocațiile sînt puține. Scriitorul 
care nu folosește un limbaj fami
liar copiilor, aplicat pe caracte
risticile psihologiei infantile, nu 
va fi receptat în totalitatea inten
țiilor și cărțile 
sale vor rămîne 
fără ecou la ei. 
Mai e de adău
gat că nimic din 
toate astea nu 
se învață și că 
studiul psiholo
giei infantile ră
mîne steril dacă 
sufletește scriito
rul e străin uni
versului copilului. Există și o li
teratură pentru copii fabricată 
după rețete care mimează înțele
gerea vârstei și limbajului fa- 
nriiiar. Aceasta nu poate în
locui vocația Și de cefe mai 
multe ori asemenea produse 
se trădează prin alunecări 
spre un didacticism expres. Evi
dent că absența totală a ideii di
dactice (altceva decît didacticis
mul) nu se poate imagina. Ea tre
buie să ocupe însă un plan al 
doilea. Mai intri, micul cititor 
trebuie cucerit de personajul său. 
Gondiția e și aici, ca și în litera
tură „mare", a autenticității și 
succesul eroului ține de talentul 
povestitorului. In istorioarele lui 
H. C. Andersen, ceea ce cuce
rește întotdeauna, e personajul în 
sine. Ideea didactică e apoi insi
nuată artisticește, fără nimic frau
dulos în plasarea ei, ca o con
stantă a realității.

Apolodor al lui Gellu Naum nu 
este vestitul ziditor de poduri de 
la Damasc, ci un pinguin — ju
nior. Apolodor e prima și poate 
cea mai importantă descoperire 
a scriitorului în materie de litera
tură pentru copii. Ideea de a pune 
un pinguin să traverseze globul, 
implicîndu-1 în aventuri din cele 
mai senzaționale, nu poate lăsa 
indiferent, în plan artistic, pe ni
meni. Mersul omenesc al acestuia 
ca și aparența de frac a blănii 
lui, bălăbăneala stupidă și serio
zitatea de burghez solemn și nă- 
tîng a pinguinului au polarizat 
demult atenția, pregătind perso
najul pentru o posibilă evoluție 
romanescă (să ne amintim Insula 
pinguinilor de A. France) pe care

NOTE
DE LECTOR

i-a oferit-o și Gellu Naum în 
Cartea cu Apolodor. Scriitorul îl 
pune în ipostaze neobișnuite și 
Apolodor, rînd pe rînd, corist, pa
sager, contrabandist de arme stîr- 
nește surisul. Gellu Naum scoate 
acest efect din alăturările cele 
mai insolite. El propune imagi
nea unui pinguin străbătînd 
Pampasul călare, imagine suscep
tibilă în egală măsură de grotesc 
și grațios. In ingeniozitatea situa
țiilor e multă fantezie plastică, 
dezvăluind un scriitor familiari
zat cu pinacotecile, muzeele, co
lecțiile de artă. Cartea e scri
să, mai ales, pentru ochi, și citito
rul cu o slabă facultate de a ima
gina poate rămîne dezamăgit. în 
nici un caz nu aceasta e situația 
micului cititor favorizat de o a- 
semenea manieră. în acord cu vi
ziunea plastică degajată de text 
acesta capătă tonul parodiei, tex
tul sub aparența seriozității ju
cate fiind plin de șarje cu diverse 

adrese. Toată 
prima Carte cu 
Apolodor este o 
glumă inteligen
tă unde scriito
rul folosește, 
pentru a se deta
șa maniere poe
tice foarte dife
rite, întărind im
presia de paro
die și satiră.

în A doua carte cu Apolodor, 
prestigiul și simpatia eroului fi
ind cîștigate, autorul își poate 
permite să nu-1 mai utilizeze în- 
tr-o epică complicată. De data 
asta Apolodor e casnic — situație 
care presupune de la început 
umorul — într-o familie unde A- 
medeu leul e conducătorul, iar 
cangurul Ilie un fel de mezin 
prostănac. Textul e alcătuit din 
mici improvizații în versuri de 
aceeași bună condiție cu ale pri
mei cărți, cu sau fără poantă fi
nală, ilustrînd viața ciudatei fa
milii. Toate situațiile și obiectele 
capătă un sens nou, concret și 
uneori absurd. Tonul de bun gust 
al cărții inițiale continuă și aici. 
Fantezia îneîntă peste tot. Plasti
cul are și aici un rol predomi
nant, căci de data aceasta autorul 
își desenează singur ilustrațiile 
care nu mai sînt o anexă a in
scripțiilor, ci au o funcție artis
tică, interpretînd și mai ales su
plinind textul. în ansamblu, noua 
Carte cu Apolodor divaghează 
fantezist în buna tradiție a cărții 
pentru copii de pretutindeni, fo
losind pretextul unui erou care 
și-a cîștigat deja partizani printre 
micii cititori. Impresia de ansam
blu e că literatura pentru copii a 
lui Gellu Naum e o prelungire 
a unei activități artistice labori
oase și profunde, de cu totul altă 
natură, a cărei densitate explică și 
superioritatea cărților cu Apolo
dor, justificat premiate, și deta
șarea firească a unui artist, con
știent de sine, fată de perimetrul, 
discutabil valoric al scrierilor pen
tru copii.

M. UNGHEANU

Filmele

„Casa Ricordi"

Istoria renumitei edituri 
muzicale italiene Ricordi 
este reconstituită pe ecran 
de coproducția italo-fran- 
ceză „Casa Ricordi". Ama
torii de muzică de operă 
vor putea audia cu această 
ocazie cîteva arii celebre. 
Filmul are ca regizor pe 
Carmine Galione.

Dintre numeroșii actori 
cunoscuți care apar în film 
reamintim pe Marcello 
Mastroianni, Micheline 
Presle, Nadia Gray, Mau
rice Ronet și Paulo Stoppa.

„Rachetele 

nu trebuie

să decoleze"

Cortina a căzut dar aplau
zele entuziaste ale spectatori
lor aduc la rampă o dată și 
încă o dată, pe interpreți. 
Spectacolul s-a bucurat de a- 
deziunea caldă a publicului 
ceea ce constituie un indiciu 
sigur al ținutei sale meritorii. 
Acel „bravo" rostit din toată 
inima, răsplătește ceasuri în
delungate de muncă pentru 
desăvîrșirea minuțioasă a fie
cărui cîntec, program de bri
gadă, piesă de teatru. Străda
nia pentru prezentarea unor 
spectacole îngrijit finisate, 
fără rabat de calitate, cu pa
siune și entuziasm, iată ce ca
racterizează rpunca artiștilor 
amatori de la Casa de cultură 
din Rîmnicu Vîlcea.

O simbolică „trecere 
în revistă"

...Sînt 20 de ani de cînd 
cîțiva entuziaști așteptau sea
ră de seară sfîrșitul spectaco
lelor cinematografului din 
oraș, pentru a putea să urce 
pe scena care le găzduia re
petițiile. Așa s-a născut întîia 
echipă de teatru. Primul suc
ces : premiera piesei „Patima 
roșie" de Mihail Sorbul. Prin- 
tr-o muncă perseverentă, an 
după an, succesele s-au adău
gat la palmaresul formației 
de teatru a casei de cultură, 
azi Teatrul popular. Cu „Gai
țele" au adus de la primul 
concurs de teatru de amatori 
premiul II. „Vlaicu și feciorii 
lui“ prezentat pe scena fina
lei celui de-al doilea festival 
bienal „I. L. Caragiale", cu

Drumul c
nebănuite resurse emoționale, 
cu autenticitate și firesc, a 
reediiaț succesul: premiul II. 
Experiența colectivului a im- 

exigență și îndatoriri su- 
per.oare : în urmă cu un an a 
avut loc primul spectacol al 
Tesirului popular. După un an: 
o sută de reprezentații, în pri
ma s agiune 18 286 spectatori

■ - de spectacole.
. Si o artă străveche — 

teatral de păpuși — a găsit la 
Rm. Vîlcea slujitori talentați. 
Hărnicia și perseverența lor 
i-au ^dus la București cu pri
lejul celui de-al III-lea fes- 
Jiva.' bienal de teatru pe sce
na finalei celor mai buni. 
Peste doi ani drumul lor a 
fost reluat de instrumentiștii 
orchestrei de cameră. Trofeul 
adus de ei, așezat alături de 
celelalte este concludent: lau- 
reați pe țară la cel de-al 
VII-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori.

Adăugind la cele de mai 
sus distincțiile și premiile ob
ținute în decursul anilor de 
brigada artistică de agitație, 
de cor, orchestră de muzică 
populară și ușoară (prezen
te toate la faza regională a 
ultimului concurs) vom în
cheia această succintă pre
zentare. întrebarea pe care o 
presupune o asemenea enu
merare de distincții este fi
rească : ce factori au dus la 
obținerea succeselor amintite?

O primă exigență : 
examenul public

Printr-o frecvență continuă 
a spectacolelor, prin diversi
tatea repertoriului, prin creș
terea nivelului interpretativ 
s-a impus prestigiul formații
lor casei de cultură. Riguros 
planificate, spectacolele au 
loc săptămînal pe scena casei 
de cultură, în întreprinderi, 
la căminele culturale din ra

ătre
cativ, bogat, pentru o cit mai 
mare diversitate. Rigorile 
unor recomandări făcute „din 
birou" care favorizau lipsă 
de inițiativă, au fost înlocui
te cu criteriile impuse de largi 
consultări. Cînd s-a hotărît 
includerea „Concertului pen
tru orchestră de cameră" de 
Ion Dumitrescu, de exemplu, 
în repertoriul orchestrei, s-a 
solicitat mai întîi părerea 
profesorilor de la școala de

disti
piesele într-un act, nu 
sînt în măsură să emoțio
neze, să transmită de pe sce
nă fiorul artei. Chiar artiștii 
amatori refuză să interprete
ze asemenea improvizații".

Cultivînd aspirațiile către 
cultură și artă ale oamenilor, 
se poate spune că activitatea 
casei de cultură urmărește e- 
voluția gustului unui public 
pe care și l-a format și față 
de care e mereu datoare. Ast-

DIN EXPERIENȚA
DE CULTURĂ DIN RM. VÎLCEA

ion. Această continuă verifi
care scenică asigură ridicarea 
măiestriei interpretative. A 
fost depășită faza în care sce
na era asaltată în preajma 
concursurilor, a întrecerii de 
performanță, cînd formațiile 
rămase în afara competiției 
erau neglijate pînă în p.eaj- 
ma altor concursuri.

Alegerea repertoriului (la 
care sînt invitați să-și spună 
cuvîntul și spectatorii) se face 
cu mult discernămînt. „Cui 
ne adresăm? Unde prezentăm 
spectacolele noastre?" Estee- 
videntă preocuparea pentru 
asigurarea unui conținut edu-

muzică. Au fost interpretate, 
apoi, fragmente din concert, 
care, înregistrate, au fost su
puse unei largi audieri.

Cu toate acestea... „Uneori 
este foarte greu să hotărîm 
— ne spune C. Alexandrescu, 
directorul casei de cultură. 
Cele mai multe din creațiile 
destinate amatorilor — ne re
ferim atît la unele piese în
tr-un act cît și la texte pentru 
brigăzi, piese corale etc. — 
sînt sub semnul lipsit de va
loare artistică. Sărăcia, uni
formitatea pieselor corale, 
banalitatea și repetata ase
mănare a conflictelor din

CASEI

fel, publicul — muncitori, 
tehnicieni, ingineri, elevi — 
constituie un factor hotărîtor 
pentru nivelul activității a- 
matorilor. „Ce spectacol v-a 
plăcut mai mult în actuala 
stagiune ? Ce doriți să mai 
interpretăm ? Găsiți intere
santă ideea regizorului... ?“. 
Opinia multor spectatori ast
fel solicitată este de cel mai 
mare interes, și se dovedește 
întotdeauna utilă adecvării 
programului de activitate, 
preocupărilor spectatorilor.

Selecționarea celor mai 
buni coriști din oraș a permis 
crearea unui ansamblu de o-

peretă, iar acesta a fost com
pletat de o orchestră semi- 
simfonică. Este greu de sepa
rat activitatea acestora de 
cea a cercului „prietenilor 
muzicii". Așa cum este con
ceput, ținîndu-se seama de 
nivelul de pregătire al mem
brilor cercului, ciclul de ini
țiere este completat cu audi
ții însoțite de explicații din 
operele cele mai reprezenta
tive ale marile r compozitori. 
Se înțelege că spiritul de e- 
mulație este întreținut aici de 
membrii mai vechi ai forma
ției corale, ai operetei, ai for
mației de cameră. Astfel, se 
conturează un drum spre în
țelegerea valorilor muzicale 
început aici și continuat în 
sala de spectacole unde or
chestra de cameră, corul și 
colectivul de operetă prezintă 
spectacole.

Competența se învață

...Un spectacol neobișnuit. 
Pe scenă brigada artistică de 
agitație ; în sală spectatorii 
își notează impresiile. Apoi 
urmează discuțiile. O adevă
rată ședință de lucru a in
structorilor, în cadrul stu
dioului artistului amator. 
Prin lecții, conferințe, discu
ții pe marginea montării unor 
piese de teatru, a unor pro
grame de cîntece, se creează 
aici premizele viitoarelor

spectacole de calitate. Activi
tatea practică îmbogățită an 
de an cu experiența căpătată 
în urma concursurilor artisti
ce constituie punctul de ple
care al tuturor acțiunilor ini
țiate de studio.

...Există în mijlocul colecti
velor de amatori de la casa 
de cultură animatori care 
stăpînesc cu pricepere legile 
regiei (prof. Traian Lungu, 
Marcel Georgescu), ale armo
niei și contrapunctului (pro
fesor Giura Marius, profesor 
Ionescu Ion). Entuziasmul îm
binat cu pregătirea metodică 
au fructificat amplu talentul 
multor tineri. La colțul meto
dic al casei de cultură există 
o bogată bibliotecă de specia
litate. Orele de studiu, cursu
rile organizate pe plan regio
nal, activitatea studioului ar
tistului amator (expuneri, 
discuții, exemplificări) schim
burile de experiență cu alte 
formații din țară, adaugă 
continuu un plus de compe
tență profesională instructo
rilor care îndrumă activitatea 
artistică a celor 400 de artiști 
amatori ai casei de cultură. 
Atragerea unui activ atît de 
numeros, pe baza principiului 
selecției valorilor, este rodul 
colaborării cu organizațiile 
U.T.M., cu colectivele de con
ducere ale întreprinderilor 
din oraș : al unei munci pline 
de solicitudine și tact pentru 
a ajuta fiecare element ta
lentat să-și găsească locul po
trivit în una din formații, să 
înțeleagă rolul larg, obștesc, 
al unei asemenea activități.

VIORICA GRIGORESCU

Filmul de aventuri „Ra
chetele nu trebuie să de
coleze" a fost realizat în 
studioul A. P. Dovjenko 
din Uniunea Sovietică. Re
gizor : A. Svaciko, care a 
realizat și „Departe de 
patrie".

Dintre interpreți: V. Sa
fonov și Gleb Strijenov,

„Laleaua neagră"

Un nou film de „capă și 
spadă" pe ecran panora
mic, „Laleaua neagră" — 
coproducție franco-italo- 
spaniolă.

Regia aparține cunoscu
tului regizor Christian 
Jaque care semnează și în 
calitate de coautor al sce
nariului, inspirat de cartea 
cu același nume a lui Al. 
Dumas. Actorul principal: 
Alain Delon care interpre
tează în film un rol dublu.



De la Debrețin 
în munții Bukk

Pe drumul de luptă al arma
tei române în războiul antihit
lerist, un capitol important îl 
constituie acțiunile desfășura
ta pe teritoriul Ungariei, unde 
ostașii români au săvirșit mi
nunate fapte de arme. Alături 
de Armata sovietică, au lupta: 
pentru eliberarea Ungariei, 
timp de trei luni și jumătate, 
două armate române, un corp 
aerian și numeroase alte uni
tăți și formațiuni militare. Ele 
au străbătut 3 masivi muntoșî. 
au forțat 4 cursuri mari de 
apă și au eliberat 1237 loca
lități, dintre care 14 orașe.

In luptele purtate in zona 
Debrețin, pe Tisa mijlocie J* 
direcția Budapestei — pînă in 
centrul capitalei ungare — și 
în partea de nord-est a Unga
riei, trupele române s-au aco
perit de glorie nepieritoare.

Alături de celelalte unități si 
mari unități române, au luptat 
cu vitejie și eroism ostașii Di
viziei 3 vinători munte, de 
sub comanda mea, străbătând 
teritoriul ungar de la o gra
niță la alta.

îmi sint vii in amintire cu
rajul, iscusința și puterea de 
sacrificiu de care au dat do
vadă vînătorii noștri de mun
te în apriga încleșta
re din zona Debrețin. 
Hotărit să păstreze cu 
orice preț acest im
portant centru econo
mic și nod de comu
nicații, comandamen
tul hitlerist a organi
zat două fișii de apă
rare : una pe nul Be- 
retău și alta pe un a- 
liniament care trecea 
pe la 12—15 km la 
sud de oraș. Trupe 
fasciste, din compu
nerea armatelor 6 
hitleristă și 3 hor-

Leonard Mociulschi 
general-locotencat ix rezrre

In preajma aniversării

a am

de la victoria asupra

Germaniei hitleriste
tystă, opuneau o re
zistență disperată, căutind să 
stăvilească înaintarea trupelor 
sovietice și române. înfrânge
rea lor cerea executarea unor 
acțiuni ofensive conjugate, pe 
mai multe direcții.

Trei grupări compuse din 
mari unități sovietice și ro
mâne s-au îndreptat spre 
oraș. La est de oraș acționa 
o divizie din Corpul 35 sovie
tic și Divizia 2 vinători 
munte română; la vest, 
trupe din Gruparea gene
ralului Pliev, alături de 
care lupta și Corpul de cava
lerie român, iar direct spre 
oraș înainta o grupare forma
tă dintr-o divizie din Corpul 
33 sovietic și diviziile române 
„Tudor Vladimirescu" și 3 
munte. Această grupare a dus 
cele mai grele lupte. Ajunse 
la Beretău, încă în ziua de 14 
octombrie, cele trei divizii, în 
cooperare frățească, au asal
tat pozițiile inamice și au for
țat rîul.

Retrase pe a doua fîșie de 
apărare care trecea prin fața 
orașului, trupele hitleristo- 
hortyste opuneau o rezistență 
disperată. Ele iși încordau 
puterile pentru a păstra ora
șul Debrețin. S-au încins lup
te aprige, pe viață și pe moar
te. Trei zile și trei nopți, cot 
la cot cu ostașii sovietici, vî
nătorii de munte au dat nu
meroase atacuri, au oprit și 
zdrobit contraatacurile exe
cutate de inamic.

Niciodată nu voi uita vite
jia și eroismul cu care vînă
torii noștri au luptat pentru 
eliberarea localității Szarand. 
unul din principalele noduri 
ale fîșiei de apărare aflată în 
împrejurimile Debreținului.

Cu mult curaj s-au avîntat 
în luptă ostașii companiei 2 
din Batalionul 22 vinători 
munte. Ei au executat un a- 
tac impetuos reușind să pă
trundă cei dinții în localitate. 
Prin lupte îndîrjite au lichidat 
rezistențele aflate în princi
palele clădiri și au deschis 
astfel drumul întregului ba
talion. In focul luptei au că
zut la datorie mulți ostași, în
tre care și căpitanul Chicoș,

puncte de rezirtesță. îndeo
sebi pădurile de Ia no-d de 
oraș cu fost amenajate cu 
lucrări genxstice.

Ostașii români și sot-tetio 
s-au infiltrat cu iscusmtă 
prin dispozutrul trupelor fas
ciste, au încercuit ș> asalta: 
cuiburile de rezistență, reu
șind să străbată zona împădu
rită. Printr-o acțiune energică 
de urmărire. Divizia 3 vină
tori de munte română a elibe
rat orașul Hajduboszomeny si 
a ajuns in fața unui nou ali
niament de rezistență.

Acțiunile de apărare ale ina
micului s-au îmbinat cu exe
cutarea unor puternice con- 
tralovituri. Timp de 6 zile, 
trupele sovietice și române au 
dus lupte grele, au stăvilit 
tancurile forțelor fasciste, au 
măcinat puterea de rezistență 
a inamicului și au creat con
diții optime în scopul dezvol
tării ofensivei in ădîncimea 
dispozitivului inamic.

Regrupate în zona Tisza
keszi, la 50 km nord-vest de 
Debrețin, Divizia 3 vinători de 
munte, împreună cu Divizia 2 
vînători de munte, au primit 
misiunea să participe la for
țarea rîului Tisa în această 
zonă și să-și dezvolte atacul 
pe direcția generală Miskolc.

Pe malul drept al Tisei, în 
zona Tiszakeszi. trupele sovie
tice duceau lupte grele pen
tru păstrarea capului de pod. 
Ajunși pe malul de vest al 
rîului, vînătorii noștri de mun
te au intrat imediat în luptă 
cu mult avînt. Prin atacuri de 
noapte, executate cu iscusință, 
ei au curățat de inamic loca
litatea Tiszakeszi. au lărgit și 
consolidat capul de pod. în 
zilele următoare, umăr la 
umăr cu ostașii sovietici, vî
nătorii de munte români au 
trecut la atac, au pătruns in 
pozițiile inamice. ajungind 
pină la aproximativ 2 km de 
marginea orașului Miskolc.

în noaptea de 21 spre 22 no
iembrie, cele două divizii de 
vinători de munte române au 
primit o nouă misiune. De la 
această dată, ele au participat 
la luptele desfășurate pentru 
cucerirea Munților Bukk, pu
ternic bastion al apărării fas
ciste din partea de nord-est a 
Ungariei.

cuiburi de foc fascis
te. Griadm* de pteiăbt a 
armelor automate iaaimre 
rărea râxdarile brenior r<- 
adton. Siageîe lor a i«ro- 
șrt d:x plia zăpada proas
păt căzută. Moi era de făcut 
doar an* salt pină pe culmea 
dealului. Atacul e fost re
luat. De- *ocul ucigător ai 
unei mitraliere dușmane i-a 
țintuit din nou la pămint. 
Era un moment greu. Misiu
nea trebuia îndeplinită fără 
nici o intirziere. Fruntașul 
Ioan Cuibaru. care reușise să 
se strecoare pină ia o mică 
vtroagâ. ferit de vederile și 
gloanțele vrăjmașe, s-a apro
piat pină la cițiva pași de 
trăgătorii fasciști. Cină aceștia 
au observat pe ostașul român, 
era prea tîrziu. Cu toată ura 
de care era cuprins împotriva 
fasciștilor, bravul vinător de 
munte s-a năpustit asupra 
mitraliorilor hitleriști. Prin 
luptă corp la corp, ostașul nos
tru a reușit să răpună vrăj
mașul. însuflețiți de fapta de 
arme a fruntașului Cuibaru, 
ostașii noștri s-au avîntat la 
atac, au pus stăpînire pe înăl
țime și au alungat trupele hit
leriste.

Pină la 26 decembrie 1944. 
ostașii români au străbătut 
Munții Bukk și au început să 
ducă primele lupte pe terito
riul Cehoslovaciei.

Pentru eforturile depuse și 
pentru faptele de arme Săvâr
șite în timpul luptelor din 
Munții Bukk, cele două divizii 
de munte au fost citate prin 
ordin de zi pe întreaga Ar- 
nati română. Drumul de lup
tă al Diviziei 3 munte pe teri
toriul ungar. început in fata 
orașului Debrețin și sftrșit la 
nord de masivul Bukk, la 
frontiera ungaro-cehoslocacă. 
a fost stropit cu singeie mul
tor luptători, morți si răniți. 
Prin acțiunile purtate, prm 
minunatele fapte de arme os
tașii Diviziei 3 vinători munte 
au scris o pagină glorioasă in 
cartea de aur a participării 
Armatei române, cot la cot cu 
Armata sovietică, ia luptele 
pentru zdrobirea Germaniei 
naziste.

URMĂRI DIN
„Cum ți-i crești 

ușa ii âi“
ce vor fi adoptate în cazul de 
față de către conducerea tru
stului (așa ne-a asigurat to
varășul Ion Vbiculescu, ingi- 
ner-șef-adjunct) vor determina 
ca situații de genul acesteia să 
nu se mai repete.

Dar aceasta nu este totul. 
In ceea ce privește practica 
viitorilor constructori craio- 

veni se manifestă și alte lip
suri. Notăm doar următoarele: 

o Comisia de îndrumare a 
practicii elevilor, la nivelul 
Trustului regional, a început 
să se constituie abia în ziua 
de 23 aprilie 1965, la 17 zile 
deci după începerea practicii!

o Conducerea școlii a întoc
mit un grafic privind deplasa
rea cadrelor didactice de spe
cialitate pe șantiere. Dar pînă 
la data de 23 aprilie doar un 
singur tovarăș profesor iși res
pectase îndatoririle !

* în fiecare din cele 3 cen
tre de practică — Tr. Severin. 
Tg. Jiu și Motru — dat fiind 
numărul mare de elevi — a 
fost repartizat cite un educa
tor. Dar — iar un dar — la 
Tg. Jiu, educatorul e văzut 
rar pe șantier, cel de la Mo
tru „somează" școala să-l 
schimbe mai repede, iar edu
catorul de la Tr. Severin în 
ultima săptămână a putut fi 
întîlnit ii de zi la... Craiova!

La sediul comitetului 
U.T.M. al școlii a sosit o scri
soare. Ii parcurgem rindurile 
cu atenție.

„Am stat de vorbă și cu cei
lalți colegi și ne-am gîndit că 
ar fi bine ca să ne trimiteți și 
nouă cîteva garnituri de șah, o 
minge de fotbal și una de vo
lei că noi nu avem în timpul 
liber ce să facem. Șantierul 
are un club, dar nu prea ai 
ce face aici.

Noi am vrea ca să dăm o re
uniune. Avem un program 
pregătit încă de la școală pe 
care l-am mai putea îmbogăți.

Vă rugăm să ne dați și nouă 
indicații și să luați dv. legă
tura cu conducerea grupului 
(de șantiere n.n.) pentru a re
zolva toate acestea.

Vă așteptăm să veniți la 
Tg. Jiu“.

Autorul scrisorii, elevul Dili 
Gheorghe, secretarul organiza
ției U.T.M. a anului II A. care 
se află în practică, se adresea
ză tovarășului Viruicu Con
stantin, secretarul comitetului 
U.T.M. al școlii. Am reprodus 
această scrisoare din .nai mul
te motive. Mai întîi, fiindcă 
scrisori asemănătoare s-ar 
putea să sosească și de pe ce
lelalte șantiere ; în al doilec 
rînd — conținutul ei ni se 
pare util să fie cunoscut ni. 
numai de secretarul U.T.M. al 
școlii, ci și de organizațiile 
U.T.M. de pe șantiere; al trei
lea motiv, și cel mai impor
tant, care ne-a determinat să

PAQ. I
facem publice doleanțele ele
vilor repartizați la practică 
este acela că ele se referă la 
unul din aspectele importante 
ale activității educative pe 
care trebuie s-o desfășoare or
ganizațiile U.T.M. Ce doresc 
elevii ? Nimic altceva decît 
un lucru foarte firesc: să li se 
ofere posibilitatea de a-și pe
trece în mod plăcut și util cli
pele de răgaz, de la sfîrșitul 
fiecărei zile de muncă. Din 
păcate, după cum reiese și din 
scrisoarea citată, o asemenea 
posibilitate nu li se prea ofe
ră. La Tg. Jiu, de pildă, preo
cuparea comitetului U.T.M. 
față de o asemenea problemă 
s-a redus doar la aceea că se
cretarul comitetului a făcut 
cunoscut citorva elevi că șan
tierul are un club unde pot să 
joace remy și table. Nici în 
celelalte centre de practică e- 
levii nu se bucură de o aten
ție mai deosebită.

Și iată, numai această scri
soare cîte sugestii oferă orga
nizațiilor U.T.M. Atragerea 
elevilor la activitățile din ca
drul cluburilor, antrenarea lor 
la pregătirea și realizarea te
nor manifestări cultural-artis
tice și sportive („avem un pro
gram pregătit de la școală' 
— spun elevii), organizarea 
unor acțiuni educative: întîl- 
niri cu muncitori fruntași. 
concursuri pe diferite teme le
gate de meserie, expuneri, vi
zionarea unor filme documen
tare (trustul dispune, de ase-

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Prim-v: «președintele Con

siliului de Miniștri al R p. 
Române. Gheorghe Apostol. a 
primit hmi dupâ-amiază pe 
Săli Motammed Oxid Abder- 
rahman. mmzstrul economi» 
rurale șt cooperației al Rep-u- 
blicti Islannre Mauritania. în

soțit de colaboratorii săi, care 
se află în vizită in țara noas
tră.

La întrevedere, care a de
ans intr-o atmosferă cordia
lă. a luat parte Mihail Petri, 
aai.“;'trul comerțului exterior.

(Agerpres)

Vizitele ministrului agriculturii 
și silviculturii al Austriei

vx», Dalea. presectr.te.e 
CVyac--*—Snperscc al Agr.- 
eates»t_ a pc-=-t hai pe 34-

•nal *cr»eultuni sjrncnJtu-

«MpeMie a fost pr=r_t de Mi - 
S*«*^er. *"**’<**' >* ecoo&~

Boozres^. An partăopak de 
agemenea. membri ai coeuba-
eeeu CmsOiahii Superior al 

si Mzmsseruhn 
Fcrestsere.

Tot luni, ministrul austriac 
Fi colaboratori: să; au vizitat 
Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de 
la Fundulea. Ei au fost înso
țiți de Nicoiae Giosan. prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii.

Seara, președintele Consi- 
lîului Superior al Agricultu
rii a oferit in cinstea oaspe
telui și a specialiștilor care îl 
însoțesc, o masă care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cor
dială.

(Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORT
FIWLE CAMPIOIATELOR UNIVERSITARI Pe scurt

• Selecționata 
drrmionară ce 
fotbal dm R. P. 
Română si-a în
ceput turneul in 
Italia jucind du
minică la Focgia 
m compania e- 
crinei locale Fog-

gia. care activează în prima ca
tegorie. Fotbaliștii români au ob- 
tmut victoria cu scorul de 2—O 
(1—0).

• ATLETISM • GIMNASTICĂ
fcmas Am (GrMiM «aamcatar Ctajj «■ Oaia Ecaxnaa (Central «nt- 
•enttnr fc.--z.-ejn. ca n probe de eânaut ia »$ane oe.-acu -ișugeU 
de irodenkV Sădiri Doru la aceaud probi, aferme roaru-
suci, de LUliitr-, au deci* pe primii c.asat

aceasle a met « caracleri>Ucd pentru anjonicrec pnbeior Spre dec 
ret..e de edituie precedente, cind după cletjgMor. rnMotu re nilnu la 
o -—‘T-ț-* apreaabdS. la actuala editre a Camptonatzlor i.nnerutare ti 
urnrălo.-i. czuau au realizat periormante apropiau de cere ale lm:n- 
gdtorului

Valoarea apropiată a participanplor s-a ogundit de ailiel ti ia cmmi- 
mentul general al întrecerii. Dacă studenții buaueșteru au cișlrgat. ca 
și in celelalte edilii, lupta pentru locul doi a dat ciștig de cauză, de astă 
dată, studenților timișoreni, care au întrecut pe cei din Cluj.

Victoria lor se datorește unei preocupări crescinde pentru activitatea 
atletică in centrul universitar Timișoara precum și unei pregătiri tehnice 
competente acordată de profesorii cu specialitatea atletism și mai ales a 
prof. Cornel lovănescu și-a antrenorului Eugen Lupșa.

In contrast cu succesele înregistrate la aceste campionate a apărut 
comportarea studenților din Constanta. Nerespectind indicațiile de per
formante minime pe care erau obligați să le îndeplinească pentru a par
ticipa la finale, constănfenii s-au prezentat sub orice critică. La băieți, 
adesea aceștia au ,,scos“ rezultate inferioare studentelor din alte centre 1 
(61,0 și 62,8 sec. la 400 plat, 4,83 m la lungime etc)

In aceiași ordine de idei, am reținut absenta la aceste campionate a 
studenților din Craiova, sau prezenta prea modestă a studenților din 
Galafi. care au fost reprezentali doar de un singur atlet (George Creangă, 
cîștigătorul probei de 800 m).

O participare mai activă din aceste centre la activitatea atletică, ar it 
adus o notă bună in plus, la această ediție, care cu toate acestea, s-a 
ridicat cu mult deasupra edițiilor precedente.

S. DUMITRESCU 
C. XAURASCU

ca aceea*: sii.nxx'ă v senezuate câa in gimnastici performantele se 
lexxzeaza dnpi o nanei migăloasi

CcspeOLa ffiami a intrumt multe echipe cu o pregătire tehnică la 
un Bivel «uperior in comparație cu edițiile anterioare.

In ceea ce privește evotepa formațiilor masculine se cuvine sublimat 
cxntmn’nl deosebit al 'exercitiilor, dublat de o execuție la nivelul unui 
campionat repubucan O surpriză, cu atit mai plăcută, cu cit este știut 
că in gimnastica noastră de performantă pregătirea fetelor este cotată 
la un arvei mai ridicat decît cel al gimnaștilor. Exista, așadar, posibili
tăți certe pentru dispariția acestui... decalaj valoric.

O performantă excepțională au realizat gimnaștii bucureșteni. Centrul 
universitar București a cucerit, prin reprezentanta săi, toate locurile 1, 
la individual și pe echipe, atit la fete cit și la băieți. O comportare me
ritorie au dovedit sportivii clujeni și timișoreni.

Gimnaștii din celelalte centre universitare s-au comportat mult prea 
modest iar cei din unele orașe: Galati, Bacău, Constanta, au lipsit de la 
start. A surprins, de asemenea, evoluția inegală de la un aparat la altul 
a unor concurenti care aspirau la victorii. Așa, de exemplu, Gruin 
Aurel (Timișoara) a condus detașat după primele aparate, dar evoluția 
mediocră la bară și cal l-a situat pe un loc modest. Deficiente asemănă
toare am semnalat și în evoluția gimnastului brașovean, I. Blaj. La Iași 
există destule condiții și specialiști pentru pregătirea studenților gim- 
naști. Cu toate acestea ieșenii au concurgt destul de slab la categoria 
a II-a deși n-au prezentat concurenți la o categorie mai superioară.

Gimnastica universitară se bucură de tradiție, care trebuie pe mai de
parte îmbogățită. Apreciabilă inițiativa de a organiza asemenea finale 
in orașele de provincie, prilej de popularizare largă in masa tineretului 
a unor discipline sportive care merită atenția tinerilor.

CONSTANTIN CULDA 
asistent la Facultatea de educație 
fizică a Institutului pedagogic — 

București

• La Sofia s-a disputat timp de 
două zile o competiție inter
națională feminină studențească de 
gimnastică artistică. Primul Ioc a 
revenit echipei U.K S.S. cu 115,05 
puncte, urmată de R. P. Bulgaria
— 11435 puncte, R. S. Cehoslova
că — 110.65 puncte. R. P. Română
— 110,20 puncte și R. P. Polonă
— 107.40 puncte. La individual pe 
primul loc s-a clasat gimnasta so
vietică Savinkova, care a totalizat 
29,15 puncte.

venit echipei 
care în partida 
cut pe Știința 
rul de 47—42 (21 
final se prezinți

• La Brașov 
s-au încheiat du
minică întreceri
le turneului final 
ai campionatului 
republican femi
nin de baschet. 
Titlul de campi
oană a țării a re- 

Rapid-București, 
decisivă a între- 
Bucuraști cu sco- 

:—19). Clasamentul 
i astfel:

1. Rapid București; 2. Știința 
București; 3. Voința București; 4. 
Mureșul Tg. Mureș; 5. Constructo
rul București; 6. Voința Brașov.

menea filme c» fi ie ăferaz 
de proiecție etej csre M «•- 
tribuie la dezrc-izcrea ârapoa- 
tei față de meserie. « ăxscipfr- 
nei elevilor, a dorisței ăe «-n 
însuși temeinic pro-mart* a- 
îeasă. Iată re rispiatsxn con
crete așteaptă tcristmrte-

în ziarul nostru 24 apri
lie înfățișam tutele rezuizaze 
bune obținute la Șcsaic pro
fesională de amstrocțu din 
Pitești reeczmaadhtd k altora 
experiența deosebii ie valo
roasă dobinăite aăd iareeare 
privește organizarea p desfă
șurarea practicii. La Crmcve 
cunoașterea și apbrerta ime
diată a acestei experiențe epu
re ca o necesitate. Acest lucru 
s-ar putea reeMpu, âatâ fnarf 
apropierea, chiar prinzr-ia 
schimb de experiență intre 
cele două școli, mire eoada- 
cerile și organizările U.TJt- 
din cele două trusturi regtone- 
le de construcții. Dc~ cil mai 
urgent, fiindcă zReie tint to
tuși numărate.

Sludcnuc — dni
de dur

oăei>ef*i aidefeneșo torță și 
portr, iir cocegraha zrturiăm 
eiaens Goeixțăe Bacru. care ro-

csocoCitaare a socul— popular, iac 

bnrese intr-o unitate perfectă, 
mefcriv^* °

Casei de culturi a tfudewțilnr. 
dințat de Gcerone Limbera. La 
cel al costumelor. al^ririkZ 

pime de vrgoare și naturalețe ale 
ocrâestraapior.

așortfenJe «nor metodn tinerești; 
p=3eoe — de bonă cahtate, pli- 
■e de har — cufeț ropote de 
apăaoae Sala este fervâhrită de 

rinei Ccksviâ — inreiti a celui 
de al ni-jea Ccocun și Festival 
^Gecree Enescu*.

Rirxiarje de față nu pot fi 
tnrhriate firi o notă bună dată 

ocuparea de a prezenta activita
tea cultural-artâtxă a studenți
lor, a creat și de data aceasta 
posbitatea telspectatordor de 
a turnări spectacolul festiv al 
studentior ixscuresteui.

tn această largă manifestare a 
talentelor am deslușit, de fapt, 
profilul studențizmi noastre, ca
racterizată prin dragoste de

Des. cur. intr-un spectacol stu- 

zoca de operă, muzica ușoa

muncă, pasiune și serioctate. 
optmnsn și răspundere. A fost o 
întrecere a aptitudinilor artistice 
concretizate in realizări de pres- 
txgja. ca urmare a unei munciră. cuplete satirice. danusl. entuziaste pe care studenții Ca
pitalei au oedscat-o ceiui de al 
fV-lea Congres al partidului.

INFOR

• După 15 run
de, în turneul 
international de 
șah de la Za
greb, lider este 
marele maestru 
international iu
goslav Ivkov cu 
10,5 puncte. El

este urmat in clasament de Parma 
(Iugoslavia), Uhlman (R.D. Ger
mană) cu cite 9,5 puncte și cîte 
o partidă întreruptă. Petrosian și 
Bronstein (U.R.S.S.) totalizează cîte 
9,5 puncte. Iată cîteva rezultate 
înregistrate în runda a 15-a: Gips- 
lis — Goiombek 1—0; Boroc —
Pidevski remiză; Larsen — Damia- 
novici întreruptă: Bronstein — Mi- 
nici remiză; Gligorici — Parma 
întreruptă.

• Miercuri, pe poligonul Tu
nari, va începe competiția interna
țională de tir pentru „Cupa Vic
toriei'. organizată de clubul spor
tiv Steaua. Alături de cei mai va
loroși tintasi din tara noastră vot 
participa și sportivi ai clubului 
Vorwarts din R.D. Germană. tn 
programul competiției sint incluse 
probele de armă liberă calibru 
redus, pistol viteză, talere arunca 
te din turn și șanț.

(Agerpres)

Obiectiv principal:
tură cu activitatea tiueritor m perioada care 
urmează.

— în urina noastră lacreazi atnlți nnen — 
ne-a declarat dfnsul — și ia realizarea obiec
tivelor propuse ne biruim pe contribuția lor 
Pentru ca mnnea sâ decurgă și mei bine. 
conducerea urinei așteaptă dtst partea lor 
eforturi, înăeasebt pe Inia îmâriru discipli
nei în producție. La strungerie și bobinaj — 
pentru a mă referi la două secții — unde mai 
există încă unele deficiențe — este nevoie 
de o mai atentă muncă de mdrumare dr- 
partea organizațiilor U.T.M pentru creșterea

calitatea produselor
taiaficâru professonale a merilor și respec- 

srec de către aceștia a prerernlu: tehnologic 
Urmărtma cu perseverență a modului cum iși 
faresese și aplică tinern tehnologia de fabri
cație in urma noilor măsuri introduse in 
producție. generaluaruB operativi, de la un 
loc de muncă la altul, c metodelor fruntași
lor ți emăențtsților in întrecerea socialistă 
— tari, dupe părerea mec. unele acțiuni prin 
cure organizațiile U.TJâ. du* aceste secții 
pot contribui din plin la îndeplinirea cu suc
res a sarcmtlor re ni le-am asumat în cinstea 
Congresului partidului.

în București. în pavilionul 
din Parcul Herăstrău, s-a 
inaugurat luni dimineața Ex
poziția industrială a Austriei.

La festivitate au luat parte 
Mihai Dalea. președintele 
Consiliului Superior al Agri
culturii. Mihatl Petri, minis
trul comerțului exterior, Mi
hai Suder. ministrul econo
miei forestiere. Pompiliu Ma- 
coveL adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Victor Io- 
nescu. președintele Camerei 
de Comerț a R. P. Române, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față ing. dr. Karl 
SchieinzeT. ministrul agricul- 
mrii și silviculturii al Austriei, 
ș. persoanele oficiale austrie
ce care îl însoțesc pe oaspete 
in vizita sa in țara noastră, 
precum și dr. Johann Manz, 
ambasadorul Austriei la Bucu
rești. șefi de misiuni diploma
tice acreditați în R. P. Română 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

Asistența a vizitat apoi ex
poziția. unde 142 de firme au
striece prezintă produse din 
diferite ramuri industriale.

*
La 30 aprilie. Petre Bălă 

ceanu. ambasadorul R. P. Ro
mâne la Washington, a trans
mis secretarului Departamen
tului de Stat al S.U.A. o scri
soare prin care notifică Gu
vernului S.U.A. — depozitar 
al Convenției privind aviația 
civilă internațională, încheiată

ncse I.IJ1 ■

MÂȚII
la Chicago, la 7 decembrie 
1944 — că R. P. Română a a- 
derat la această Convenție.

Convenția prevede crearea 
Organizației aviației avile in
ternaționale (O.A.C.I.) — in
stituție specializată a O.N.U. 
care are ca principal scop fa
cilitarea colaborării statelor în 
domeniul aviației civile inter
naționale și îmbunătățirea 
securității în navigația aeri
ană.

*
Ieri, a plecat în R. D. Ger

mană o delegație a Uniunii Ti
neretului Muncitor condusă 
de tovarășul Anghel Pa- 
raschiv. membru al Biroului 
C.C. al U.T.M., redactor-șef al 
ziarului „Scînteia tineretu
lui", pentru a participa la în- 
tîlnirea internațională a tine
retului și studenților pentru 
pace și înțelegere, împotriva 
fascismului și a războiului, 
care va avea loc la Berlin în
tre 4—7 mai a.c.

★
La 2 mai a sosit la Bucu

rești, Leslie Charles Glass, 
C.M.G., noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
Marii Britanii în R. P. Ro
mână

La sosire, ambasadorul a 
fost salutat de Dionisie Iones- 
cu, ambasador, directorul pro
tocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe.

(Agerpres)



Comentariul zilei

Revenire Ia 

„politica bîtei“?
• Implicațiile intervenției S. U. A. m RepuMk* 

Dominicana • Proteste cart neliniștesc 

Washington^

R. S. CEHOSLOVACĂ : noua Facultate de medicină din Bratislava

a basto Dasnmgo, ia așteptarea dantxă- 
rilor. se întocmește statusca vxtiasekc. 
Unete surse aperriazs mozărai marț*cc 
la pește 1000, iar pentru răniți se evită 
o ev a.uare — incim ar h vorba de i 
XDultc mii. Ia orașul ce pare o așezare 
pustie, moartea piadește la fiecare colț de

stradă. Clădirile au deierut fortărețe- butevardete

Convorbirea 
iui Ciu En-lai 

cu delegațiile române
PEKIN 3 (Agerpres). — în 

ziua de 2 mai, premierul Ciu 
En-lai a primit și a avut o con
vorbire cordială cu delegațiile 
române aflate în vizită în China, 
printre care, delegația coopera
tivei agricole „Prietenia româ- 
no-chineză“, condusă de Gheor- 
ghe Necula, a Consiliului Națio
nal al Femeilor, condusă de Su- 
zana Gîdea, a Agenției române 
de presă „Agerpres", condusă 
de Andrei Vela, delegația la se
siunea Comisiei mixte româno- 
chineze de colaborare tehnico- 
științifică, condusă de Gheorghe 
Cioară, delegația sindicatelor cu 
prilejul zilei de 1 Mai, condusă 
de Vasile Olteanu.

Pregătiri in vederea 
săptăminii medicale balcanice

mcintari pe tunțti sini presărate cu baricade șt au ceva 
din înfățișarea mui trup mutilat Iar laptele cotinuă 
Comunicatete _victorioase* ale generahiic: Wesm fisse- 
seră perdeaua de faza la adăpotod căreia iaterveafia 
nord-ameneaaa părea mar lesmoaasă pentru initiatoeu 
ei. Falsul n-a rezistat. Insurgenții aa deținut și mu

ATENA. — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexan- 
droaie transmite: în capitala 
Greciei a avut loc o sesiune 
comună de lucru privind une
le probleme legate de orga
nizarea celei de a 8-a săptă- 
mîni medicale balcanice, care 
va avea loc în luna mai anul 
viitor, la Atena.

Cu acest prilej la invitația 
Comisiei naționale grecești a 
Uniunii medicale balcanice, 
la Atena s-a aflat profesorul 
I. Turai, președintele Comisiei 
naționale române a Uniunii 
medicale balcanice, și profeso
rul Popescu Buzău, secretar 
general al Uniunii.

Televiziune prin.,, troposferă

Ambasadorul R. P. Romă-- 
dr. Mircea Bălănescu. a ofe
rit un dejun in cinstea oas
peților români, la care au luat 
parte numeroși profesori uni
versitari.

La Atena se află, de aseme
nea. profesorul universitar 
Călin Popovici. care a repre
zenta: R. P. Română la cel 
de-al doilea simpozion inter
național privind folosirea sa
teliților artificiali în geode
zie. Profesorul român a pre
zentat comunicarea ..Formula 
de control in geodezia cosmi
că" și împreună cu profeso
rul Kurth Arnold, de Ia Insti
tutul de geodezie din Pots
dam. comunicarea -Azimutul 
București-Potsdam". Cele două 
comunicări s-au bucurat de 
aprecierea participanților la 
simpozion.

dețin iacă poziții tramice la Santo Domingo iar numă
rul lor a crescut vertigm*s la IS 000. dovadă a spr<- 
paului popular. Unitățile hn Wessân. cooceiitrate la 
baza San Isidro, n-au reuși: să valoririce superiotitatea 
lor inițială. Repetatele boatoaidameste ate aviației îm
potriva răs.-.-îljplnr s-iU SOeCat d —victime 
printre civili dar n-au schimbat eaez<ial situația mili
tară. Pentru sprijinitorii dirtaturn. ia aceste impreșu- 
rări, perspectivele nu se anunțau drioc fericite. Elșecul 
lor apropiat era inevitabil, dtzpă «fenă» observatorilor

calificați. Atunci au intrat în acțiune infanteriștii ma
rini ai S.U.A.

în primul moment apariția celor 4-50 soldați nord- 
americani a fost justificată prin informațiile oferite de 
„autoritățile dominicane" (care ? cele răsturnate ?) po
trivit cărora „vieți americane sînt în primejdie". Ope
rațiunea era prezentată ca fiind profund umanitară. 
Un „umanitarism" de genul celui experimentat și la 
Stanleșville, în regia aceluiași Averell Harriman, tri
mis acum să potolească spiritele în America Latină.

Deci, umanitarism. Dar o operațiune care ar fi ne
cesitat citeva ceasuri (discutabilă oricum din punct de 
vedere al legalității internaționalei a degenerat ime
diat intr-o acțiune cu evidente tnobiluri militare. Poves
tea cu ..americanii in primejdie* a fost repede împinsă 
pe planul al doilea. Cei 450 soldați nord-amerîcani s-au 
irmulțrt pină la— 14 000, adică aproape șapte militari 
ai S.U.X pentru fiecare cetățean american domiciliat 
în Republica Dominicană. De altfel, din ;_I.F. MONDE" 
aflăm că oficialitățile americane locale au recunoscut 
că -aici un cetățean american a-a fost rănit ’.

Atzznci ? într-un comentariu al agenției „FRANCE 
FRESSE* se aminteau derlarațiiV făcute încă la 29 
apribe de ca ofițer supei ax dm marina amencană. 
rehzate de -NEW YORK TIMES*, potrrrit cărora, ro- 
hd rfanteriez marme a S.UA. na este doar de a pro- 

trța evacuarea cetătendor aznencazu. ci și -de a ve

stala vrran govern rutaaaitf*. Orc-Eităaie americane, 
citate de agenții —ASOCL\ 1 F.D rRESS* pretmd că 
an identificat _ 55 Ann» iviră o-: comuniști* care ar fi 
ptetiripmți activi b lapte*. 58 din ÎS000! Pretextul 

este prea petm cueivlnțât.Tr. Intervenția S.UA. a avut 
drept scop să znecțmă b patere un regim antipopular 
născut dintr-o loveam de stat care a înrăturat un pre
ședinte aies cu 60 b sotă dm voturile exprimate. Insur
genții teveodxaa revenirea acestui președinte — Juan 
Bench, pe care .COMBAT* 3 comideră un -refonna- 
tec maderat’. iar , î F MONDE’ 3 trece in riadul 
portzzamlcr pafa caăabanri hmie cu Statele Vnite*. 
Jnaa BokIi a arătat intr-un rnterv-u că revoluția an- 
tidxtator îlâ a fost, de fapt. vxtor»»i ți duar inter
venția S.UA. a scKxabat stoația. —Poporul dominican 
ar fi avut aevaie de numai 24 de ere pentru a rezolva 
problemele prin aud—rr proprii'* — spunea Bosch.

Discursul radxi-teJev jat de Aim A r-ă seară al pre- 
ședinteim Johnson a încercat să justifice intervenția. 
Argumentele aduse sânt insă contestate de observatorii 
poetici care văd in ele, in food, recunoașterea evidentă 
a .»mestecnhri S.UA. in afaceri cu caracter intern ale

Republicii Dominicane. „FRANCE PRESSE" sublinia 
că „este vorba dc o intervenție în treburile interne 
ale unei țări, cu atît mai criticată de membrii O.S.A., 
cu cit prezența infanteriei americane a S.U.A. în aceste 
locuri redeșteaptă amintirile urîte despre politica ame
ricană bazată pe principiul «bîta cea mare» din vre
mea lui Theodor Roosevelt".

Oficialitățile de la Washington fac referiri la misiu
nea O.S.A. Dar ziarul londonez „TIMES" constata că 
Washingtonul „a acționat mai întîi și abia după aceea 
a consultat Organizația Statelor Americane, ceea ce, 
natural, a provocat proteste". „COMBAT" este de pă
rere că „diplomația americană cu greu va putea justi
fica această acțiune și condamnarea sa morală și juri
dică". Protestele a numeroase state latino-americane, 
luările de poziție ale unor fruntași politici de prim- 
rang din aceste țări sînt ilustrative pentru ecoul eveni
mentelor de Ia Santo Domingo. „Este o măsură deplo
rabilă" — arăta ministrul de externe al Perului. Vene
zuela, Mexic, Chile — și nu numai ele —- au deza
probat debarcarea trupelor nord-americane. Averell 
Harriman a fost trimis într-un turneu fulger în Ame- 
r:.i Latină spre a oferi „explicații" și a obține sprijin 
pentru politica intervenționistă. Măsura indică neli
niștea Washingtonului față de reacția opiniei publice. 
De altfel, chiar și ziarul „NEW YORK TIMES" scria : 
„Ar fi dezastruos să se ajungă ca teama de o altă Cuba 
să devină o scuză pentru folosirea forței noastre mili
tare in sprijinul unei dictaturi de dreapta într-o țară 
care se află încă sub impresia a trei decenii de repre
siuni brutale sub regimul Trujillo".

Ziarul parizian „LA NATION" sublinia la rîndul său: 
„Intervenția pușcașilor marinari americani Ia Santo Do
mingo a creat o criză care este departe de a se calma, 
în felul acesta se revine la problema pusă de prezența 
americană in Vietnamul de sud: trebuie oare atunci 
cind dezaprobi un regim, să intervii cu forța armată 
din afară ? Este oare aceasta metoda cea mai bună 
pentru a face să triumfe morala și libertatea ?“.

La Santo Domingo emisarii O.S.A. încearcă să obțină 
o încetare a focului în vreme ce, luni după-amiază, la 
O.N.U., Consiliul de Securitate a luat în discuție situa
ția din Republica Dominicană. Incertitudinea planează 
asupra acestei țări mici din Caraibe. Bosch se declară 
pesimist — consideră deocamdată lupta pierdută, dar 
apreciază drept o victorie faptul că poporul s-a -răs
culat pentru a impune democrația. Unii comentatori 
opimază că la Santo Domingo, în această sîngeroasă 
partidă, repriza finală n-a fost totuși jucată...

M. RAMURĂ

Țn Uniunea So-
/ vietică a fost 

efectuată o 
experiență de tran
smitere de la Mos
cova la Petroza
vodsk (900 km) a u- 
nei emisiuni de te
leviziune prin tro
posferă. A fost folo
sit efectul difuzării 
undelor ultrascurte 
la distanțe mari 
prin troposferă: in 
acest caz, undele nu 
urmează linia vizi

bilității directe, ci o 
linie ascendentă cu 
o oarecare înclina
ție și se reflectă de 
păturile atmosferei 
la înălțimea de 
12—15 km.

Lungimea unui 
sector de restrans- 
misie este din acea- 
tă cauză de 270 km 
și nu de 30—60 km, 
ca de obicei.

Au fost folosite 
emițătoare puterni
ce, antene speciale 
direcționale și re

ceptoare de mare 
sensibilitate. Calita
tea emisiunii a fost 
bună. Aceasta per
mite să se spere ci 
retransmiterea pro
gramelor de televi
ziune prin troposfe
ră va fi folosită in 
regiuni greu accesi
bile. Undele rar 
purec trece cktor 
peste nutwți inciți, 
fără a mai fi nevoie 
de turnuri de re
transmisie.

PE SCURT
?RAC; A — In c*dnri beanie 

Festiv*! iateroatioaai al fi^Mtte 
peatra copii șt t .Merer. care s-» 
desitsarf ia GaetvaMar. ex leak 
atotaBAe rreror’e cvăar vne tiuxe 
Way peunacaae Maree prmaa 
■ Faawfciwal ae axr* a tee acae- 
da: fit—fai rrbntfavac „CrapeT* 
Preaxnil iatij pestra fdjsete artis
tice a tost deceraat f~1 aidi n> 
niaesc ..Gasdeases fatfor*. pro
ducție recenta a Stadioarâi JBnco- 
resti* in regia hn Gten-gfa Vrta- 
nidis. Presuie «fot si trei ax fast 
obținute de fitter iv Vari aeba 
aă* 'iugoslavi st _O clasa ne
obișnuită* (cehoslovaci.

La festival au participat 24 de 
tin cu 34 ce fiftee.

Tulburări 
iu insula Mauriciu
PORT LOUIS 3 (Agerpres >_ . 

Simbă:ă în mai multe lo
calități din insula Maurxru. 
proțecîora: britanic, s-au în
registra: incidente violente in
tre membrii Partiduhu Mun
cii. partizanii unei indepentes- i 
te imediate. Si «i ai Partăău- 
lui Mauritian, adepti ai snboc- 
donării față de Angha. în ca
psula jnmteinr. Port Lodes. 
persoanele care au manifesta: 
n-au putut fi împrăștiat deci: 
prin intervenția poiițtet care 
a operat numeroase arestăm 
Intr-o localitate dm .'joed- - 
în sate», unite, de asemenea, aa 
a*.~ toc meadesrte intre cete 
focă tabere, noetia a faăeeSt

Cipru

Deschiderea sesiunii S. E.A.T. 0.
LONDRA 3 (Agerpres». — 

Luni dhnineața s-a deschis la 
Whitehall — clădirea Ministe- 
rtiui Afacerilor Externe din 
Londra — cea de-a 10-a sesi- 
oae acsală a Consiliului mini- 
stersal al pactului militar al 
AiJrt de sad-est La lucrările 
sesiur .1 participă numai cinci 

cei opt miniștri de externe 
a. țârfjor membre ale 
SLE-ATO După cum se știe, 
secretarul de stat al S-UA„ 
Dean Rusă, șă-a contraman
dat ptecarea ia Ixodra datorită 
evofates stuaues din Repu- 
b&ca Daminxaeă. șî este te

rm to doar un observator la se
siunea de la Londra a suscitat 
multo cxxnentariL Filipineie 
sin: reprezentare de mini
strul adjunct de externe.

Principalele probleme care 
figurează pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni sînt: războiul 
din Vietnam. încordarea exi
stentă în relațiile Malayeziei 
cu Indonezia și conflictul de 
frontieră indo-pakistanez. Se
siunea a fost deschisă de pri
mul ministru britanic, Harold 
Wilson, care a vorbit despre 
print ipaMe orientări ale poli
ticii acestei organizații în Asia 
de sud-est. In cuvintarea sa. 
Wîisoc a arăta: că Consiliul 
SEA TO se întrunește in- 
tr-nc «soenem in care probte-

Un miliard salvator?
Itima jumătate de an a fost o perioadă grea pentru lira 
sterlină. Presiunile asupra lirei au început să domine 
fenomenul economic britanic și au constituit un perma
nent izvor de îngrijorare pentru guvern. Spectrul deva
lorizării a provocat încă din toamnă panică, atit in bi
rourile City-ului, cit și în cancelariile ministeriale. Au 
urmat binecunoscutele măsuri laburiste din octombrie ți

noiembrie anul trecut: instituirea suprataxei de 15 la sută asupra 
importurilor de produse industriale (operație menită „să redreseze 
balanța de plăți") și contractarea de la grupul celor 11 bănci centrale 
și de la Fondul Monetar Internațional IF.MJ.) a unui împrumut de 
.3 miliarde de dolari. Împrumutul a fost făcut tocmai cu scopul de a 
evita devalorizarea lirei. Și, pentru moment, amenințarea a fost in
tr-adevăr înlăturată.

Luna trecută însă problema a fost repusă pe tapet. In primul rind, 
pentru că Marea Britanie s-a apropiat foarte mult de unele scadente 
precise. Astfel, cea mai mare parte a împrumutului de 3 miliarde de 
dolari trebuie restituită la sfîrșitul lunii mai. După cum se știe, acest 
credit a fost acordat inițial pe o perioadă de numai trei luni, dar a 
fost prelungit la 8 februarie, la cererea Angliei, pe încă alte trei luni. 
In aceste condiții, o nouă prelungire a termenului este considerată 
exclusă.

Cea de a doua scadență, în prezent depășită, o constituia intrarea 
in vigoare a reducerii suprataxei de la 15 la sută, la 10 la sută. 
Legat de aceasta, în uncie cercuri politice vest-europene se pun as
tăzi sub semnul întrebării, reztdtatele instituirii suprataxei. GA
ZETTE DE LAUSANNE" consideră că această măsură nu a a'us la 
efectele scontate. Scăderea relativă a importurilor britanice începiad 
de la sfîrșitul anului trecut, scrie ziarul, trebuie să fie atribuită pro
babil declinului importului de produse alimentare — nesupuse supra
taxei — ca și unor cauze externe. Pe de altă parte, se pare, d am- 
țarea reducerii suprataxei, reducere hotărită la 21 februarie la coafe- 
rința A.E.L.S. de la Geneva, a jucat rolul unei frine artificiale asupra 
importurilor britanice, întrucît un anumit număr de exportatori stră
ini au preferat să-și amine livrările lor in Marea Britanie pî.nă după 
27 aprilie, data intrării în vigoare a reducerii parțiale a supratassâ.

Această situație explică în bună măsură de ce in loc să se reduci, 
așa. cum se scontase, deficitul comercial al Anglie: *. t • •
trimestru al anului, de circa 13 milioane lire pe lună. Bilanțul e-~z 
de rău augur pentru deficitul de 755 milioane de lire al hdhntri de 
plăți moștenit de anul trecut, și pe care guvernul a promis să-l re
soarbă în parte pînă la sfîrșitul anului tocmai printr-o îmbunătățire 
a balanței comerciale care, după cum se știe, are ponderea hotări- 
toare în cadrul balanței de plăți. Dacă adăugăm la acestea și scăde
rea rezervelor britanice (în martie, acestea au înregistrat o scădere de 
12 milioane lire sterline, stabilindu-se astfel la 832 milioane lire) corn 
înțelege de ce în ultimele săptămîni s-a vorbit iarc-i cu tnsistentă cu 
o iminentă devalorizare a monetei britanice.

Din nou a apărut dilema: să se accepte devalorizare... sau sa 
pună la bătaie alte mijloace pentru evitarea ci ? Și de astă dată la
buriștii au ales cea de-a doua variantă. Harold Wilson a declarat că 
nu intenționează să devalorizeze lira sterlină și cT. ta fcce totul pen
tru stabilitatea finanțelor engleze. In cele din urma -j anunțat 
guvernul a hotărit să facă un nou împrumut de peste 1 mdiard dc 
dolari la Fondul Monetar Internațional. Cu puțin timp incmte de : 
lua această hotărîre, Banca Angliei a ordonat tuturor băncilor brita
nice să procedeze la o înghețare a fondurilor lor, in vederea restrin- 
gerii împrumuturilor. Totodată, s-a anunțat că taxa de scont, fixată 
la 7 la sută, nu va fi schimbată.

Potrivit ziarului citat, prin noul împrumut guvernul laburist ur
mărește „să apere lira sterlină fără să recurgă la devalorizare și rar -, 
să diminueze prea mult rezervele de aur și de devize străine a’.e Băn
cii Angliei". Dar, adaugă ziarul „noul împrumut solicitat F.M.Î.- i'.r: 
nu va permite în mod sigur Marii Britanii să-și ramburseze credited 
fără să afecteze rezervele sale". In afară de facilitarea rambursu-ii 
creditului precedent, prin noul împrumut se urmărește in mod < 
creț reducerea substanțială a deficitului balanței de plăți. Dar, pri
vind situația în lumina rezultatelor primului trimestru al anului, este 
dificil să se aprecieze că un singur miliard va rezolva probleme i" 
fața cărora cele trei miliarde precedente au rămas neputincioase.

ION D. GOIA

MOGADISCIO — La «toata re
Knime a cn—Kiri trite to—itare 
formate <Ln reșrenatazti ai So
matics si Etiopiei s-a botârit Lăr
girea cooperării dintre cete dani 
păru pentru a se evita otice con
flict de frontieră. a anunțai ia 3 
mai postul de rado
Dcpâ cm se știe. Ia frontiera ti
tle cele docă tân. ia urmi ca 
docă fan. s-ax procus -ac «tea te

KHARTUM. — rarâd surse time 
infomate, agenta France Press* 
a anunut că in a-t-rete c2e ate

SOFIA. — La 23 apr._^e a 
avui loc Plenara a VH-a a Co-
miretului Central al 
Tînerotuhii Crervirirst
vist Agenția BTA relatează 
că plenara a elibera: d_n func
ția de prim-secretar al CjC. ai 
Uniunii. pe Ivan Abacjier xa 
legătură cu alegerea sa ca 
print-secretar al Cocutetto— 
Regional al P.CJL «fin Sine* 
Gheorghi Atanasov, secretar, a 
fost ales ca prim secretar a! 
CC al Uniunii Tineretuiu. Co
munist Dimitrovtst. Au avut 
loc schimbări si în eampcnrt- 
ța Biroului CC al TT- - Tt- 
nerriufui Cocntdst D. ■ ■ it- v- 
vist

LEOPOLDVLLLE. — La 
Leopoldville au foe date po- 
blrcrtâțri rezultatele deSnitzre 
ale alege:-tor tegrsîatrve. des
fășurate la 3 aprfite in capi
tala congoleză. Dtn cete șapte 
mandate, tret au fost czștxgate 
de partidul Abace. condus de 
președintele Kasavubu. care 
s-a aflat in fruntea listei res
pective. Din ceteiaire patru 
mandate, unul a revenit frac
țiunii dizidente din Mișcarea 
națională congoleză — Lu
mumba, condusă de K.wevs. 
unul — partidului Conaco 
(condus de primul ministru 
Chombe), iar alte două, unor 
partide locale.

PE SCURT

Acțiunea trupelor O. N. U. 
in apropierea „liniei verzi"

Sesiunsa Alnar 

coRstftatin 

a CofSiMi arcjeai

Conferința 
șefilor de triburi 

din Yemen
SANAA — La 2 mai a început 

in localitatea yensenită Khamer. 
situată la 30 km nord de Sanaa. ‘ 
Conferința națională a șefilor de i 
triburi din Yemen. în cadrul șe
dinței de deschidere a conferinței 
a luat cuvîntul primul ministru al 
Republicii Arabe Yemen, Ahmed 
Mohamed Noaman. EI a declarat 
câ guvernul yemenit este gata să 
ducă tratative în vederea restabi
lirii păcii în Yemen. Trecind în 
revistă lupta poporului yemenit 
împotriva tiraniei, primul ministru 
a relevat succesele obținute de 
tara sa de la revoluție.

a faCbtâC&x ia 5»»

rea cner sem de resCzcța de c*-

Ua pirtâtor de canoe J

tncgi&r pr.vxud uf a ă «- 
srfe da «ecSarci tine ti Nx=- 
Bet Acest lom «as ym de 
obeervocx: <a an fipt care va

drtenie. ai se 
pot r.treleș* la
tre ei.

N rci unui nu 
are un nume 
oitdal- Nimeni 
na s-a preocu
pat să-i înscrie 
intr-un regis
tru de stare ci
vilă. Trăiesc in 
colibe rudi
mentare, in pli-

serie prrrxsd re*:unea Astei de 
sud-esz. smt ma» ascuțite ca 
aridad. El a rcefinnat spriji
nul Angliei față de politica 
S.UA. in Asia de sud-est.

George Ball, care a consa
crat întreaga sa cuvintare pro- 
bteme* Vietnamului, a arătat 
că deși S.UA ar „accepta cu 
satisfacție* o soluție pașnică a 
conflictului din Vietnam, ele 
vor continua să întreprindă a- 
tocnri aeriene „limitate și con
trolate*. împotriva R D. 
Vietnam

In ședința de după-amiam 
a lua: cuvîntul Achille Cli
ne observater din partea 
Franței la lucrărue sesiuni: 
care a arătat că Franța „con
tam* să doreoMă o reglemen- 
tare pașmcă pe calea tratotr- 
vrior. a probtetne: Vietnamu
lui pe baza acordurilor de la 
Geneva dm 19&4 și 1362* Mi
chael Stevart care a prezidat 
gedBța de dapă-amiazâ, mar.:- 
fest.~d~:-și regretul față de 
botă rîrea Franței de a trimite 
la sesmne numai un observa
tor. și-a exprimat speranța că 
omul viitor ea va avea o par
ticipare efectivă. In legătură 
ea aceasta agenta Reuter 
subimiază că Franța boicotea
ză sesiunea pentro a «ubMn-a 
dezacordul său cu politica 
SUA in Vietnam.

^'ALEMARCA: vedere de pe o stradă din Copenhaga: clă
direa hotelului Royal

Cambodgia a rupt relațiile 
diplomatice cu S.U.A.

PNOM PENH — Prințul 
Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian, a rostit luni 
după-amiază o cuvântare ra
diodifuzată în care a anunțat 
câ la 3 mai. Cambodgia a rupt 
relațiile diplomatice cu Sta
tele Unire. Sînt menținute, 
insă, relațiile consulare, ast
fel incit legăturile turistice și 
comerciale dintre cele două 
țări, să nu fie întrerupte. Sia
nuk a precizat că în cazul în 
care Stofele Unite vor deveni 
*na; agresive față de Cambod- 
gîa, aceasta va întrerupe și 
rriațme consulare dar dacă

ele vor respecta integritatea 
teritorială, neutralitatea și in
dependența Cambodgiei atunci 
relațiile diplomatice cu S.U.A. 
vor fi restabilite.

Tot în după-amiaza zilei de 
3 mai, guvernul cambodgian 
l-a informat pe însărcinatul 
cu afaceri al S.U.A. la Pnom 
Penh, despre hotărîrea sa de 
a rupe relațiile diplomatice cu 
Statele Unite și a remis amba
sadei americane o notă în a- 
cest sens.

vteji bk. baae— dtoă ce

Iz ttrsd cu ăă de au. ix rctot 
tocooM de nadirul wa «test •- 
sarepa as (rreatsner. Jul.o As
hes Terrește In ocdâicric sa 
ef c sriiss obiecte rvătene e- 
viW o veiocre oe 15000 c-tecrt 
ne cere te*a expes apee ia âj- 

■Trzx c.tose de Argeztiaei. Pre- 
ocupct să off-rw âncnzri cir mer 
’•aJo.'oase. Ferrevra ■ specufaf 
narvifatej iatbenrior. eșuagirtd 
să tie -r.--t:r ce aceștia Ata-i»

Genocid
prin... omisiune

— Cum le cheamă f — a în
trebat Prieto pe unul dintre ei- 

— Nu știu. Indio obișnuiesc 
să-mi spună Juan Dios.

Pentru a avea un nume ofi- 
ael utdieaii trebuie să plăteas
că intre 1000 și 4 000 de pe
sos argentinieni. Dar de unde 
<4 ra o asemenea sumă, dacă 
*u au nici o posibilitate de cîș- 
tig 1 Așa incit, ei continuă să-și 
aștimpere ioamea mestecind 
•rânze de coca și trăind iără 
nici o perspectivă.

Tragedia ce
lor 15000 de 
indieni din re
giunea Tarta- 
gal reprezintă 
un exemplu ti
pic al goanei 
după profituri 
a marilor mo
nopolist! și la- 
tiiundiari din 
America de 
sud. Pămînturi- 
le le-au fost

LA ÎNCHIDEREA 

EDIȚIEI

Lucrările 

Consiliului 
de Securitate

nă sălbăticie. Pe vremuri, ei 
au iost stăpînii acestor pă- 
mînturi ca și ai altor te
renuri întinse de la irontiera 
dintre Argentina și Chile, Boli
via și Paraguay. Dar a început 
marea colonizare a albilor. Pă
durile au fost tăiate, au apărut 
sonde petroliere, fabrici. Socie
tățile industriale și marii lati
fundiari le-au luat păminturile 
și nu le-au dat de lucru. în 
schimb, nu le lipsesc bisericile. 
Intr-o capelă a călugărilor 
franciscani sînt învățați să se 
resemneze în fata foametei, lip
surilor și nevoilor în speranța

tom bun). Multi dintre ei au 
luat chiar numele său.

Starea de înapoiere a acestor 
ființe omenești este evidentă in 
orice împrejurare. Unii dintre 
ei nu știu nici măcar ce vîrsto 
au. Un ziarist argentinian, Mi
guel Prieto, care a făcut o vi
zită în această regiune s-a pu
tut convinge personal. A între
bat pe un indian, Juan Sara- 
cho, cî/i ani are și a primit 
următorul răspuns :

— Indio are 60. Nu. Indio 
pare că are 80.

Dar există indieni care-și ig
noră propriul lor nume.

luate, sînt decimali de boli, 
dar în zona unde s-au re- 
iugiat nu există nici o școală, 
nici un spital sau un punct sa
nitar. Este un caz de genocid 
prin.. omisiune. Petrolul, grîne- 
le și lemnul (obținute de pe pă
mânturile de pe care au lost 
alungați sînt, după cile se vede, 
mai importante decît soarta a 
15 000 de oameni care, nici nu 
figurează măcar în registrele de 
stare civilă așa Incit dispariția 
lor nu va lăsa nici un fel de 
urme.

I. RETEGAN

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Luni, la inițiativa Uniunii So
vietice. Consiliul de Securitate a 
început examinarea probleme? 
imixtiunii armate a S.U.A. în tre
burile interne ale Republicii Do
minicane. Potrivit dispoziției spe- 
c.d’.e a guvernului revoluționar al 
Cubei, reprezentantul permanent 
al Cubei la O.N.U., Fernando Al
varez Tabio, a cerut Consiliului 
sâ fie invitat să participe la dez
bateri. Acest lucru a provocat re
plici ostile din partea delegatului 
american Stevenson. După ce 
Consiliul a invitat pe delegatul 
cuban să participe la discuții, a 
luat cuvîntul delegatul sovietic.

După cum transmite agenția 
TASS, N. T. Fedorenko a decla
rat : „Consiliul de Securitate se 
află în fața unei agresiuni fățișe. 
Imperialismul american reprimă 
în mod inuman poporul unei țari 
suverane, care s-a răsculat împo
triva dictaturii sîngeroase". Fedo
renko a cerut ca Consiliul de 
Securitate să condamne acțiunea 
S.U.A. și să ceară retragerea ime
diată a trupelor lor din Republi
ca Dominicană.

A luat apoi cuvîntul delegatul 
S.U.A., A. Stevenson, și reprezen
tantul Cubei.

Ședința Consiliului de Securitate 
continuă.
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