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sută față de sarcina planificată.
Kifrclc amintite consemnează efortul 

fiecare muncitor, inginer și tehnician 
depus pentru îndeplinirea angajamen- 

■!or, efectul realizării obiectivelor cuprinse 
■ planul de măsuri tehnico-organizatcrice. 
f Arătînd cîteva din aceste măsuri, este 
lazul să ne referim, în primul rînd, la orga
nizarea unui atelier pentru realizarea pro
totipurilor. Produsele uzinei (diferite armă
turi pentru industria petrolieră cu para
metri ridicați în ceea ce pricește presiunea, 
finisajul etc.) nu au intrat în producția dc 
serie decît după ce în prealabil a fost 
realizat capul de serie la un nivel calitativ 
superior.

Alte măsuri, cum ar fi diferite aa*enn- 
;ă“i în scopul depozitării corecte a mate
rialelor necesare sectorului metalurgic < ’■'an
tă, nisipuri, șamotă, cocs etc.), asigurarea 
din vreme a necesarului de materii prime 
și materiale, construirea unui agregat pen
tru uscarea cherestelei necesară confecția- 
nării modelelor din lemn ți altele, d* țmrit 
o mai bună pregătire a prooemhd de fa
bricație în întreaga uzină.

Avînd asigurate asemenea
o secție, nici un atelier n-a „ieșit" c:. rd- 
mul de producție stabilit pentru fiecare 
decadă. Lupta pentru primul lec t-a c-zt 
în principal între două sectoare: l meta
lurgic și secția a II-a preiucrări-r-.:rria-

racinrela tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

de produse
peste plan

25 BANI

PROFIL

IULIA

de Nicolae Țic

să
i

IORDACHE 
cox«Twrr> xajcct

EXIGENTA

de zac- 
nmesfx
I a±jce 

ia ia trrie- 
tr <5e pion 

Este evidential 
ialistă si iși

Metalurgiștii băcăoani nu s-au oprit aici, 
în cele patru luni care au trecut, ei au 
căutat în permanență noi resurse care să 
permită creșterea calității producției și a 
productivității muncii. Și au găsit. Unele, 
după cum am căzut, au fost rezolvate pe 
parcurs. Altele vin să completeze planul de 
măsuri pentru trimestrele 11 și 111. Zilele 
trecute, colectivul uzinei metalurgice din 
Bacău și-a propus ca, în cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Român, să realizeze peste sarcinile planului 
semestrial — din angajamentul luat tn în
trecerea socialistă pe acest an — 4-90 OOO lei 
la producția globală, 820000 lei la produc
ția marfă, 10 tone la utilaje tehnologia 
pentru industria alimentară, 05 000 lei be
neficii ți 125 000 lei economii supli 
tare la prețul de cost. Printre noile ■ 
luate în scopul asigurării îndeplinirii 
tui angajament, care cor fi aplicate în 
mai, se află și construirea unui rich 
pneumatic la mașina de găurit as 33 de 
axe, confecționarea — as credite 
mica mecanizare — a unei ăutaic 
cuare a păminturilor arse de U 
ria de fonti, executarea tas 
lectrcmcgnetic pentru sedec 
ri a culddor de fontă dm 
turnare ți dtde.
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4a8 tone acă va fi să jude
căm după aparențe, 
Gheorghe Tuțuianu 
are meseria cea mai 
puțin productivă 
din uzină: el se 
ocupă de rebuturi... 

E un fel de amărăciune în po
vestea asta : adică, să nu poți 
spune că ai lucrat atîtea piese — 
ci, că ai respins atîtea piese lu
crate de alții— Dar, pînă una, 
alta, e nevoie de Tuțuianu, de 
atenția, priceperea și exigența 
Ini.

Și-acum să-i facem o vizită. 
E în laboratorul de analize. I-au 
trecut prin mină zeci de piese, 
— evident, cele bune domină. 
Piesele au fost trimise Uzinei 
de mașini electrice de către 
alte ti zine- fie din București, 
fie din Craiova. Cluj. Reși
ța. Brașov, Mediaș etc. Aici, ele 
voc constitui componente ale 
diferitelor tipări de motoare — 
produse ale urinei de mașini 
electrice. Dar. după cum vedeți, 
ț-.-.-nte de a fi folosite, ele sînt 

mm control riguros. .Ală
turi de alți tovarăși din uzină, 
Gbeorsie Tuțuianu este chemat 
să-ri A-» avizul, un aviz de teh
nician expert. -m, a cercetat 
un maze număr de piese livrate 
de rim 6—7 nrine pentru a se 
documenta in șederea unei 
, cTxfa I. ■. T i

în curind, reprezentanții ^uri
nelor care colaborează cu Lzina 

mașini electrice vor veni aici
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otorul care a fost 
coborît cu 70 de 
ore în urmă de 
pe bancul de pre- 
bă nu părea să 
fie cu nimic deo
sebit de celelal

te pe care le montaseră pînă 
atunci muncitorii Uzinelor 
„Steagul roșu“ din Brașov. 
Exista, totuși, o deosebire, un 
amănunt, dar cu semnifica
ție de eveniment. în dreptul 
numărului de fabricație era 
trecut: 100 000.

O sută de mii de motoare 
destinate să pună în mișcare 
tot atîtea autovehicule de fa
bricație romînească. Construc
torii de autocamioane de la 

•poalele Tîmpei au închinat a- 
Ț cest succes celui de-al IV-Ie a 
I Congres al partidului. Ei 
I au încheiat de fapt prima e-

indr..—a-ea 
parâd.
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In bazele de recepționare și unitățile 
agricole din țară se fac de pe acum 
pregătiri pentru înmagazinarea recoltei 
de cereale din acest an.

La bazele centrului regional de re
cepționam Dobrogea, bunăoară, au fost 
revizuite și reparate cîntarele și bascu
lele și se apropie de sfârșit pregătirea 
mijloacelor de transport și condiționare 
din magazii. Prin darea în folosință a 
încă 8 magazii la unele baze din regi
une, capacitatea de depozitare a unită
ților se mărește anul acesta cu 2 400 
vagoane. La mai multe baze se con
struiesc platforme pentru depozitarea

știuleților de porumb, însumînd o su
prafață de 11400 mp.

Cu mult înainte de termenul 
stabilit s-a început această lucrare și 
la centrul regional de recepționare Ga
lați. Ca urmare, mai mult de jumătate 
din spațiul de depozitare din întreaga 
regiune este acum pregătit pentru în- 
magazinarea recoltei.

In raioanele Arad, Deta, Lipova, Ti
mișoara și Lugoj din regiunea Banat, 
au fost reparate și curățite pînă acum 
75 de magazii și silozuri cu o capacitate 
de peste 65000 tone de cereale.

(Agerpres)

a intrat in funcțiune
DEVA (de la corespondentul nostru).

doi ani în urmă, la Alba Iulia a început construirea 
i fabrici de produse refractare din țară, care va pro- 

și cărămizi refractare destinate întreprinderilor 
ea in funcțiune cu toată capacitatea, producția 
a țării va spori cu 40 la sută față de nivelul 
Kție a fost proiectată de IPROMET București, 
te ia cea mai mare parte la Uzinele „23 Au- 

_Independența"-Sibiu, „Progresul“-Brăila și altele, 
c este in întregime automatizat și mecanizat 
organizațiilor de partid de pe șantier, constructorii 

tziasm întrecerea socialistă pentru executarea unor 
hrriri calitate și pentru punerea în funcțiune a fabricii
ma-**e de ttrmtn. Pină acum, ei au efectuat un mare volum de lu- 
erâri. Aa fost turnați la temelia fabricii peste 200 000 mc de betoane, 
aa fost ■—tata 200 000 tone elemente prefabricate din beton, s-au 
Boatat peste 6 000 tone construcții metalice și 2 000 tone mașini, 
■tda»e și instalații. Datorită ritmului sporit în lucrările de construcții, 
ș-a reușit ca prima linie de șamotă să fie pusă în funcțiune zilele 
aceste*, cu două luni înainte de termenul stabilit. In cinstea celui 
de-al IV-k* Congres al P.M.R., constructorii s-au angajat să-și in
tensifice eforturile pentru punerea în funcțiune înainte de termen 
«i a rrlorlilte linii tehnologice.

1/ 3000-lea război
CLUJ (de la co

respondentul nostru).
Recent, din secția 

de montaj a Uzinei 
„Unirea" din Cluj, au 
plecat 130 de mașini 
pentru industria tex
tilă. Printre acestea 
se afla și războiul 
automat pentru țe
sut bumbacul tip A

cu numărul 3 000. 
Față de vechile ma
șini de acest fel, a- 
cest tip funcționează 
complet automat rea- 
lizînd 11000 de bă
tăi pe oră. O singură 
țesătoare va putea 
deservi 12 războaie. 
Piesele în mișcare

automat
sînt confecționate din 
aliaje ușoare. Posibi
litatea de exploatare 
a războiului este mă
rită prin existența u- 
nui dispozitiv de ița- 
re ceea ce permite 
obținerea unei largi 
game de țesături.

Se poate însamînța 4

mai repede si mai bine !
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n cele mai multe 
unități agricole din 
raionul Satu Mare 
este evidentă pre
ocuparea mecani
zatorilor și țăra
nilor cooperatori

pentru efectuarea la timp a in- 
sămînțătii porumbului. Pornind 
de la condițiile pedoclimatice 
specifice, conducerile coope
rativelor agricole de produc
ție, șefii brigăzilor de tractoa
re au stabilit măsuri eficiente 
privind repartizarea mașinilor, 
a atelajelor la diferitele lucrări, 
asigurînd sporirea vitezei zil
nice la semănat Procedîndu-se 
în acest mod la cooperativa a- 
gricolă de producție din comu
na Halmeu însămînțarea po
rumbului a fost încheiată ; la 
Medieșul Aurit se seamănă ul
timele suprafețe.

Obiectivul principal urmărit 
în aceste zile la Consiliul agri
col raional este urgentarea în- 
sămînțărilor. Cînd Ia Halmeu 
semănatul porumbului a fost 
încheiat, 4 tractoare și 2 semă
nători au fost imediat reparti
zate la cooperativele agricole 
din comunele Porumbești și 
Botiz. Este o măsură luată pe 
întreg raionul, care are meni-

rea sa asigure menținerea unui 
ritm ridicat de lucru, la nive
lul capacității de producție a 
întregului parc de mașini și 
tractoare, pină la terminarea 
completă a insămințărilor.

Dar, realizarea unei viteze 
sporite de lucru depinde de 
modul în care se organizează 
munca in fiecare unitate. Ingi
nerul agronom Pavel Toma din

ție de repartizarea tractoarelor 
și semănătorilor au fost redis
tribuite și atelajele Ia trans
portul seminței. Secretul succe
sului stă în priceperea cu care 
au fost folosite forțele de 
muncă, astfel încît în fiecare 
oră toate utilajele care puteau 
lucra au lucrat". Cel mai con
vingător argument că în acea
stă unitate munca a fost bine

In raionul Satu Mare
cooperativa agricolă Medieșul 
Aurit, ne relata că pentru a 
reuși să însămînțeze la timp, 
chiar în condițiile specifice a- 
cestei primăveri cu ploi abun
dente, care au căzut cu o pre
cizia de ceasornic aproape în 
fiecare zi, mecanizatorii au tre
buit să-și organizeze munca în 
2 schimburi. Noaptea se pre
gătea terenul cu toate discurile 
afectate brigăzii, iar ziua se în- 
sămînța. „N-a existat, spunea 
el, o oră dintr-o zi bună de lu
cru, în care toate semănăto- 
rile să nu fie în brazdă. In func-

organizată este faptul că pină 
în prezent, în condiții climate
rice puțin favorabile, peste 70 
la sută din suprafața planifi
cată este însămînțată cu po
rumb

La cooperativa agricolă de 
producție din comuna Potău 
mai rămăseseră de semănat 70 
de hectare. Aceste terenuri sînt 
mai joase. Solul se zvîntă mai 
anevoie. Tractoarele puteau 
intra mult .nai tîrziu Semăna
tul ar fi întîrziat. Țăranii coo
peratori, după consultarea spe
cialiștilor, au hotărît să însă-

mînțeze cu cele 45 de 
proprietate obștească, 
asigurarea calității terenul a 
fost bine grăpat și lucrarea s-a 
efectuat în condiții agroteh
nice corespunzătoare. Așa că 
și pe această parcelă însămîn- 
țarea porumbului se va efectua 
în timpul optim.

Dar, preocuparea pentru efec
tuarea rapidă a semănatului a 
fost însoțită în cea mai mare 
parte din unități de grija ca 
lucrările să fie executate la un 
bun nivel agrotehnic. Reve
nind la cooperativa agricolă de 
producție din Medieșul Aurit 
(și această situație este comu
nă pentru multe alte unități) 
trebuie neapărat să adăugăm 
că aici s-a acordat o deosebită 
atenție calității lucrărilor. Pa
tul germinativ a fost pregătit 
că la carte. Terenurile au fost 
o dată sau de două ori discuite 
și întreaga suprafață a fost 
grăpată. Nici o palmă de teren 
n:a fost însămînțată pe sole

atelaje 
Pentru

VASILE MOINEAGU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Maramureș

(Continuare în pag. a ll-a)

__ discute despre felul cum se 
desfășoară această colaborare. E 
limpede că discuția se va purta 
în jurul pieselor livrate în ulti
ma perioadă, mai precis, în jurul 
calității pieselor. Omul nostru va 
fi prezent, cu documente, cu ar
gumente, cu sugestii.

Dar să vi-1 prezint : e un om 
în jur de patruzeci de ani, po
trivit de statură, degajat, amabil, 
și destul de calm pentru mese
ria pe care și-a ales-o. Ceea ce 
îl interesează, în primul rînd, 
este să lucreze și să se poarte 
(în cele mai diverse împrejurări) 
ca un comunist. Să nu sufere to
varășii de muncă de pe urma 
eventualelor lui neglijențe. Să nu 
sufere uzina.

Meseria pe care o face nu are 
nimic spectaculos... Și nu-i va 
asigura celebritatea. Gheorghe 
Tuțuianu este unul dintre cei 
(mulți) care veghează la calitatea 
produselor uzinei, care apără 
marca uzinei.

Deficiențe există, dar ele nu 
caracterizează nici Uzina de ma
șini electrice, nici celelalte uzine 
cu care colaborează. Gheorghe 
Tuțuianu este în măsură să ne 
asigure că munca se desfășoară 
normal, iar atunci cînd se ivesc 
deficiențe — conștiinciozitatea 
și spiritul de răspundere își spun 
cuvîntul hotărît. Din multele în- 
tîmplări, prin nimic spectaculoa
se, al căror martor a fost Tuțu
ianu, am alege una. Uzina de 
mașini electrice a livrat Uzinei 
metalurgice din Mediaș trei gru
puri 4 kVA pentru autoateliere 
destinate agriculturii (gospo
dăriilor de stat). Și iată 
că de la Mediaș sosește o 
reclamație : cele trei grupuri 
defecte... Gheorghe Tuțuianu sta
bilește că o parte din piesele 
necesare acestor grupuri au fost 
livrate de Uzina „Timpuri noi" 
din București. Un reprezentant 
al Uzinei „Timpuri noi" recu
noaște că piesele nu prezentau 
garanțiile necesare. Dar uzina ne 
se angajează să refacă piesele 
într-un timp scurt. Uzina din 
Mediaș anunță că dacă aceste 
piese nu-i vor fi trimise la timp, 
nu va putea să-și îndeplinească 
planul de livrări. Soluția ? 
Gheorghe Tuțuianu a înțeles că 
nu este vreme deloc pentru a se 
pierde timp. El a perseverat, con
știent de necesitatea acestei per
severențe, să se facă înțeles de 
cei cărora Ie era destinată cererea 
de a remedia cît mai repede lu
crurile.

Asemenea întîmplări, fac și ele 
parte din întîmplările meseriei 
lui Tuțuianu. El are o informa
ție exactă privind piesele care 
intră în uzină în fiecare zi, știe

(Continuare in pag. a II-a)



A ZO-a aniversare a victoriei 

asupra Germaniei naziste

Lupte înverșunate

pe valea Hronului
Din orașul de graniță ceho

slovac Rimaska—Sobot, por
nim cu o mașină spre linia 
întii a frontului.

După ce trecem un masiv 
deluros. ajungem în orașul 
Lucenec, care poartă urmele 
proaspete ale luptelor înverșu
nate.

O luăm pe valea cu același 
nume și urcăm în munții Ta
tra Mare, pe o șosea asfaltată 
și cu multe cotituri.

Pentru a împideca înainta
rea trupelor de sub comanda 
viteazului general Nicolae Dăs- 
călescu, hitleriștii au tăiat bra
zii de pe ambele părți ale șo
selei și i-au rostogolit pe dis
tanțe de zeci de kilometri.

Stîncile cele mai mari au 
fost dinamitate și au acope
rit, de asemenea, calea.

Furnale cu explozibile au a- 
runcat în aer poduri și porți
uni mari de șosea.

Nemții au căutat să întindă 
curse la fiecare pas, să înceti
nească înaintarea românilor și 
unităților Armatei Roșii, către 
valea rîului Hron.

Pionierii români, cot la cot 
cu pionierii sovietici, deschi
deau calea cu repeziciune, ne- 
ținînd seama de nici un peri
col, de nici o cursă.

Manevrînd de pe vîrful mun
ților. pe un ger strașnic, prin 
zăpada de peste 2 metri, cu 
toată rezistența înverșunată a 
inamicului, trupele de sub co
manda generalului Nicolae 
Dăscălescu au coborît în valea 
îngustă a Hronului și au eli
berat. alături de Armata Ro
șie. orașul Brezno.

Naziștii apără cu înverșuna
re uzina lui Goering.

Hitleriștii și trupele ungu
rești salassyste au organizat 
apărarea din munții Tatra 
Mare cu mult înainte.

Favorizați de teren, instalîn- 
du-se în poziții favorabile de 
tragere, se țineau de teren, ce- 
dînd numai prin înverșunate 
lupte — de multe ori corp la 
corp.

Pe această vale a Hronului, 
hitleriștii au organizat una din 
cele mai mari fabrici metalur
gice din Europa ocupată. Hit
leriștii aveau materia primă 
din munții Cehoslovaciei și ex
ploatați crunt mîna de lucru a 
populației.

Valea Hronului este una din 
cele mai bogate văi din Ce
hoslovacia.

De la Brezno la vale numai 
fabrici de cherestea, de hîrtie, 
cerneală, țiglă, cuie, tablă, dis
tilerie de petrol etc.

Pentru aceste bogății nemții 
au organizat înverșunata lor 
rezistentă. Ei nu se gîndeau să

Citeva clipe cu 

generalul Dăscălescu 

pe frontul cehoslovac
In sector domnește liniște. 

Razele palide ale soarelui de 
primăvară răzbat pînă la noi. 
Vitejii ostași ai armatei a 
4-a română, în a cărei pri
mă linie ne aflăm, își îngă
duie citeva clipe de răgaz. Ne 
găsim la postul de observare 
al unității de sub comanda 
generalului Bădescu. Pe neaș
teptate, apare înaintea noastră 
un ofițer cu șapca intr-o mină 
și cu mantaua în, cealaltă. O 
statură înaltă. Părul alb, fața 
bronzată de vînturile cîmpuri- 
lor de luptă, respirînd un aer 
sănătos, ochi vioi. La apropie
rea lui, un moment de surpriză 
generală. In fața noastră stă 
comandantul Armatei a 4-a, 
bravul general N. Dăscălescu.

Ofițerii și soldații îl încon
jurară de îndată.

„De unde veniți domnule 
general, de ce ați venit pe 
jos ?" curg întrebările din toa
te părțile.

„Am vrut să văd cit poate 
rezista un infanterist — răs
punde generalul. Am luat-o 
de dimineață peste munți și 
am urcat, am coborît, pînă la 
cel mai înaintat post și acum, 
iată-mă".

Generalul se interesează de 
situație, pune întrebări trupei, 
urmărește harta. Se vede că 
este obosit. Nu vrea s-o arate. 
Se așează pe un scaun, își 
șterge sudoarea de pe frunte. 
A fost rănit în luptele de la 
Banska Bystrica, însă nu a stat 
in spital. Voia să rămînă in 
mijlocul soldaților săi viteji, 
alături de care a trăit greul 
luptelor și bucuria izbînzilor. 
Armata a 4-a după eliberarea 
văii Hronului și a orașului 
Banska-Bystrica a dezrobit un 
alt centru industrial, orașul 
Kremnița. Din nou a avut ma
rea cinste de a fi citată prin 
ordin de zi de către mareșalul 
Stalin.

Generalul se ridică și se în

lase din mîini aceste puter
nice puncte de sprijin, această 
mașină de război. Mai ales că 
aveau minunate mijloace de 
comunicație.

...Pe cîtă vreme soldații ro
mâni și sovietici erau nevoiți 
să urce culmile munților cu 
muniții, arme, hrană, luînd 
zăpezile în piept, fără nici o 
potecă, la înălțimi pînă la 
2 000 m. dușmanul putea să-și 
aducă pe șosele efective de 
Împrospătare în cea mai mare 
grabă.

Rezistența inamicului a avut 
în vedere mai întîi păstrarea 
mașinii de război de pe valea 
Hronului, păstrarea căii de co
municații cu interiorul frontu
lui, iar cînd s-a trezit cu ar
mata română și sovietică în 
Brezno, atunci a organizat o 
apărare turbată, mai ales pe 
dreapta rîului care are înăl
țimi mari, căutînd să demon
teze și să evacueze în grabă 
piesele și mașinile uzinelor.

Manevrînd, românii și rușii 
au ocupat, sat după sat, uzină 
după uzină.

In retragere, nemții au pră
dat casele, au ridicat forțat 
populația, au minat clădirile, 
au transformat totul în ruine. 
La fiecare pas au presărat mi
ne, dinamită, au infectat apele 
și alimentele. Pe orice puneai 
mîna făcea explozie.

Mii și mii de oameni au ră
mas muritori de foame. Rezis
tența sălbatecă a inamicului a 
fost nimicită pe această vale 
de către vitezele Armate Roșii 
și române a căror bravură a 
culminat cu eliberarea centru
lui industrial și de comunica
ții Banska—Bystrica la 25 
martie 1945. cînd conducătorul 
popoarelor sovietice, mareșalul 
Stalin, a salutat această victo
rie prin 12 salve de artilerie 
trase de 124 de tunuri, citînd 
în ordinul de zi adresat mare
șalului Malinowski, comandan
tul frontului II Ucrainean, pe 
viteazul general Nicolae Dăs
călescu. comandantul Armatei 
a 4-a Române.

Trupele române', mergînd u- 
măr la umăr cu cele sovieti
ce, înfrățite, au cucerit zeci de 
localități, au nimicit mii de 
dușmani și au capturat sute de 
prizonieri și material de răz
boi.

Valea Hronului, speranța 
dușmanilor în Cehoslovacia, a 
fost cucerită. Banska-Bystrica 
a fost eliberată...

(Reportaj transmis de cores
pondentul de război al „Scîn- 
teii" și publicat în numărul 
din 16 aprilie 1945).

dreaptă spre parapet, se uită 
prin lunetă în direcția inami
cului și exclamă vesel:

„Herman este pe cale să ră
mînă din nou repetent. Neam
țul crede că a învățat totul, 
știe totul, dar la examen dă 
totdeauna greș. Așa a pățit în 
războiul trecut, așa pățește și 
acum".

Animați de această glumă, 
cei din jurul generalului rid 
înveseliți. Conversația ia am
ploare. Se discută situația 
frontului și cea din patrie. 
Ostașii se interesează, în mod 
deosebit, de mersul reformei 
agrare.

La despărțire îi pun domnu
lui general Dăscălescu citeva 
întrebări. Dar, ferindu-se cu 
modestie, spune:

„Scrieți în ziarele dv., că nu 
generalul Dăscălescu are meri
tul victoriilor repurtate, ci 
soldații care stau de luni de 
zile în ger, zăpadă, vînturi și 
ploi. Eu nu vreau nici să se 
pomenească de mine. Sînt fe
ricit cînd vorbiți și scriți de 
ei, cînd țara recunoaște și a- 
preciază lupta și sacrificiul 
soldatului. Lor li se cuvine 
totul".

Silueta înaltă, impunătoare 
a generalului se pierde în 
ceața care se lasă încet dea
supra cîmpiei de luptă. Din 
depărtare se aude bubuitul 
surd al tunurilor și mai a- 
proape țăcănitul mitralierelor. 
Acum nimeni nu se mai gîn- 
dește la odihnă. Soldații, în
viorați de vizita în mijlocul 
lor a generalului comandant, 
se pregătesc de luptă și mai 
hotărîți să zdrobească pe duș
manul hitlerist pe care-l urăsc 
de moarte.

(Reportaj transmis de cores
pondentul de război al „Scîn- 
teii“ și publicat în numărul 
din 20 aprilie 1945).

Uzinele „Electronica" din . 
Capitală pun an de an la dis
poziția populației o gamă] 
variată de noi modele de a- ’ 
parate de radio și televi

zoare.
Vă prezentăm un aspect din 
hala de montaj a televizoa

relor.

Foto : AGERPRES
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Informații
Consiliul de Miniștri al R.P. 

Române, a aprobat printr-o 
hotărîre. Acordul cultural în
tre guvernul R.P. Române și 
guvernul Republicii Franceze 
semnat la Paris.

Printr-o altă hotărîre, a fost 
aprobat Protocolul privind 
schimbul de mărfuri pe anul 
1965 între R.P. Română și 
R.S.F. Iugoslavia, semnat la 
București.

★
Cu ocazia împlinirii unui de

ceniu de la moartea lui George 
Enescu, Filarmonica de stat 
„George Enescu" a prezentat 
miercuri seara la Ateneul R. P. 
Romîne un concert comemorativ.

Sub conducerea dirijorului 
Mircea Basarab, orchestra simfo
nică a filarmonicii a interpretat 
Suita I în do major op. 9, Rap
sodia I în la major op. II și Sim
fonia I în mi bemol major 
op. 18.

Cu acest prilej a luat cuvântul 
Ion Dumitrescu, președintele V- 
niunii Compozitorilor din R. P. 
Română, care a evocat viață si 
activitatea marelui compozitor, 
dirijor și interpret George Enescu.

Au luat parte Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului de 
stat pentru cultură și artă. Ște
fan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului, Ion Pas. președintele Insti
tutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. Teodor 
Marinescu. președintele Comit— 
tului de radiodifuziune și tele
viziune. conducători ai unor 
instituții ceutrale. personalități 
ale vieții culturale.

La concert au participat, de a- 
semenea, șefi de misiuni diplo
matice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
In sala mică a Palatului R.P.R. 

a avut loc miercuri seara un sim
pozion cu tema „România în 
războiul antihitlerist" organizat 
de Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice 
din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.

Simpozionul a fost prezidat 
de prof. univ. Gheorghe Ștefan, 
membru corespondent al Acade
miei R. P. Române. Au luat cu
vântul Gheorghe Zaharia, direc
tor adjunct al Institutului de is
torie a partidului, general-colo
nel în rezervă Dumitru Dămă- 
ceanu, general-colonel în rezer
vă Costin Ionașcu, general colo
nel în rezervă Ilie Crețulescu.

★

Miercuri dimineața a părăsit 
definitiv țara noastră, Jose Maria 
Alvarez De Toledo, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Argentina în R. P. 
Română.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, Jose Maria Alvarez De 
Toledo a fost salutat de Dionisie 
Ionescu, ambasador, directorul 
Protocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au fost de față membrii Am
basadei Republicii Argentina, 
șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

A
In raionul 

Satu Mare 
pregătite cu mai mult de 24 de 
ore mai înainte. La Odoreu ță
ranii cooperatori se îngrijesc 
ca încă de la semănat să asi
gure o densitate corespunză
toare de 33 000—40 000 plante 
la hectar. Pentru aceasta o 
mare parte din suprafață se 
însămînțează în cuiburi.

La cooperativele agricole de 
producție din comunele Micula, 
Cărășeu, Culciul Mic, Porum- 
bești, sînt de asemenea supra
fețe mari însămînțate la un 
biîn nivel agrotehnic. Aceasta 
dovedește că, acolo unde mă
surile stabilite de Consiliul a- 
gricol raional au fost respec
tate și aplicate corespunzător 
condițiilor locale, treaba a 
mers bine. Existau, deci, posi
bilități ca în raionul Satu Mare 
ritmul de lucru la însămînțări 
să fie mai intens. Totuși, în 
această parte a regiunii Mara
mureș doar 35,6 la sută din su
prafața planificată a fost însă- 
mînțată, ceea ce, față de posi
bilitățile reale, demonstrate 
de situația existentă în coope
rativele agricole fruntașe, arată 
că mai sînt încă rezerve de 
sporire a ritmului de lucru.

Cu prilejul aniversării 
eliberării Cehoslovaciei

Constructorii de mașini și apa
rate electrice de la Uzinele -E- 
lectroputere" ■— Craiova au luat 
parte miercuri la o adunare con
sacrată celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist Au hiat parte 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

Despre succesele poporului ce
hoslovac în opera de construire 
a socialismului a vorbit Alexan
dru Hainric, director tehnic al 
Uzinelor „Electroputere".

A luat apoi cuvîntul dr. Karel 
Komarek, consilier al Ambasadei 
R. S. Cehoslovace la București.

în încheiere a avut loc un 
spectacol prezentat de Ansam
blul de stat „Xicolae Bălcescu" 
din localitate.

SPORT • SPORT
• Echipa de hand

bal (tineret) a oralului 
București ți-a înche-

. iat turneul în Iugo
slavia, jucînd la Mos
tar cu selecționata lo
cală. Handbalițtii ro
mâni au obținut vic- 
toria cu scorul de 
15—7 (^—3).

• în primul tur al 
concursului interna
țional de tenis de Ia 
Roma, Ion Țiriac

! învins cu 6—2 ; 6—2 
i 6—3 pe italianul Bo

logna. în turul doi ai
• turneului intemaționc:
• de tenis de la Ron»e,
i campionul român Ion
• Tiriac l-a învins cu
’ 6—1: 5—3; 6—3 pe
; valorosul jucător a-
j ustralian Owen David- 
| son.

• Echipa masculină 
j de volei Rapid Bucu- 
j iești, campioana țării

noastre, susține dumi
nică 9 mai prima în
tâlnire din cadrul fi
nalei „Cupei campio
nilor europeni'. Volei
baliștii bucureșteni 
vor in ti Ini la Pernik 
IR. P. Bulgaria) for
mația locală Minior.

• intre 14 și 16 mai 
va desfășură în Iu

goslavia la Subolica

iiulgaria (băieți si fetei 
Iugoslavia (băieți și 
iele) și Franța Ibăieți). 
Țara noastră va ii re
prezentată de două se
lecționate divizionare.

In livezile de meri de la Stațiunea experimentală Fălticeni, mecanizatorii execută cu grijă 
una din lucrările la ordinea zilei — stropitul pomilor

Foto: AGERPRES

Care sînt cauzele acestei rămî- 
neri în urmă ?

• Multe unități amina în
ceperea însămînțatului pînă 
cînd se zvîntă mari suprafețe 
de teren. Pentru ilustrare no
tăm un exemplu. în seara 
zilei de 3 mai, inginerul agro
nom Gheorghe Viland de la 
cooperativa agricolă Păulești 
respingea cu hotărîre propune
rile directorului S.M.T. Mărti- 
neștl să lucreze pe parcele mai 
mici de 40 de hectare. Nu știm 
ce motive „temeinice" a invo
cat. Fapt este că la această uni
tate însămînțarea porumbului 
este nejustificat amînată. Trac
toarele, mașinile agricole sint 
imobilizate aici degeaba în 
timp ce în alte unități se re
simte lipsa lor. Cu mici deose
biri, asemănătoare este situația 
Ia Mădăraș, Boghiși și în alte' 
unități.

• Apoi, în multe brigăzi de 
tractoare nu se face o reparti
zare corespunzătoare a trac
toarelor între lucrările de pre
gătire a patului germinativ și 
semănat. In ziua de 3 mai, de 
pildă, pe întregul raion patul 
germinativ a fost pregătit pe

O adunare consacrată sărbătorii 
naționale a R. S. Cehoslovace a 
avut loc miercuri după-amiazâ 
și la clubul u zinei constructoare 
de utilaj petrolier _1 Mai" din 
Ploiești.

Ing. Dimitrie Tomorei. direc
tor general al uzinei, a vorbit 
despre realizările obținute de 
poporul cehoslovac în opera de 
construcție socialistă.

A luat apoi cuvântul Jindrich 
Janis, consilier la ambasada R5. 
Cehoslovace la București.

Participantă la adunare au 
asistat apoi la un program pre
zentat de formația artistică a 
uzinei.

(Agerpres)

Cea masculină va ii 
alcătuită dintr-o com
binată a, echipelor Di
namo bucurești și 
Tractorul Brașov iar 
cea feminină din echi
pele bucureștene Ra
pid și Dinamo.

Un important turneu 
masculin de volei se 
va desfășura in peri
oada 16—19 mai la 
Leipzig cu participarea 
echipelor R. P. Româ
ne, R. P. Polone, R. P. 
Ungare, Iugoslaviei, 
R. D. Germane, Fran
ței sau Italiei.

• Pe stadionul 
Wembley din Londra, 
in fața a 50 000 de 
spectatori, s-a dispu- 

aatrălț de'fotbal din
tre echipeie repre
zentative ale Angliei 
și R.P. Ungare. Au 
cîștigat fotbaliștii en
glezi cu scorul de 
1—0

1 Agerpres)

URMĂRI DIN PAQ. I

1 600 de hectare, in schimb 
s-au insămînțat doar 662. O 
repartiție echilibrată a trac
toarelor la aceste lucrări ar 
duce fără îndoială la creșterea 
vitezei de lucru la semănat.

• Operativa existentă la 
Consiliul agricol raional pre
zenta pe data de 3 mai urmă
toarea situație a folosirii par
cului de mașini și tractoare 
care participă la aceste lucrări : 
a) tractoare existente în S.M.T. 

■— 567 ; bune de lucru 542 ; 
efectiv în lucru 338. b) Semă
nători : existente în S.M.T. 
251 bune de lucru 242 ; efec
tiv în lucru 84. Ce se desprin
de ? Mai întîi, în plină campa
nie numărul de tractoare de
fecte este destul de mare — 
25 bucăți, apoi, indicația Con
siliului agricol raional ca din 
unitățile în care nu se poate 
lucra, utilajele agricole să fie 
redistribuite temporar acelor 
cooperative în care condițiile 
pedoclimatice sînt favorabile, 
se face cu multă încetineai O 
mai mare operativitate în re
zolvarea acestei probleme va 
duce nemijlocit la intensifica
rea ritmului de lucru la însă- 
mînțări.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 

de către noul ambasador
al Republicii Democrate Germane

in Republica
La 5 mai, tovarășul Chivu 

Stoica. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Române, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democrate Germa
ne, Ewald Mcldt, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

în cuvântarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul Ewald Moldt, 
după ce a transmis tovarășului 
Chivu Stoica, Consiliului de Stat, 
guvernului Republicii Populare 
Române și poporului român un 
salut cordial din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane 
tovarășul Walter Ulbricht, și a 
guvernului Republicii Democrate 
Germane, a arătat că relațiile de 
prietenie dintre cele două țări se 
bazează pe nobilele principii aie 
internaționalismului socialist și 
pe interese comune.

Menționînd că după eliberarea 
de sub fascism, sub conducerea 
partidelor lor muncitorești și în 
colaborare frățească cu țările in- 
tiegii comunități socialiste, R. P. 
Română și R. D. Germană au re
purtat succese strălucite în opera 
de construcție a socialismului, 
ambasadorul Ewald Moldt, a 
amintit de recentele acorduri 
semnate între R. P. Română și 
R. D. Germană cu privire la 
schimburile comerciale, subli
niind premisele favorabile de 
dezvoltare continuă a relațiiloi 
dintre cele două țări.

Ambasadorul R.D.G. a afirmat 
că politica de pace a R. D. Ger
mane și iupta ei pentru soluțio
narea pașnică a problemei ger
mane găsesc înțelegere și sprijin 
în R. P. Română.

In încheiere, ambasadorul R.D. 
Germane, după ce a apreciat mi
siunea sa ca o sarcină de onoare, 
de a contribui, în calitate de 
ambasador al R. D. Germane in 
R. P. Română, la adîncirea rela
țiilor dintre țările noastre, a ex
primat urări de bine președin
telui Consiliului de Stat și de noi 
succese poporului român în con
strucția socialismului si în lupta 
pentru asigurarea păcii.

In răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoi
ca, a mulțumit ambasadorului 
Ewald Moldt pentru salutul cor
dial adresat poporului român, 
Consiliului de Stat și guvernului 
R. P. Române, și i-a urat bun 
venit în R. P. Română.

Subliniind eforturile consacrate 
de cele două țări înfăptuirii idea
lului comun — construirea socia
lismului și comunismului —- pre
ședintele Consiliului de Stat a 
arătat că oamenii muncii din 
R. P. Română și R. D. Germană 
acordă o înaltă prețuire relații
lor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Populară Ro- 

i mână și Republica Democrată 
Germană, bazate pe principiile 
marxism-lenirusmului și interna
ționalismului socialist.. Dezvolta
rea continuă a acestor relații ser
vește intereselor ambelor țări, 
cauzei socialismului și înțelegerii 
între popoare.

I Președintele Consiliului de Stat

• Sugerăm ca noul lot de se
mănători SPC 6 cu care au fost 
dotate zilele acestea S.M.T. 
Mărtinești și Ardud să nu fie 
repartizate momentan brigăzilor 
prevăzute în planul de dotare, 
ci să fie dirijate spre brigăzile 
care au acum condiții bune de 
lucru. In felul acesta s-ar asi
gura încă de la început folo
sirea lor deplină și acest fapt 
ar determina grăbirea însămîn- 
țărilor.

Sînt, prin urmare, rezerve 
importante în raionul Satu 
Mare pentru sporirea vitezei 
zilnice de lucru la semănat. 
Punerea lor imediat în valoare 
va asigura efectuarea însămîn- 
lării porumbului în timp scurt 
și la un bun nivel agrotehnic.

Pledoarie 

pentru exigență 
ce se lucrează in acea zi, în fie
care din atelierele uzinei — după 
cum mai știe cine a lucrat bine, 
cine nu.

Populară Română
a împărtășit aprecierea ambasa
dorului R. D. Germane că acor
durile încheiate recent privind 
dezvoltarea schimburilor econo
mice dovedesc că în această di
recție există premise favorabile 
și și-a exprimat încrederea că, 
prin eforturi comune, se va reuși 
punerea lor în valoare.

In continuare, președintele 
Consiliului de Stat, menționînd 
că ne mai despart numai trei 
zile de aniversarea a 20 de ani 
de la eliberarea Germaniei de 
sub fascism, a arătat că în anii 
care au trecut de la această dată 
memorabilă, oamenii muncii ger
mani au obținut succese impor
tante în lupta lor pentru progres, 
democrație și pace; ei au făurit 
Republica Democrată Germană, 
prunul stat german al muncito
rilor și țăranilor.

In încheiere, tovarășul Chivu 
Stoica, după ce a subliniat poli
tica de consolidare a păcii pro
movată cu consecvență de cele 
două țări, sprijinirea de către 
guvernul și poporul român a 
eforturilor și inițiativelor R. D. 
Germane pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a problemei germa
ne, l-a rugat pe noul ambasador 
al R. D. Germane în R. P. Româ
nă să transmită Consiliului de 
Stat și personal tovarășului Wal
ter Ulbricht. guvernului și popu
lației Republicii Democrate Ger
mane cele mai bune urări din 
partea Consiliului de Stat, a gu
vernului Republicii Populare Ro
mâne și a întregului popor ro
mân.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, tovarășul Chivu 
Stoica a avut o convorbire cor
dială cu ambasadorul Ewald 
Moldt, la care au asistat tova
rășii Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat și George 
Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Ambasadorul Republicii De
mocrate Germane a fost însoțit 
de membrii Ambasadei.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
NEAMUL ȘOIMÂREȘTiLOR — 18, 20,30). ANIMALELE

cinemascop (ambele serii) — ȘO- 
PlRLE rulează la Patria (orele 9i 
12; ISî 18-, 21)s București (orele 
9,30; 12,30 16,30; 19,30).
CASA RICORD1 rulează la 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 SA DE
COLEZE — cinemascop — NOI SI 
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 ridează la Festival 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). (Pînă la 6 mai).
Modem (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). SENTINȚA — ALBI- 
NELE Șl OAMENII rulează la 
Victoria (orele 10; 12; 14, 16; 
18,15; 20,30). GAUDilAMUS IGl- 
TUR rulează la Central (orele 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 20,30;
la orele 18,30 rulează ,,Cerul n-are 
gratii"). GLUMĂ NOUĂ 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 nllează Ia Union (Oțele 
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). 
MOFTURI 1900 — ULTIMUL ROL 
rulează la Cotroceni (orele 16; 
18,15; 20,30), Cultural (orele 15,30;

TELEV
JOI 6 MAI

19,00 Jurnalul televiziunii, 
19,20 Aventurile echipajului 
Val-Vîrtej. „Taina piramidei 
din ghizen“. 20,00 Actualitatea 
științifică. 20,20 Evocare Geor
ge Enescu, cu prilejul împli
nirii unui deceniu de la moar
tea marelui muzician român. 
Prezentarea : Ioana Ștefă- 
nescu. 21,00 Transmisiune de 
la Studioul de concerte al Ra- 
dioteleviziunii a concertului 
dedicat lui George Enescu, 
(partea a II-a). Cîntă orches
tra simfonică a Radiotelevi- 
ziunil. Dirijor : Iosif Conta. In 
încheiere: Buletin de știri. 
Buletin meteorologic.

Dorința lui ar fi ca toți să 
lucreze atît de bine, cu atîla 
răspundere. îneît el să fie nevoit 
să se... recalifice I în mod deo
sebit, îl preocupă problema răs
punderii în muncă. Aici ar fi 
secretul reușitei, al îndeplinirii 
planului, al prestigiului uzinei. 
Pe cît e de sever cu cei care dau 
rebuturi, pe atît e de generos, 
de amabil șl de atent cu cei care 
lucrează bine, și cu tragere de 
inimă, cu dragoste. Toți aceștia 
din urmă, și sînt mulți, sînt to
varășii lui, care luptă pentru 
calitate, tovarăși alături de care 
se simte mulțumit.

Cuvintul 

metalurgiștilor 
băcăoani

pentru perfecționarea cunoștințe
lor profesionale, care au dat roa
de, vor fi continuate. Învățămin
tele trase în urma schimburilor

Primiri W 
la Consil® 
de Mi niș a

Alexandru Drăghi^H 
președinte al Consiliul® 
Miniștri al R. P. Rom^J 
primit miercuri în audW 
protocolară de prezentare® 
Ewald Moldt. ambasador® 
traordinar și plenipot® 
al R. D. Germane la Buc®

*
Gheorghe Gaston Mai® 

cepreședinte al Consilii® 
Miniștri al R. P. Ron® 
primit miercuri in al 
protocolară de prezent® 
Zvi Ayalon, trimis ext® 
nar și ministru plenipo® 
al Izraelului la Buc®

(Ager®

De la Comisj® 
electorală ceni 

pentru alege® 
unor depus 

în Marea Ac® 
Național® 

în vederea aleger® 
mai a.c. a unor depi® 
Marea Adunare Nation® 
circumscripțiile electorali 
mase vacante, au fost 
următoarele candidaturi: W

— In „Circumscripția 
torală nr. 1, Grivița ro< 
din orașul București, candi(>: 
tura ing. Cristea Ionică, prii 
secretar al Comitetului raion’ 
P.M.R. Grivița roșie;

— In „Circumscripția elec-; 
torală nr. 22, Răcari", din re
giunea București, candidatura 
prof. univ. Jean Livescu, ad 
junct al ministrului înVăță-’l 
mîntului.

Candidaturile depuse ne- 
fiind contestate au rămas de
finitive.

(Agerpres)

DELTA, RAIUL ALBINELOR — 
rulează la înfrățirea între popoare 
(orele 10,30; 13,45; 18; 20,15).
Volga (orele 9,45, 12; 14,15; 16,30; 
21; la orele 18,45 rulează ,,LA 
PATRU PĂȘI DE INFINIT"). DOI 
BĂIEȚI CA P1INEA CALDĂ 
— CELULELE AMEȚITE rulează 
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 Ia Ciulești (orele 
10; 12,30; 15; 17,30; 20). GURA 
LUMII rulează la Tomis (orele 
10. 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30).
PARISUL VESEL — rulează Ia Cul
tural (orele 16; 18,15; 20,30), Dru
mul Sării (orele 16; 18,15;
20.30) . CU BICICLETA SPRE 
LUNA — PETRICA SI ÎNCĂ CI
NEVA rulează la Bucegi (orele 
10; 12,15; 18; 18; 20,30). VIEȚI 
USCĂTE rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 17.45; 20,15). VREMEA PĂ- 
GlNlLOR — PALMIRA — rulează 
la Unirea (orele 16; 18,15; 20,30). 
SOȚII IN ORAȘ — CALATIS ru
lează la Vitan (orele 16; 18,15;
20.30) , Colentina (orele 16; 18,15;
20.30) , SCARAMOUCHE — cine
mascop rulează Ia 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 14; 16,15;
18,30; 20,45). SPĂRGĂTORUL — 
cinemascop rulează la Popular (o- 
rfele 16; 18,15; 20,30). REGINA ClN- 
TECELOR — rulează Ia Arta (orele 
16, 18,15; 20,30). CEI TREI MUȘ
CHETARI — cinemascop (ambele 
serii) — rulează la Moșilor (orJii, 
16, 19,45). fll1,

IZIUNE
VINERI 7 MAI

18,30 Universitatea tehnică 
la televiziune. Linii automate 
în construcția de mașini, de 
ing. Radu Manoliu. 19,00 Jur
nalul televiziunii. 19,20 Pentru 
tineretul școlar : Vă place mu
zica ? 20,00, Săptămîna. 21,00 
Muzică pentru toți. 21,30 Șah. 
21,45 Emisiune de artă plasti
că : Muzeul Louvre (III). 22,00 
Treizeci de minute cu Costache 
Antoniu — artist al popota 
lui. în încheiere : Buletin cfe 
știri. Buletin meteorologic.

de experiență cu privire la felul 
cum organizația U.T.M. poate 
sprijini conducerea întreprinderii 
în desfășurarea procesului de ri
dicare a calificării — organizate 
în săptdminile trecute, din ini
țiativa comitetului U.T.M. de 
aici, cu organizațiile U.T.M. de la 
întreprinderea „Proletarul" și de 
la Fabrica de confecții din loca
litate — se concretizează acum 
în citeva obiective din recentele 
planuri de muncă ale organizații
lor de bază U.T.M. din secțiile 
uzinei. Ele se referă îndeosebi la 
lărgirea formelor de pregătire, 
mai ales pentru tinerii de curînd 
angajați în uzină, care vor parti
cipa la conferințele tehnice orga
nizate pentru ei, la concursuri pe 
teme profesionale etc.

Toate acestea îi vor ajuta pe 
tineri să-și însușească în conti
nuare și mai bine meseria și, pe 
această bază, să-și sporească con
tribuția la îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor de producție. Pînă în 
prezent, jumătate din numărul 
utemiștilor din uzină au fost de
clarați evidențiați în întrecerea so
cialistă. Alături de întregul colec
tiv al uzinei, tinerii metalurgiști 
din Bacău sînt hotărîți să înde
plinească cu cinste angajamentul 
luat în cinstea Congresului parti
dului.



MINISTERUL INVAtAMINTULUI ANUNȚA

Concursul de admitere în învățămîntul superior
pentru anul universitar 1965-1966

1. La cursurile de xi ți serale concursul va începe 
în ziua de 2 septembrie 1965 pentru toate facul
tățile.

înscrierea candidaților se va face la secretaria
tele facultăților între 10 $1 31 august inclusiv.
Candidați! reușiți la examenul de maturitate In sc

iNVĂȚĂMiNTUL

UNIVERSITAR

baza urnă repertoriu de con
curs. probă practică : Teorie 
st solfegiu (în cadrul acestei 
—robe se va vorifîca și auzul, 
ritmul si memoria muzicală), 
oral: Limba și literatura ro
mână scris. Total 4 probe.

to La conservatoare. Facul
tatea de compoziție, dirijat, 
W®dașpașde.

— Dictat colectiv. scris ; 
Solfegiu (în cadrul acestei 
crobe se va verifica și auzul, 
-•.mul si memoria muzicală), 
oral Teoria muzicii, oral; 
Limba și literatura română, 
scris. Total 4 probe.

î) La institutele de arte 
plastice, secțiile cu profil ar
tistic :

dramuri și

ci H

tei si

ToU 4

/

■uiam

utilaj <*e

- ’r". 4

Cr -

irt lumea miracui

Ce vreți să știți despre
f) La Facultatea de mine, 

secția prepararea cărbunilor

e) La Facultatea de geologie 
tehnică, secția teologie teh
nică :

viitoarea profesiune?

PROBELE DE CONCURS SLNT
in una dintre cele patru limbi 
care se învață in școala me
die. la alegerea candidatului. 
La secția de limbă ți literatu
ră maghiară, proba a doua se 
va da din limba și literatura 
maghiară

6e <
» ■

a) La facultățile de mate- 
matică-mecanică :

— Algebră și trigonometrie, 
scris și oral; Geometrie pla
nă, în spațiu și analitică, 
scris ; Fizică (mecanică, opti
că), scris. Total 4 probe.

b) La facultățile de fizică:
— Fizică (mecanică, optică 

și căldură), scris și oral; Fi
zică (electricitate, structura 
atomului), scris ; Algebră și 
trigonometrie, scris. Total 4 
probe.

c) La facultățile de chimie :
— Chimie, scris și oral; Al

gebră și trigonometrie, scris: 
Fizică (căldură, structura a- 
tomului), scris. Total 4 probe.

m) La Facultatea de filolo
gie, secția de limbă și litera
turi română — secundar lim
ba și literatura maghiară :

— Limba și literatura ro
mână. scris și oral; Limba și 
literatura maghiară, scris și 
oral: Istoria universală (mo
dernă. contemporană), scris. 
Total 5 probe.

n) La Facultatea de limbi 
romanice și clasice. secția 
limbi clasice :

— Limba latină, scris și o- 
ral: Limba și literatura ro
mână. scris și oral; Istoria 
universală veche, sens. Total 
5 probe.

d) La facultățile de biolo
gie și la facultățile de bioio- 
gie-geografie, secțiile de bo
tanică, zoologie, protecția 
plantelor:

— Anatomia și fiziologia 
omului, scris ; Biologie gene
rală și zoologie sau biologie 
generală și botanică (la ale
gere), scris și oral; Chimie 
organică, scris. Total 4

SUPERIOR PEDAGOGIC

probe.

e) La Facultatea de 
gie-geografie, secția de 
chimie:

— Geologie, scris ; Chimie, 
scris și oral; Fizică (mecani
că, structura atomului) scris 
Total 4 probe.

biole- 
geo-

a) La faeulUtile 
mitică :

— Aritmetică, algebră 
trigonometrie, ieri* ți oral. 
Geometrie plană ți in «pati 
serii ; Fizică (mecanică, opti
că), scris. Total 4 probe.

— Probă practică de desen 
după model viu (în creion sau 
cărbune) probă practică ; 
Probă practică de culoare și 
modelaj *). (Această probă se 
organizează pe secții : pentru 
sectele pictură, grafică, sceno
grafie. pictură monumentală, 
arte decoratîve-textile. probă 
de rotoare : pentru secția de 
sc-Lp-jră. probă de modelaj; 
pentru secțiile de arte decora
tive. ehramkă. sticlă și mase 
piasr.ee — probă de modei a j 
-an entoeret probă practică ; 
PtTbâ prtctică. schiță de com- 
poetri» 'după specificul secției, 
pe • taaă moicatâ de comi- 
- e ” probă practică : Limba 
♦i Irterotirts română, scris. To
tal 4 probe.

1 La institutele de arte 
plastice, «ectia de istoria și 
teuria artetot •

f) La facultățile de geolo- 
gie-geografie, secțiile de geo
grafie fizică și geografie eco
nomică și la facilitățile de bi- 
ologie-geografie, secțiile de 
geografie fizică :

— Geogl-afia R.P. Române, 
scris; Geografia fizică gene
rală, scris și oral; Geografia 
economică și politică a lu
mii *), scris. Total 4 probe.

g) La facultățile de geo- 
logie-geografie și biologie- 
geografie, secțiile de geolo
gie :

— Geologie, scris și oral; 
Geografia fizică generală, 
scris; Geografia R.P. Româ
ne, scris. Total 4 probe.

hi La facultățile de științe 
juridice ; filozofie, secțiile de 
filozofie și pedagogie — se
cundar limba și literatura ro
mână ; istorie-filozofie, secții
le filozofie :

— Elemente de filozofie și 
socialism științific, oral; Lim
ba și literatura română, scris; 
Istoria României, scris 
ral. Total 4 probe.

o-

filozo- 
la fa

i) La Facultatea de 
fie, secția psihologie și 
cultățile de istorie-filozofie, 
secția defectologie :

— Psihologie, scris și oral; 
Limba și literatura română, 
scris ; Anatomia și fiziologia 
omului, scris. Total 4 probe.

j) La facultățile de istorie și 
de istorie-filozofie, secțiile 
de istorie :

— Istoria României, scris și 
oral; Istoria universală (mo
dernă, contemporană), scris; 
Elemente de filozofie și socia
lism științific, oral. Total 4 
probe.

k) La Facultatea de limba 
și literatura română și la fa
cultățile de filologie, secțiile 
limba și literatura română :

— Limba română, scris; 
Literatura română, scris și o- 
ral; Istoria României, scris. 
Total 4 probe.

I) La facultățile de filologie 
și la Facultatea de limbi ro
manice și clasice, secțiile de 
limbi romanice ; la facultățile 
de filologie și la Facultatea de 
limbi germanice, secțiile de 
limbi germanice; la facultă
țile de filologie și la Faculta
tea de limbi slave, secțiile de 
limbi slave ; la Facultatea de 
filologie, secția limba și li
teratura română — secundar 
limba și literatura germană *, 
secția de limbi și literaturi 
orientale ; la Facultatea de fi
lologie, secția de limba și li
teratura maghiară :

— Limba și literatura ro
mână, scris și oral; Limba 
străină respectivă (rusă, en
gleză, franceză, germană, ma
ghiară), scris și oral; Istoria 
universală (modernă, contem
porană), scris. Total 5 probe.

La secțiile de limbi străine 
probele se dau din limba sec
ției respective, dacă această 
limbă se învață în școala me
die (rusă, germană, engleză, 
franceză) ; la secțiile tde limbi 
străine care nu se învață în 
școala medie, probele se vor 
da în limba de specialitate sau

*) Manualul de geografie 
de cl. a IX-a.

b) La facultățile de fizieă- 
chimie :

— Fizică (mecanică, optică, 
electricitate!, scris și oral; 
Chimie, scris : Algebră ți tri
gonometrie. scris. Total 4 
probe.

c) La facultățile de științe 
naturale :

— Botanică sau zoologie (la 
alegere), scris și oral; Anato
mia și fiziologia omului, scris: 
Biologie generală, scris. Total 
4 probe.

d) La facultățile de istorie- 
geografie și la facultățile de 
filologie, secțiile de istorie- 
geografie :

— Istoria României, scris și 
oral; Geografia R-P. Române, 
scris și oral. Total 4 probe.

e) La facultățile de filolo
gie, secțiile limba și literatu
ra romină. biblioteconomie :

— Limba română, scris și 
oral: Literatura română, 
scris; Istoria României, 
scris. Total 4 probe.

f) La Facultatea de fitoto- 
gie, secția limba și literatura 
română — limba și literatura 
maghiară :

— Limba și literatura ro
mână. scris și oral; Limba și 
literatura maghiară, scris și 
oral. Total 4 probe.

g) La Facultatea de filolo
gie, secția limba și literatura 
română — istorie:

— Limba și literatura ro
mână. scris și oral: Istoria 
României, scris și oraL Total 
4 probe.

hl La Facultatea de filolo
gie. secția limba și literatura 
maghiară — isterie :

— Limba și literatura ro
mână, scris ; Limba »: litera
tura maghiară, scris si oral î 
Istoria României. oraL Total 
4 probe.

1) La facultățile de arte 
plastice :

— Probă practică de desen 
după model de gips, probă 
practică: Probă practică de 
culoare — grup de obiec
te (ir. tehnica pe care o ale
ge candidatul), probă practi
că ; Limba și literatura ro
mână. scris și oraL Total 4 
probe.

j) La facultățile de educație 
fizică :

— Anatomia și fiziologia 
omului, scris și oral; Limba 
și literatura română, scris : 
Probe practice: atletism,
gimnastică, un joc sportiv (la 
alegere intre : volei, basche:. 
handbal'. 3 probe. Total 0 
probe. -

k) La facultățile de muzi
că :

— Dictat colectiv, scris; Te
orie și solfegiu (in cadrul pro
bei se va verifica și auzul, 
ritmul și memoria muzicală ■■ 
oral; Probă practică de apti
tudine vocală sau instrumer.- 
tală (la alegerea 
Iul), probă practică: Limba 
literatura română, scris 
oral. Total 5 probe.

candica tu
și 
Si

INVĂȚĂMiNTUL

SUPERIOR TEHNIC
a) La facultățile de con

strucții ; construcții feroviare,

nâ și to 
mie. sens d oral: 
conică. căldură.
atomuiuu. scris. Total 4 pro
be.

d) La Facultatea de tehno
logia produselor alimentare și 
tehnica pescuitului, secția teh
nica pescuitului și stufi- 
cultură :

— Matematică (algebră, tri
gonometrie, geometrie plană și 
în spațiu) scris și oral, fizică 
(mecanică, căldură, structura 
atomului) scris : zoologie sau 
botanică (la alegere) scris. To
tal 4 probe.

— Matematică (algebră, tri
gonometrie. geometrie plană 
și în ^pațiu) scris și oral; 
fizică (mecanică, căldură, elec
tricitate. structura atomului) 
scris: Geologie se A Total 4 
probe.

g) L* 
cultură :

— Matematică (algebră, tri
gonometrie. geometrie plană 
și în spațiu), scris și oral; 
Fizică (mecanică. optică), 
scris; Botanică, scris. Total 4 
probe.

h) La Facultatea de arhitec
tură și urbanism:

— Matematică (algebră, tri
gonometrie. geometrie plană 
și în spațiu), scris și oral; 
Fizică (mecanică, căldură, e- 
lectricitate), scris ; Desen, 2 
probe practice •. Total 5 
probe.

•) Probele practice aprecia
te ra notele 1—3 todăor 
liirt dirmnatoni.

INVATAMINTUL
SUPERIOR AGRONOMIC

a) La facultățile de agricul
tură ți horticultura :

— Zoologie, scris și oral; 
Anatomia și fiziologia omulu.. 
scris ; Chimie organică, scris. 
Total 4 probe.

B&abar xsr 1 L_
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Mii de elevi trăiesc acut uf flotele tile de 
scoală. Curind, ia fata coatfșfffor de maturitate, 
vor tace, prin examenul cunoștințelor însutite, 
biianțui celor unsprezece ani de sfată «coloră. 
Se muncește intens. Dur oricil de puține tint 
acum clipele de răgaz pentru tinărul uitat ia 
prag de absolvire, el te gindeste la rlHortl Mi. ii 
irămintă întrebarea „ce să Ha t Inginer, profe
sor, medic... Care din recile de profesiuni este 
cea mai potrivită hai. răspunde înclinațiilor 
sale ? Intrebdri firești pentru această vlratfl a 
alegerii drumului in viată. Alit de multe tint 
căile spre formarea profesională pe care poale 
să pornească, atit de tentante tint incit e
greu, uneori foarte greu, sd aâeayd. 
multi n-au așteptat ultimele iile di 
tru hotărî rea profesiunii viitoare. An c 
mult, judeeîndu-si lucid aptitudinile, p 
au lost ajutați de tovarășii profesori. < 
rațiile U.T.M. si de părinți să se c 
să-fi aleagă profesiunea cure H te 
care se vor pateu realiza și vor F 
mum de randament. Si an decis. .4 
chibzuiesc si acum asupra hotăririi 
ia : „Sint at i tea profesiuni l $1 foi

Aceste giaduri le am găsit cuprinse în nume
roase scrisori cure ne-au sosit la redacție de la 
elevii ai lat î ia prag de absolvire Fie că și-au 
ales sea _aa profesiunea viitoare, toți ne roagă 
sd-i ajatăoi sd cuaoascd mai bine proiesiunile fa 
cere se yinduie, școlile si institutele unde se 
pot înscrie. le răspândeai, inattgurînd în coloa
nele Harului. rubrica noastră tradițională „Lude 
mergem td învățăm'. ia cadrul căreia viitorul 
absolvent vu găsi lucruri care-1 interesează : 
despre proii’s’ institutelor de învătămînt supe
rior ti ai tmftfor tehnice, despre viate de elev 

la tehnică w despre viata de student ; 
perspectivele care se deschid tinerilor in 

care doresc s o îmbrățișeze.
continuare scrisori în care să ne 

1 stiff in legătură cu viitoarea 
- \ om solicita să \ă răspundă, 

ziarului, rectori ai institutelor, 
. personalități științifice si cui- 

specialiști din diverse domenii de activi- 
Mdeatr. Toate acestea din dorința ca sta
ff îndrumările lor să Td ajute să cunoas- 

bine cadrul viitoarei voas-

Priu 
directori

probă practică ; — Citire la 
orima vedere cu instrumentul 
specific secției, probă practică: 
Teorie și solfegiu, oral; Lim
ba ți literatura română, scris. 
Total 4 probe.

INVAȚAMBCTUL
SUPERIOR DE ARTA

dl La Institutul de teatru. 
Facultatea de teatru, secția 
operatorie de film ;

— Probă practică (analiza 
artistică a unei lucrări din re
pertoriul de concurs), scris;

ct La conservatoare, la fa
cultățile de instrumente și 
canto, secțiile canto :

— Probă practică de verifi
carea calității vocale (timbru, 
volum, întindere etc., probă 
eliminatorie), probă practică ; 
Probă practică de interpretare. 
Executarea unor piese vocale 
diferite ca gen. (Această probă 
se va desfășura în două etape: 
în prima etapă, piese pregătite 
de candidați; în a doua etapă, 
piese indicate de comisie pe

— Limba și literatura ro
mână. -cris și oral; Istoria 
României, scris : Istoria uni- 
vervală ***\ scris. Tatăl 4 
probe.

*} Froba. âe culsare se tite- 
cntS în tehnică tfeavă itb 
candidat.

**) Sdtifo de eempăriție 
se execuți tn tehnice ateort 
de cendldăt-, tnfr-d ănșmâ ei.

***' Esaminarea se te o- 
rientrs in vpecld grre vcprto- 
Me de irtorie cultarii.

INVĂȚĂMiNTUL

SUPERIOR DE CULTURĂ

FIZICĂ

La Facultatea de cultură fi
zică :

— Anatomia și fiziologia 
omului, scris ; Limba și lite
ratură română, scris ; Probe 
practice: atletism, gimnastică, 
un joc sportiv (la alegere în
tre : volei, baschet, handbal), 
3 probe practice. Total 5 
probe.

♦

4. La facultățile de matema- 
hcă-mecanică, fizică, agricul
tură. medicină veterinară, 
mecanică agricolă, metalurgie, 
mine, electromecanică minie
ră. construcții, instalații și uti
laj. hidrotehnică, construcții 
feroviare, drumuri și poduri, 
la calcularea mediei de admi
tere se va ține seama și de 
media obținută de candidați 
în clasele VIII—XI la discipli
na corespunzătoare profilului 
facultății la care dau concurs. 
Această disciplină va fi preci
zată în broșura „Admiterea în 
învățămîntul superior — 1965“ 
editată de Ministerul învăță- 
mîntului.

5. în broșură vor fi cuprinse 
detalii în legătură cu condiții
le de admitere, modul în care 
se desfășoară concursul, actele 
necesare pentru înscrierea la 
concurs, programele discipli
nelor de concurs, precum și 
lista facultăților Ia care se or
ganizează concursul de admi
tere.

6. Instituțiile de învățămînt 
superior organizează consulta
ții pentru candidați între 25 
și 31 august. Frecventarea 
acestor consultații de către 
candidați este facultativă.

piasr.ee


Evoluția evenimentelor ACORD DE ÎNCETARE

din Republica Dominicană A FOCULUI • CEA MAI

MARE PARTE
trisiunea organizației sta- 

1VJ. telor americane aflată 
' la Santo Domingo a a- 

nunțat miercuri semnarea u- 
nui acord de încetare a focu
lui între forțele constituționa- 
liste aflate sub comanda pre
ședintelui provizoriu al Repu
blicii Dominicane, colonelul 
Francisco Caamano și trupele 
fidele fostului triumvirat. A- 
cordul prevede, de asemenea 
extinderea „zonei internațio
nale de securitate" din Santo 
Domingo controlată de trupele 
nord-americane, evacuarea tu
turor persoanelor care s-au re
fugiat la diferite ambasade și 
distribuirea — fără nici o dis
criminare — de alimente și 
medicamente populației.

Miercuri în capitala Repu
blicii Dominicane a domnit o 
liniște relativă. S-au semna
lat numai cîteva ciocniri izo
late între trupele intervențio- 
niste americane și forțele con- 
stituționaliste, care nu s-au 
soldat însă cu victime.

Trimisul special al agenției 
Associated Press relatează că 
la 11 zile după declanșarea 
răscoalei împotriva triumvira
tului de extremă dreaptă, ca
pitala țării s-a transformat în 
două lagăre militare separate 
de baricadele și rețelele de sîr- 
mă ghimpată ridicate de tru
pele nord-americane. Cores
pondentul menționează că cea 
mai mare parte a orașului 
Santo Domingo se află sub 
controlul forțelor constituțio- 
naliste ale căror efective sînt 
evaluate pînă la 47 000 de per
soane. Agenția precizează că 
în sprijinul „constituți analiști
lor" au sosit numeroși domi
nicani din toate regiunile ță
rii. Au fost debarcate noi tru
pe nord-americane, cifra ace
stora ajungînd, după cum a a- 
nunțat oficial Pentagonul, la 
19 363 militari.

După cum relatează agenția

France Presse, un grup de zia
riști occidentali, printre care 
se aflau și ziariști nord-ame- 
ricani, a făcut o vizită în car
tierele ocupate de forțele con- 
stituționaliste unde persoanele 
întîlnite le-au declarat: „Tot 
ceea ce vrem este să plece a- 
mericanii și să revină în țară 
Juan Bosch“. Președintele 
provizoriu al țării, Francisco 
Caamano, a participat la o 
mare adunare care a avut loc 
în Piața Independenței. El a 
declarat că trupele americane 
trebuie să părăsească Repu
blica Dominicană cit mai cu- 
rind posibil pentru ca mișca
rea revoluționară „să nu se 
transforme într-o mișcare 
antiameficană". S-a anunțat 
că Jettu Turi a fost numit în 
funcția de ministru al aface
rilor externe și colonelul Ma-

A CAPITALEI—SUB

CONTROLUL FORȚELOR

CONSTITUȚIONALISTE

nuel Montes ca ministru al a- 
părării. Agenția France Presse 
informează că noul ministru 
de externe a primit instrucți
uni din partea lui Caamano să 
nu accepte imixtiunea Organi
zației Statelor Americane în 
formarea și componența nou
lui guvern dominican".

La Washington, purtătorul 
de cuvînt al Departamentului 
de Stat a reafirmat miercuri 
că guvernul S.U.A. nu inten
ționează să recunoască 
guvern dominican.

Cei sase

Comentariul zilei

Kromeriz

Londrei
ai țărilor 

comune 
încântător 

lor trimes-

-.......

- IWw F-

Soldați aparținînd trupelor conduse de generalul e- per- 
cheziționînd civili in Santo Domingo

Proteste împotriva
intervenției S. U. A

PRAGA 5. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Liță, trans
mite : La 4 mai, în orașul 
Kromeriz, reședința raionului 
cu același nume din regiunea 
Moravia de sud, au avut loc 
festivități cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a eliberă
rii orașului și a localităților 
din raion de sub jugul ocu
panților fasciști. La festivități 
au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat, un mare număr de oa
meni ai muncii, militari din 
garnizoana Kromeriz. locuitori 
ai orașului.

La invitația organelor locale 
de partid și de stat, la festi
vități au participat ambasado
rul extraordinar și plenipo
tențiar al R.P.R. la Praga. 
prof. Gh. Nițescu, atașatul 
litar al R.P. Române, It. 
Petre Constantin, N. Hang 
atașat al ambasadei.

Festivitățile au început 
dezvelirea în Piața Păcii

mi- 
col. 
in u.

la reuniunea 
O. £ A.

WASHINGTON 5 (Ager
pres). Ședința de marți a re
uniunii consultative ministe
riale a Organizației Statelor 
Americane consacrată exami
nării crizei dominicane, s-a 
încheiat în condițiile unui im
pas. Pe Ordinea de zi se afla 
un proiect de rezoluție, pre
zentat de delegația Statelor 
Unite, privind crearea unei 
torțe interamericane în Repu
blica Dominicană. Opoziția 
mai multor guverne latino-a- 
mericane față de intervenția 
armata a Statelor Unite în Re
publica Dominicană nu a per
mis, însă, întrunirea număru
lui necesar de voturi pentru 
ca rezoluția să fie adoptată.

Tn cursul ședinței, reprezen
tanții Mexicului, Ecuadorului 
și Venezuelei s-au pronunțat 
in termeni foarte energici îm
potriva acțiunii unilaterale a 
S.U.A., care după cum au sub
liniat, constituie o violare fla
grantă a principiului de bază 
al Cartei O.S.A.: neinterven

• Din diverse țări ale con
tinentului american parvin 
știri despre noi proteste împo
triva intervenției S.U.A. in 
Republica Dominicană. In o- 
rașul argentinian La Plata, 
cîteva sute de studenți au o- 
cupat timp de mai multe ore 
clădirea Facultății de drept 
și științe umaniste în semn de 
protest contra „invaziei fățișe 
a yankeilor". La fel au proce
dat și studenții Facultății de 
științe exacte din Buenos Ai
res. în Senatul brazilian, se
natorul Artur Virgilio a spus 
că „intervenția spulberă toa
te principiile panamericanis- 
mului înscrise în Carta 
O.S.A. șl a sfărimat toate doc
trinele de solidaritate".

ții declarație, trebuie să părăseas
că imediat Republica Dominica
nă. Consiliul Mondial al Păcii 
condamnă in modul cel mai ca
tegoric noua intervenție armată a 
S.U.A. împotriva poporului aces
tui mic stat suveran.

• Sute de tineri, membri ai 
Mișcării pentru independență din 
Puerto Rico, au organizat o ma
nifestație de protest în fața for
tului Brook, unde-și are sediul 
comandamentul militar al S.U.A. 
în Marea Caraibilor. Manifestan
ta purtau pancarte cerînd retra
gerea trupelor nord-americane 
din Santo Domingo. Unități mi
litare nord-americane și detașa
mente ale poliției din Puerto 
Rico au fost postate în fața for
tului.

• La Londra a fost dată pu
blicității o declarație a lui John 
Bernal, președintele Consiliului 
Mondial al Păcii.

Trupele americane, se spune

• In ședința de marți după-amia- 
ză a Consiliului de Securitate 
consacrată examinării problemei 
dominicane. Velasquez, repre
zentantul Uruguayului a condam
nat imixtiunea în Republica Do
minicană, reamintind că prin 
Carta Organizației Statelor Ame
ricane se interzic orice fel de in
tervenții în treburile interne ale 
altor state. Denunțind încercările 
S.UA. de a-și justifice inierven- 
ția militară — el a spus că a- 
ceastă intervenție „este incompa
tibilă cu dreptul popoarelor la 
autodeterminare".

Reprezentantul Franței, Roger 
Seydoux a declarat că evenimen
tele care au loc în capitala Re
publicii Dominicane au provocat 
multă neliniște în Franța. In 
condițiile unui război civil, a 
continuat el, se poate ivi necesi
tatea evacuării cetățenilor străini, 
dar debarcarea de trupe ameri
cane constituie o adevărată in
tervenție armată. Arătînd că in
tervenția pare să fie îndreptată 
împotriva celor care cer restabi
lirea legalității constituționale, 
Seydoux a declarat că Franța 
dorește să se pună capăt rapid, 
prezenței trupelor americane, și 
populația dominicană să-și poată 
alege liber propriul său guvern.

dil 
centrul orașului a monumen
tului eroilor români căzuți ir 
lupta împotriva fascismulu 
pentru eliberarea orașului ș 
a localităților din raion, mo
nument construit în 1945 și 
recent restaurat.

După 
de stat 
slovace, 
Române, 
ședințele 
al orașului 
Zdrahal, care a evocat fapt 
vitejești ale militarilor din 
viziile 10 și 19 infanterie 
divizia 2 vînători de mu 
din corpul 4 de Armată româ
nă. care, alături de Armata so
vietică. au eliberat orașul și 
51 de localități din raionul 
Kromeriz: ..Dezvelim acer 
monument în memoria ostași
lor români căzuți în laptele 
pentru eliberarea orașului 
nostru — a spus vorbitorul. A- 
ceasta confirmă din nou legâ- 
mintul că poporul nostra nu 
va uita niciodată pe scumpii 
prieteni români, sacrificiEe lor 
și că va contribui cu toate 
forțele sale la întărirea conti
nuă a prieteniei veșnice din
tre poporal cehoslovac și po- 
pOMil Tiryftân'1

Jîn există nici o casă in 
ce’e 54 de locaSțăți ale 
nuioi nostra — a încHe st 
vorbitorul —in care cetățeni: 
să nu-și amintească cu recu
noștință de întâlnirea cu osta
șii români eliberatori".

A vorbit apoi ambasadorul 
R. P. Române la Praga. prof. 
Gh. Nițescu.

La monument au fost depu
se coroane de flori din partea 
Ambasadei R. P. Române la 
Praga, Comitetului Național 
orășenesc, garnizoanei orașu
lui Kromeriz și Uzinei ..Pal 
Magneton".
Președintele Comitetului Na

țional orășenesc a înmînat 
atașatului militar al R. P. Ro
mâne un album cu fotografii 
executate în 1945 de fotografi 
amatori, înfățișînd militari ro
mâni care au eliberat orașul 
și diferite localități din raion.

iniștru de finanțe 
membre ale Pieței 
și-au ales un cadru 
pentru reuniunea ____
trială, Cannes-ul. Sub soarele 
blind al Mediteranei la acest 
început de primăvară, „cei 

șase“ au avut ca principal subiect de dez
batere cererea Marii Britanii de a i se acor
da un credit de 1.400.000.000 de dolari de 
către Fondul Monetar Internațional. în afara 
acestei chestiuni au mai fost discutate și o 
serie de probleme privind relațiile financiare 
dintre partenerii Pieței Comune, relații care, 
în general, cunosc în momentul de față q 
perioadă de eclipsă. Ministrul de finanțe al 
Franței, Valery Giscard d'Estaing. a luat loc 

la masa tratativelor cunosand indicațiile 
președintelui de Gaulle privind atitudinea 
rezervată pe care oficialitățile franceze tre
buie să o aibă în diferitele reuniuni ale or
ganismelor Pieței Comune. Ceilalți repre
zentanți ai țărilor membre ale Comunității

Economice Europene aveau revendicări 
proprii de formulat, fie că era vorba de 
Italia, al cărui proiect de reunire a unei se
siuni speciale a miniștrilor de externe ai Pie
ței Comune a eșuat, sau de Germania occi
dentală care consideră că îu unificarea pre
țurilor la produsele agricole singura sacrifi
cată a fost agricultura vest-germană.

De altfel, în alt oraș al Franței, la Stras
bourg, unde se desfășoară lucrările Adunării 
consultative a Consiliului european, câțiva 
vorbitori au subliniat deosebirile de păreri 
care există în cadrul Pieței Comune. Astfel, 
este larg comentată intervenția ministrului 
afacerilor externe al Italiei, Fanfani, care s-a 
plîns din nou de faptul că guvernele vest- 
europene depun prea puține eforturi spre 
accelerarea „unificării politice'*. Or, tocmai 
acestei „unificări politice**. în forma pe care 
o susține Italia, i se opun oficialitățile fran
ceze, așa cum a reieșit cu claritate din ulti
mul discurs al președintelui de Gaulle.

în acest context nu este de mirare că mi
niștrii de finanțe, reuniți timp de două zile 
la Cannes, s-au limitat în a discuta amintita 
cerere de împrumut a Angliei. După dezba
teri, s-a ajuns la hotărîrea ca țările Pieței 
Comune să contribuie la suma care va fi 
acordată Angliei de către Fondul Monetar 
Internațional. Franța a sprijinit acest împru
mut conform înțelegerii la care a ajuns pre
mierul Wilson și președintele de Gaulle în 
cursul întrevederilor pe care le-au avut luna 
trecută la Paris. Se pare că acest sprijin 
francez, după cum remarcă unii observa
tori, are ca scop menținerea razelor de lu
mină apărute în relațiile dintre Paris și Lon
dra, ambele capitale fiind interesate în men
ținerea acestor licăriri. Londra pentru a mi 
depinde exclusiv de Washington, iar Parisul 
pentru a stopa orice încercare de apropiere 
intre Anglia. Germania occidentală și Italia. 
De asemenea, apropierea de Anglia face parte

din. planurile de perspectivă ale actualilor 
conducători francezi privind crearea unei 
largi comunități europene care să nu de
pindă de Statele Unite.

Vineri, urmează să aibă loc o ședință a 
așa-numitului „Club al celor 10“ care gru
pează cele mai puternice țări membre /.le 
Fondului Monetar Internațional, pentru a 
se pune de acord în ce privește contribuția 
acestor state. Se crede că cele 10 țări vor 
acoperi 50 la sută din sumă, adică, 700 mi
lioane de dolari. Din grupul celor 10 fac 
parte Franța, R.F. Germană, Italia, Belgia 
și Olanda, membre ale Pieței Comune și 
Statele Unite, Canada, Anglia, Suedia și 
Japonia.

Aprobarea împrumutului pentru Marea 
Britanie de către conferința de la Cannes 
este un sprijin venit la timp pentru guver
nul laburist care, începînd de astăzi, va avea 
să facă față în Camera Comunelor unor 
dezbateri deosebit de dificile. Este vorba de 
proiectul laburist pentru naționalizarea unor 
întreprinderi siderurgice. Conservatorii, după 
cum remarcă presa londoneză, vor între
prinde cel mai puternic atac de la venirea 
la putere a laburiștilor, care nu dispun de- 
cît de o majoritate de 4 voturi.

în cursul acestor dezbateri, se va aminti, 
desigur, situația dificilă a economiei brita
nice, cu toate că la Londra s-a anunțat că 
rezervele de aur și de devize convertibile 
ale Marii Britanii au crescut cu 8 milioane 
lire în luna aprilie. Cu toate acestea, aceste 
rezerve sînt în prezent cu 129 milioane 
lire sterline mai mici decît în aceeași 
noadă a anului trecut.

Toate aceste elemente vor constitui 
continuare, în cursul acestei săptămîni, un 
subiect urmărit cu atenție nu numai de 
economiști, ci și de politicieni.
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imnurilor 
S. Ceho- 
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intonarea 
ale R.

U.R.S.S.
a luat cuvîntul p 
Comitetului Nați- 

Kromeriz.

Paris se deslușea râ in prezent lucrările de construcție a unui nou metrou. In 
o vedere parțială a șantierului <J6 construcție a stației- subterane „Etoile"

S1MS1RL
ticm că
s-ud-africană deține, 
grație regimului ra
sist, o seamă de re- 
corduri\ de tristă 
faimă. Printre ace
stea aș cita, de pil

da. locul doi în lume în materie 
\de analfabetism (calculat la 
populația de culoare din țară), 
sau primul loc în lume tn ce pri
cește numărul de polițiști pe cap 

1 locuitor.
Dintr-o relatare a agenției AS- 

>OCIATED PRESS aflăm acum 
despre un nou record sud-afri- 
cau: >n RA'.A. se înregistrează 
cel mai ridicat procent de exe
cuții din lume. Agenția precizea
ză că in 1963 au fost executate 
120 de persoane iar în 1964, 85 
de persoane. Consecvente „prin
cipiilor" lor. autoritățile de la 
Pretoria ‘-au grăbit su ateste se
gregația chiar ji in . statistic i 
<’ rri'ufJrw. Măautntf de justiție 
»d-jirieaa Baidtszar Voeaer a

d in crfe 85 de , 
fote oncî trecut ou foot aibi. 
66 negri ți 14 de rsse mixtc“.

Există indică despre dorința ți 
tendința cutoriUțăcr tud-crriccr.c 
de a păstra suuitnl record in 
materie dc execuții. Ziaul SUN
DAY EXPRESS cere apare la 
lohanneșburz reimz riieie tre
cute că tn RA_< se htcrezză Ij 
construcția „unui nou tip de 
spinzurătoare și a unei noi în
chisori pentru condomnatu 
moarte°.

Recordul mondial in privința 
execuțiilor înscris pe fondul 
noului tip de sjănsuntoare — 
iată un „simbol* al barbariei dar 
și un simptom d neputinței u- 
nui regim condamnat de istorie.

E. R.
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Noi atacuri aeriene
asupra R D. Vietnam

Ședința Consiliului 
Executiv

Note

de drum

Vedere panoramică u Bratislavei

HANOL — Șeful misiunii de 
legătură a înaltului comanda
ment al Armatei populare 
vietnameze a trimis Comisiei 
• itemaționale de supraveghere 
și control din Vietnam scrisori 
de protest împotriva unor noi 
raiduri aeriene efectuate de 
avioane americane și sud- 
rietnameze asupra teritoriului 
R. D. Vietnam. In cursul zilei 
de 4 mcițaau fost bombardate 
și mitralflR în repetate rîn- 
duri localități din provincia 
Quang Binh. orașul Ho Xa din

Peisaj slovac
apriciosul prolog al acestei primă
veri, l-am surprins pe drumurile 
încă înzăpezite ale Tatrei. Coloșii 
de granit contemplau în milenara 
lor încremenire, impunătoarele am
fiteatre concepute de natură. Șo
seaua se strecura printre copacii

despletiți. Drum de munte cu multe întortocheri 
care-ți dezvăluiau un peisaj peste a cărui sălbă
ticie trecuse mina omului. Însoțitorul povestea 
vesele întîmplări cu legendarul haiduc Jănosik 
care și-ar fi probat vitejia prin locurile acelea. 
Kilometrii parcurși se înmulțeau vertiginos cînd, 
pe neașteptate, șoferul ceru încuviințarea să 
oprească într-o margine de drum, lingă un mo
nument simplu, din piatră. O inscripție amintea 
iertfa partizanilor. Bărbatul ce nu trecuse cu 
mult peste 40 de ani, își odihni privirea într-o 
tăcere solemnă, pe piatra dăltuită. După ce a re
venit la volan oferi, sumar, explicații: a făcut 
narte dintr-un detașament de partizani care a ac 
donat prin partea locului. Tatăl nu s-a mai în
tors dintr-o luptă care s-a consumat prin apro
piere, iar mama ou surorile și frații mai mari au 
fost uciși la Kremnicka, nu departe de Banska

Bystrica. Cortina tăcerii se coboară. 11 dăm uită
rii pe Jănosik.

Aducerile aminte ne-au solicitat. Drumurile 
acelea ale Slovaciei -le mai străbătusem în lunile 
din urmă. Intr-o amiază de toamnă, cînd lumi
nile cerului împrumută ceva din claritatea crista
lului și cînd codrii par cuprinși de neliniștea în
serării ce-și vestește apropiata sosire, am poposit 
la Skycov, o așezare de munte pe care nu o în
cununează laurii celebrității.. Un sat destul de 
întins, cu nota de austeritate ce o degajă căsu
țele modeste dar trainice plantate pe coama 
muntelui. Cu două decenii în urmă pe aici era 
doar o așezare către care drumeții se încumetau 
cu dificultate, un colț uitat în inima muntelui, 
fortăreață născută din imaginația naturii. Locui
torii săi se simțeau aidoma vulturului de munte, 
ca eroul poemului lui Svatopluk Cech. Skycov-ul 
a devenit un centru al rezistenței antifasciste. 
Bărbații din saf, toți cei care trecuseră de anii 
copilăriei, au pus mina pe arme. Detașamentul 
de partizani și-a făcut remarcată existența prin 
loviturile date ocupanților. Hitleriștii, mînioși, au 
încercat să ia cu asalt așezarea din înălțimi, dar 
tentativele le-au fost respinse mai multe zile în 
șir. Atacanții se retrăgeau lăsînd în urma lor nu-

meroși morți. Comandamentul fascist a aruncat 
atunci în luptă unități de elită și astfel ocupanții 
au reușit să pătrundă în Skycov. Era la mijlocul 
lui martie, în 1945, In satul din care partizanii 
reușiseră să se retragă, ocrotiți de generoasa pă
dure, fiecare clădire a fost dată pradă focului. 
Flăcările, în nemiloasa lor izbucnire, au cuprins 
satul pustiu. De pîrjol, s-au salvat doar puține 
ziduri. In cîteva ceasuri, comuna a devenit o așe
zare moartă, un morman de cenușă pe care vin- 
tarile iernatice o împrăștiaseră pînă în depărtări.

In ultima zi a lui martie, prin locurile, acelea 
greu încercate au răzbit eliberatorii: soldații so
vietici și români. Peter Krnac, președintele coope
rativei agricole, făcea apel la amintiri. „Limba lor 
ne era necunoscută, dar pe ostașii aceia care stră
bătuseră prin foc mii de kilometri îi simțeam 
prieteni. Prietenia o dovediseră vărsîndu-șl sîn- 
gele pentru libertatea Cehoslovaciei''.

Mi-att revenit, spontan, in memorie, imagini 
pe care le văzusem la muzeul din Banska Bys
trica. In mulțimea de documente care ilustrează 
un capitol proaspăt scris cu litere de singe în isto
ria cehoslovacă, am întîlnit mai multe fotografii 
puțin îngălbenite. O unitate în marș pe care lo
cuitorii o întimpină cu zîmbete pe fețele dezobiș
nuite cu bucuria: soldații români eliberează un 
oraș cehoslovac.

Încă un salt printre amintiri. La 20 km de 
Banska Bystrica se află Zvolen, a cărui istorie 
cronicile o pomenesc încă de prin secolul XIV. 
Un impunător palat regal a fost atunci înălțat pe 
o colină, iar în jurul său s-a dezvoltat o așezare 
ai cărei locuitori practicau mineritul. Secolele a- 
celea pierdute în veșnicia istoriei le evocă zidu
rile împrospătate ale palatului, cu fortificații

crenelate și turnuri de ceghe. Dar ne rețin aten
ția urmele unor ani mai apropiați. Pe un teren 
b» terase te aflu un imens cimitir; în vecinătate 
•dihnesc 11 000 soldați romîni și 17 000 soldați 

sovietici. Chiar pe aceste înălțimi, învăluite a- 
‘ uin intr-o respectuoasă tăcere, s-au dat lupte. 
Nu departe a apărut ale cărei coșuri ră
suflă spre bolta a" "  ’ r"---------’
blocuri noi, cu lini 
orizont. Orașul car 
giază pe eroi nu n 
prin recunoștința ex 
tate în momentele coO 
rnimci.

La Tatranska Lommcu, așezare turistică in 
Tatra, am luat parte la o conferință de presă a 
lui Michal C.hudik, președintele Consiliului națio
nal slovac. In fața tmui auditoriu compus mai 
ales de ziariști sosiți din apus, Chudik a înfățișat 
dezvoltarea Cehoslovaciei postbelice, accentuînd 
asupra transformărilor din realitatea slovacă.

Slovacia era în perioada dinainte de război 
partea cea moi puțin dezvoltată a țării. In 1937, 
acestei regiuni îi revenea doar 7 la sută din volu
mul producției industriale a țării. In prezent, în 
Slovacia se realizează 15 la sută din totalul pro
ducției industriale a republicii. Un element com
parație poate pune mai exact în lumină diferența 
dintre cele două dfre: volumul actual al produc
ției uzinelor slovace întrece de 12 ori pe cel din 
1937. 250 de întreprinderi au fost construite în 
anii din urmă, iar 150 întreprinderi au cunoscut 
radicale transformări. De la o modestă industrie 
a bunurilor de consum, s-a trecut la producția 
în mari întreprinderi metalurgice, chimice și con
structoare de mașini. In 1964, planul global al 
producției industriale a fost îndeplinit de indus
tria slovacă în proporție de 102,5 la sută, ritmul 
de creștere fiind — datorită procesului de indus
trializare — de aproape două ori mai mare decît 
ritmul general pe întreaga Cehoslovacie. Contri
buția slovacă la venitul național a atins 23 la 
sută. Interlocutorii noștri slocaci ne-au oferit cifre 
elocvente și din alte sectoare > de pildă, numărul 
studenților este de aproape 20 de ori mai mare 
decît cel antebelic (Slovacia anului 1937 acea 
doar 2700 studenți).

La Bratislava, am traversat ulițe întortocheate, 
încărcate cu povara multor sute de ani și, ureînd 
ciudatele spirale ale treptelor de piatră, am ajuns 
pe dealul unei cetăți vestite chiar prin cronici. 
Castelul despre care mărturiile păstrate, pretind, 
că ar fi fost înălțat la 1287 ne-a apărut cu o 
neașteptată prospețime, îmbrăcat în modernele 
vestminte de zale ale schelăriei: cosmeticienii 
monumentelor îi trataseră bătrînețea. De pe ridi- 
cătura odinioară străjuită de cavaleri, am cuprins 
panorama Dunării care își poartă trupul, parcă, 
puțin ostenit. Din depărtare își desenau liniile, 
cu simplitate elegantă, noile cartiere ale Bratis- 
lavei...

provincia Vinh Linii și insula 
Con Co. Forțele antiaeriene 
locale au doborît șase avioane 
cu reacție americane și au 
avariat numeroase alte a- 
vioane.

La 5 mai avioanele ameri
cane și sud-vietnameze au 
efectuat noi raiduri, bombar- 
dînd în mai multe valuri loca
lități din provinciile Thanh 
Hoa și Nghe An și insula 
Con Co.

SAIGON.5 (Agerpres). — în 
dimineața zilei de 5 mai au 
debarcat în Vietnamul de sud 
1200 de soldați și ofițeri apar
ținînd brigăzii 
tiști americani 
Okinawa.

i

Intervenția reprezentantului

173 de parașu- 
staționată în'

Scrisoarea Sovietului
cerului. Șiraguri de 

se conturează la 
i întinerește, orna- 
oroane de flori și 

u profundă sinceri- 
otice, ci mai ales prin
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Suprem al U.R.S.S
MOSCOVA 5

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a 
dat publicității o scrisoare ăe 
răspuns la Apelul adoptat la 
Sesiunea din aprilie a Adună
rii Naționale a R. D. Vietnam 
adresat parlamentarilor din 
diferite țări, în care se decla
ră de acord cu toate propune
rile pe care le conține acest 
Apel, în vederea reglementă
rii situației din Vietnam.

In răspunsul Sovietului Su
prem se subliniază că „S.U.A. 
trebuie să înceteze acțiunile 
militare împotriva Vietnamu
lui de nord șl orice: atentate 
la. teritoriul și suveranitatea 
Republicii Democrate Viet
nam".

„Daca agresiunea S.U.A. îm
potriva R. D. Vietnam se va 
intensifica, se spune în răs
puns, și dacă guvernul R. D. 
Vietnam va cere, guvernul so
vietic va da aprobarea de a 
pleca în Vietnam unor cetă
țeni sovietici, care și-au ex
primat dorința să lupte pen
tru cauza dreaptă a poporului 
vietnamez, pentru apărarea 
cuceririlor socialiste ale R. D. 
Vietnam".

(Agerpres). —

BERLIN. — Cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a elibe
rării poporului german de sub 
jugul fascist, la Berlin a avut 
loc o ședință festivă a Adună
rii Populare a R. D. Germane.

La ședință a luat cuvîntul 
Walter Ulbricht,. prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane.

Deputății Adunării Populare

|

R. P. Române
PARIS 5 — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : în ședința plenară 
a Consiliului Executiv al 
U.N.E.S.C.O. a început marți 
discutarea raportului directo
rului general al U.N.E.S.C.O., 
Rene Maheu, privind activita
tea U.N.E.S.C.O. în primele 
patru luni'ale acestui an. în 
cadrul dezbaterilor generale 
la care au luat parte majori
tatea membrilor Consiliului, 
acad. Athanase Joja, vicepre
ședinte al Consiliului și re
prezentantul R. P. Române în 
Consiliu, a subliniat meritele 
raportului prezentat de direc
torul general, care a analizat 
în primul rînd programul 
U.N.E.S.C.O. în domeniul edu
cației și științelor exacte. Ară
tînd necesitatea dezvoltării 
procesului de învățămînt și al 
științei și tehnicii, mai 
seamă în țările în curs 
dezvoltare, ‘ _____
Joja a atras atenția asupra 
necesității
U.N.E.S.C.O. să amplifice pro
gramele sale în domeniul 
științelor sociale și al activi
tăților culturale.

Vorbitorul a arătat în con
tinuare că U.N.E.S.C.O. tre
buie să promoveze mai mult 
cunoașterea reciprocă a valo
rilor culturale, înțelegerea și 
colaborarea internațională pe 
plan educativ, științific și cul
tural, să devină un factor im
portant în apărarea păcii, a 
respectului reciproc între po
poare, în cadrul unei politici 
de coexistență pașnică activă, 
în continuare, vorbitorul a 
subliniat că numai într-un 
climat de încredere și colabo
rare de la egal la egal, 
U.N.E.S.C.O. poate deveni, în 
mod real, un înalt for inter
național.

cu 
de 

acad. Athanase

ca pe viitor

de la Berlin
au adoptat în unanimitate un 
manifest, adresat popoarelor, 
parlamentelor și guvernelor 
tuturor fărilor lumii în care 
declară că R. D. Germană va 
depune și în viitor toate efor
turile pentru ca de pe terito
riul german să nu mai încea
pă niciodată un nou război, 
pentru a întări pacea și secu
ritatea în Europa și în lumea 
întreagă.

S.UA

