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Fruntaș în muncă pe anul 1964, Pavel Teodor de la Hidrome- 
canica-Brașov este și acum evidențiat în întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea exemplară și depășirea sarcinilor sale de 

producție

Succese ale siderurgiștilor...

Siderurgiștii de Ia Reșița și 
Oțelul Roșu au obținut o sim
țitoare creștere a producției 
de metal. Furnaliștii de la 
Combinatul siderurgic Reși
ța, de pildă, asigurînd crește
rea temperaturii aerului in
suflat în partea superioară a 
furnalelor, au reușit să redu
că consumul de cocs și să ela
boreze peste plan, de la înce
putul anului și pînă acum, 
mai mult de 3 800 de tone 
fontă. Oțelarii de la Combina
tul siderurgic Reșița și Uzi-

na Oțelul Roșu au îmbunătă
țit la toate cuptoarele proce
deele de căptușire, ceea ce a 
dus la păstrarea temperaturii 
în agregate, la mărirea dura
tei de folosire a utilajelor de 
turnare și reducerea pierderi
lor de metal lichid. Totodată, 
au fost luate măsuri de îmbu
nătățire a sistemului de dis
tribuire a temperaturii în 
cuptoare cu ajutorul unor in- 
jectoare concepute de specia
liști ai celor două uzine.

...și ale petroliștilor

.întîmpinînd Congresul parti- 
^ilui cu noi realizări, petro
liștii din schelele, rafinăriile 
și uzinele chimice din regiu
nea Ploiești au depășit cu a- 
proape 3 la sută planul de 
producție pe primele patru 
luni, au îmbunătățit calitatea 
produselor și au redus timpul 
neproductiv la sonde și insta
lații. Creșterea productivității 
muncii cu aproape 2,5 la sută 
față de cea planificată, intro

ducerea în producție a tehnicii 
noi și generalizarea unor ini
țiative valoroase au ajutat co
lectivele întreprinderilor din 
această regiune să realizeze de 
la începutul anului economii 
suplimentare la prețul de cost 
în valoare de peste 22 mili
oane lei, cu 7 550 000 lei mai 
mult decît prevedea angaja

mentul.

(Agerpres)

Muncitor
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• Ultimele lupte din
preajma Zilei
de ani de la

Victoriei (2«
victoria asu-

pra Germaniei naziste)

La semănatul porumbului

La Teatrul de Operă ți Ba
let al R-P. Române a avut loc 
vineri după-amiazâ o aduna
re festivă organizată 
lejul celei de-a XX-a 
sări a Zilei Victoriei 
Germaniei fasciste.

La adunare au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Bîr- 
iâdeanu, Alexandru Moghio- 

Coliu, Leonte 
Ște- 
Paul
Ver-

cu pri- 
aniver- 
asupra

Plecarea unei delegații de
și guvernamentale române la

ÎN REGIUNEA IAȘI
VITEZA DE LUCRU

POATE FI SPORITA!
e mă-ură ce vre
mea s-a imbună- 
ățit, în regiunea 
Iași a sporit simți- 
or viteza zilnică 

de lucru la insă- 
mînțări. Astfel, pe

cele 64 200 de hectare destina
te florii-soarelui și sfeclei de 
zahăr se seamănă ultimele su
prafețe. Acum toate forțele 
sînt îndreptate spre urgen
tarea însămințării porumbu
lui, lucrare efectuată pe a- 
proape 50 Ia sută din supra
fața planificată. Mai avansate 
sînt raioanele Huși (peste 77 la 
sută) și Birlad (aproape 65 la 
sută). Pînă 
au terminat 
nimbului 10 
cale, printre
Berezeni, Suletea. Fălciu, Stoi- 
șești și altele. Sînt însă și uni
tăți mult rămase în urmă. în 
unele raioane, pînă la data 
amintită, s-a însămînțat doar 
20—30 la sută din suprafața 
prevăzută. Printre acestea se 
numără Hirlău, Iași, Pașcani 
și Vaslui. Cauzele rămînerii 
lor în urmă se datoresc nefo- 
losirii la întreaga capacitate a 
forței mecanice și a atelajelor 
proprietate obștească în orele 
bune de lucru, pe fiecare 
parcelă zvîntată. Urmărind 
desfășurarea acestei lucrări în 
raioanele vecine Birlad și 
Vaslui, reies cu claritate dife
rențele în organizarea muncii, 
al căror efect se concretizează

in stadiul diferit al insămință- 
rilor. Care sînt aceste deose
biri? Ce rezerve trebuie puse 
in valoare pentru creșterea 
vitezei la însămînțat?

în raionul Birlad s-au luat 
pe parcurs măsuri menite să 
ducă la sporirea vitezei de 
lucru. Printre acestea se nu
mără redistribuirea judicioasă 
a mașinilor. Pe măsură ce în 
unele unități se termină insă
mințatul porumbului, forța 
mecanică e dirijată spre uni
tățile rămase 
Astfel, din cele

cu care s-a lucrat in comuna 
Suletea, două au plecat la 
Ivănești, două la Obîrșeni și 
două la Puiești. Măsura a fost 
bună. Față de zilele anterioare, 
in aceste unități s-a însămîn- 
țat cu 16—20 hectare mai 
mult La fel s-a procedat și în 
alte cooperative agricole veci
ne. Pe terenurile de deal s-a 
lucrat cu un număr sporit de

SITUAȚIA

mai în urmă.
6 semănători

I. TEOHARIDE 
C. SLAVIC

(Continuare în pag. a II-a)

INSAMINTARII> PORUMBULUI

LA
Din evidența cu 

privire la desfășura
rea lucrărilor agrico
le rezultă că pînă la 
7 mai s-a însămînțat 
cu porumb în întrea
ga țară 82 la sută din 
suprafața prevăzută. 
Cooperativele agri
cole din regiunile 
București, Ploiești, 
au terminat semăna
tul porumbului, iar 
cele din regiunile 
Galați, Dobrogea și 
Mureș-Autonomă Ma
ghiară însămînțează

DATA DE 7
•ultimele suprafețe. 
De asemenea, aceas
tă lucrare a luat sfir- 
șit în gospodăriile de 
stat din regiunile 
Ploiești, Mureș-Auto
nomă Maghiară 
este pe terminate 
regiunile Bacău 
Cluj.

MAI
și mai mult ritmul 
semănatului pentru 
terminarea grabnică a 
acestei lucrări pe în
treaga suprafață pre
văzută, acordîndu-se 
toată atenția calității 
lucrărilor. In același 
timp, este necesar ca 
în unitățile și pe te- 

Timpul fiind înain* renurile unde se sim- 
tat, se impune ca', 
îndeosebi în regiuni
le Suceava, Crișana, 
Maramureș, Brașov, 
Hunedoara, Banat și 
Iași să se intensifice

si 
în 
ji

te nevoie să se trea
că cu toate forțele 
la întreținerea cultu
rilor.

(Agerpres)

roș, Dumitru
Răutu, Leontin Sălăjan, 
fan Voitec. Mihai Daiea, 
Niculescu-Mizil, Hie
deț. Petre Blajovici. Gheorghe 
Gaston Marin, Gheorghe Ra
dei, Gogu Rădulescu. Grigore 
Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, membri ai C.C.

al P-M.R , ai Consiliului de 
Stat și ăi guvernului, repre
zentanți ai Comitetului orga- 
nizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist și ai or
ganizațiilor obștești, generali 
și ofițeri superiori activi și 
in rezervă, foști comandanți 
de mari unități în timpul răz
boiului antihitlerist, veterani 
ai luptelor împotriva Germa
niei fasciste, oameni ai mun
cii, personalități ale vieții 
culturale.

Au fost prezenți șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice și a- 
tașați militari.

Sosirea conducătorilor parti
dului și statului nostru a fost 
întimpinată cu îndelungi a-

plauze de participants la 
adunare.

Tovarășul Florian Dănăla- 
che, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc București 
al P.M.R., a deschis adunarea, 
după care a luat cuvîntul 
neral de armată Leontin 
lăjan, membru supleant 
Biroului Politic al C.C. 
P.M.R., ministrul forțelor
mate ale R.P. Române. Cuvîn- 
tarea a fost subliniată de pu
ternice aplauze.
(Citiți cuvîntarea tovarășului 
Leontin Sălăjan în pag a 3-a) 

în încheierea adunării, An
samblul de cîntece și dansuri 
al Armatei a prezentat un 
program artistic.

ge- 
Să- 

al 
al

ar-

In probe tehnologice
La Uzinele „Coloram* Cod- 

lea. regiunea Brașov, a intrat 
în probe tehnologice o secție 
pentru producerea sulfatului și 
sulfitului de sodiu. Aceasta 
este a 15-a secție construită și 
pusă în funcțiune pînă în pre
zent la Uzinele ..Coloram- Cod- 
lea. înzestrată cu instalații

moderne fabricate in țară, sec
ția dispune de o capacitate de 
producție de 4 000 tone anual. 
Sulfatul și sulfitul de sodiu au 
o largă utilizare in industria 
chimică, îndeosebi pentru ob
ținerea sulfuri! de sodiu, a de- 
tergenților și coloranților.

(Agerpres)

Pe măsura

timpului

nostru

La lucrările de drumuri
control prin izotopi radioactivi

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru)

La întreprinderea de construc- 
ții-transporturi din Timișoara, 
s-a dat în folosință un laborator 
dotat cu aparate modeme — 
numărător de impulsuri, densi- 
metre de suprafață și adîncime, 
radiometre etc. — care sînt folo
site pentru controlul calitativ al 
lucrărilor de construcție a dru
murilor. Ca urmare, pe șoselele 
Arad—Ilia și Arad—Curtici au

fost aplicate cu succes măsura
rea umidității solului, a procen
tului de bitumuri din mixturi 
asfaltice, s-a determinat procen
tul de compactare a terasamen- 
telor în umpluturi cu aparatele 
enumerate mai sus și care func
ționează cu izotopi radioactivi. 
Folosindu-se metodele radiome- 
trice, s-a reușit ca în timp scurt 
și cu precizie foarte mare să se 
facă controlul calității lucrărilor.

Vineri la amiază a părăsit 
Capiala, plecînd la Moscova, 
pentru a participa la sărbăto
rirea celei de-a XX-a aniver
sări a victoriei asupra Ger
maniei hitleriste, o delegație 
de partid și guvernamentală 
condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Din delegație fac 
parte tovarășii Constantin Pîr- 
vulescu, președintele Comisiei 
centrale de revizie a C.C. al 
P.M.R., Petre Lupu, membru 
al C.C. al P.M.R., Mihai Gere, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al 
regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară, și N. Guină, membru al 
C.C. al P.M.R., ambasadorul 
R. P. Române la Moscova.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți to
varășii Alexandru Bîrlădeanu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Rădoi, membri ai C.C. al 
P.M.R. și ai guvernului, acti
viști de partid.

Au fost de față I. K. Jega- 
lin, ambasadorul Uniunii So
vietice la București și membri 
ai ambasadei.

★
Cu același prilej au ple

cat la Moscova o delegație 
a Ministerului Forțelor Ar
mate ale R. P. Române, con
dusă de general-colonel Ion 
Ioniță, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., adjunct al mi
nistrului forțelor armate și o

a Comitetului orga- 
al veteranilor din 
antifascist și a Co- 
foștilor deținuți an

delegație 
nizatoric 
războiul 
mitetului 
tifasciști condusă de general- 
maior în rezervă Gheorghe 
Stoica, membru al C.C. al 
P.M.R.

★
în cinstea delegațiilor, am

basadorul Uniunii Sovietice 
la București, I. K. Jegalin, a 
oferit un dejun care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

★
în aceeași zi, delegațiile au 

sosit la Moscova. Pe aeropor
tul Vnukovo, delegația de 
partid și guvernamentală a 
fost întimpinată de D. S. Po- 
leanski, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., N. A. Mu
raviova, președintele Comisi
ei centrale de revizie a 
P.C.U.S., I. V. Kapitonov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
șeî de secție la C.C., K. V. 
Rusakov, activist al C.C. al 
P.C.U.S., S. T. Astavin, di
rector în Ministerul Afaceri
lor Externe al Uniunii Sovie
tice, și alte persoane oficiale.

Celelalte delegații au fost 
întîmpinate de general de 
armată I. V. Tiuleniev, vice
președinte al Comitetului so
vietic al veteranilor de răz
boi, general-locotenent D. 
I. Smirnov. 
Sovietice, și 
superiori.

Erou al Uniunii 
de alți ofițeri

(Agerpres)

Fiecare utilaj
Sarcinile de producție ale 

Fabricii de ciment — Fieni au 
sporit în acest an cu aproape 
10 la sută față de realizările 
din 1964. Acest spor tre
buia obținut numai pe 
seama creșterii productivi
tății muncii, printr-o și mai 
bună folosire a agregatelor.

Un larg colectiv de ca
dre tehnice condus de ingine
rul șef, a trecut la elaborarea 
măsurilor care trebuiau să a- 
sigure îndeplinirea planului 
de producție la toți indicatorii. 
Fiecare propunere a fost stu
diată cu atenție, efectul eco
nomic calculat cu minuțiozi
tate. Propunerile tinerilor 
specialiști au fost aprobate 
în cea mai mare parte. Așa, de 
exemplu, tehnicianul Gheor
ghe Socolescu a propus meca
nizarea mișcării vagoneților în 
stația de unghi prin care 
munca grea, manuală, depusă 
de 12 oameni a fost eliminată, 
aceștia fiind repartizați la alte 
locuri de muncă.

Inginerul Alexandru Dumi
trescu — șeful serviciului ca
riere — a prezentat un plan

tehnic de exploatare al carie
relor Lespezi, Malu Roșu și 
Pucioasa care asigură crește
rea cantităților de materii pri
me. Această propunere a fost 
socotită ca una dintre cele mai 
valoroase.

Astfel a fost 
plan de măsuri 
biective printre 
nea

întocmit un 
cu 42 de o— 
care „Pune- 

în exploatare a va
goanelor C. F. I. de 25 de 
tone în loc de 10 tone“ (datori
tă căreia a fost suplinită — la 
același trafic — o garnitură 
de tren cu 18 vagoane), 
..Schimbarea reductoarelor la 
liniile noi de ciment cu altele 
mai puternice" (care asigură 
funcționarea extensivă a mo
rilor prin evitarea stagnărilor), 
„înzidirea în zonele de ardere 
a cuptoarelor cu plăci izola
toare de subzidire" (care duce 
la micșorarea pierderilor de 
căldură prin radiații și la pre
lungirea duratei de exploatare 
a cărămizilor cromomagnezi- 
tice).

îndrumat de comitetul de 
partid, comitetul U.TJ4. a ini
țiat o largă acțiune de spriji-

Gargoul „Vatra Dornei“ de 
1600 tone lansat de curînd

la apă

Fruntași3

in munca
patriotică

C.C. al u:

eri la sediul Comi
tetului regional 
București al U.T.M. 
tovarășul Gheorghe 
Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.M., a 
înmînat Drapelul 

.T.M. și Diploma de 
Onoare a C.C. al U.TAI„ orga
nizației regionale București a 
U.T.M. pentru cele mai bune re
zultate obținute în mobilizarea 
tinerilor la acțiunile de muncă 
patriotică pe anul 1964.

Pentru a S-a oară, consecutiv. 
Drapelul C.C. al U.T.M. a 
fost înmînat acestei organi
zații regionale a U.TJI. Fes-

— Ai mai lucrat și pe alte 
șantiere ?

— Desigur, știți cum sînt 
constructorii, se duc unde e 
mai mult de lucru și mai ur
gent. Înainte de a veni la în
treprinderea de construcții o- 
rășenești Galați construiam la 
Iași.

— Tot cu zidăria ?
— Tot.
— Dar teatrul, de cînd ?
— O, în teatru am — cum 

s-ar zice — vechi state de ser
viciu. Am peste zece ani de 
cînd joc pe scenă.

— In ce?
— In „Și pe strada noastră", 

în „Omul care a văzut moar
tea" și „Un individ suspect"...

— Am auzit că și teatrul de 
păpuși..;

— Da, am făcut ceva mode
laj și butaforie. Îmi place 
sculptura artistică.

— Dar filozofia ? Spuneai 
că ești student în anul V la

luminarea Drapelului C.C. al
G.G. al U.TJrL organizației

fixitatea a prilejuit, totodată, 
o trecere în revistă a re
zultatelor obținute. Citeva cifre 
sint deosebit de semnificative. 
In anul trecut pe întreaga regi
une București, au fost colectate 
și predate I.C.M.-ului 7275 tone 
metale vechi, s-au redat circuitu
lui agricol 7640 ha teren, au 
fost irigate alte 1420 hectare, pe 
marginea șoselelor și in livezi au 
fost plantați 441968 pomi etc., 
valoarea lucrărilor efectuate de 
tineri prin muncă patriotică a- 
rungind la suma de aproape 
44900000 lei.

Hotăriți ca și in acest an să 
obțină rezultate din cele mai

U.T.M. și Diploma de Onoare a 
regionale București a U.T.M.

bune, mii de tineri din orașele 
și satele regiunii antrenați de or
ganizațiile U.T.M. au trecut la 
îndeplinirea noilor obiective de 
muncă patriotica.

In aceeași zi au fost acordate 
Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M., Diploma de Onoare a 
Comitetului regional U.T.M. 
București, precum și numeroase 
premii în obiecte și excursii u- 
nui însemnat număr de organi
zații raionale, orășenești și orga
nizații de bază ale U.T.M. pre
cum yi unui număr de tineri 
care s-au evidențiat în mod deo
sebit în acțiunile de muncă pa
triotică.

Facultatea de filozofie din 
Iași, fără frecvență.

— Și asta e adevărat. M-am 
înscris la filozofie, pentru că 
ea îmi oferă cheia pentru dez
legarea a uimitor de multor 
taine. Vreau să înțeleg cît mai 
mult și mai profund.

— Și ,,'cheia" corespondenței 
cu K. M. Zavadski, șeful cate
drei de „Darwinism" de la 
Universitatea din Moscova ?

— A scris un tratat despre 
teoria speciei. In prefață soli
cită pe cei cu preocupări ase
mănătoare să-și spună păre
rile. Mie mi s-a părut că tra
tatul, în ce privește apariția 
faunei, ar putea fi îmbogățit, 
că s-ar preta această parte la 
completări. I-am scris și mi-a 
răspuns că-și va revizui în cu
rînd tratatul într-o nouă edi
ție și că voi găsi răspuns și 
la sugestia mea.

— Dar cu studenții englezi ?
— A, sîntem prieteni buni. 

Au fost la noi cu ocazia sesiu
nii științifice din iunie 1964, a 
studenților facultăților de fi
lozofie din Europa. Au expus 
o lucrare colectivă — prezen
tau apariția planetei într-o lu
mină nouă, foarte interesantă.

— Materialistă ?
— Desigur.
— Și despre ce vă scrieți ?
— Despre multe. Bunăoară, 

ei urmăresc pentru mine fai
mosul „proces al maimuțelor" 
intentat încă lui Darwin, re

la capacitatea maximă
nire a aplicării măsurilor sta
bilite, îngrijindu-se să mobili
zeze tineretul la găsirea in 
continuare a noi surse de creș
tere a producției. în primul 
rînd. comitetul U.T3L a avut 
grijă ca cifrele de plan să fie 
cunoscute de fiecare organiza
ție de bază U.T.M. din secții.

Din experiența 
Fabricii de ciment

Fiecare membru al comite
tului U. T. M. a fost re
partizat în cîte o orga
nizație de bază U.T.M. pen
tru a-i ajuta pe secretar și pe 
membrii comitetului organiza
ției de bază respective.

Conducerea fabricii a luat 
măsuri pentru asigurarea 
fiecărui agregat sau secție de 
bază cu oamenii cei mai com-

petențL în primul rînd. 
bule asigurat transportul 
mic al materiei prime, indife- 
rent de starea timpului. La ca
riera Lespezi unde se hotărăș
te în mare măsură soarta pro
ducției au fost trimiși oameni 
de nădejde, printre care și tî- 
nărul maistru Petre Bălan. 
Acum este șeful secției 
concasoare și secretarul or
ganizației de bază U. T. M. 
de la carieră. Prima pro
punere valoroasă din par
tea tinerilor muncitori a ve
nit tot de la carieră. Tinărul 
excavatorist Nicolae Istrătes- 
cu a propus ca la fun
dul cupei excavatorului de 
3 mc. bucșile de oțel tur
nat să fie înlocuite cu 
bucși din tablă de 25 mm, 
mult mai rezistentă. Perioada 
de funcționare între două în
locuiri de bucși a crescut 
astfel de 8 ori. Alte propuneri 
au mai făcut și frații Alexan
dru și Ion Dogaru de la sec
ția mori de ciment. Cornel 
Neagu și Constantin Dumitra- 
che de la atelierul mecanic,

tre- 
rit-

Ion Constantinescu și Cornel 
Grecu de la cuptoare etc.

Pentru ca tinerii să învețe 
cum să folosească utilajele la 
capacitatea maximă, comite
tul organizației de bază 
U.TM. de la secția mori de 
ciment — secretar Alexandru 
Dogaru — a organizat demon
strații practice, la care a in
vitat muncitori vîrstnici cu 
multă experiență, inovatori, 
fruntași în întrecerea socialis
tă. Morarul Ion Manțov, vechi 
cimentist, a vorbit tinerilor 
despre felul cum reușește ca 
prin exploatarea morilor de 
ciment la capacitate maximă 
să-și mențină titlul de eviden
țiat în întrecerea socialistă, 
în luna martie, comitetul 
U.T.M. a extins inițiativa a- 
ceasta și la secția mori brute.

Pentru a arăta ce efect are 
asupra tinerilor exemplul 
personal al membrilor birou
rilor U.T.M., ne vom folosi de 
un exemplu. La secția conca-

ing. ARTHUR IOAN

(Continuare în pag. a Il-a)

MARIA RADU

(Continuare în pag. a II-a)

TELEGRAMA
Tovarășului

CHIVU STOICA,
Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Române 

/

București
Trecînd în zbor deasupra 

teritoriului R.P. Române spre 
Uniunea Sovietică, vă trans
mit dv., Consiliului de Stat 
al R.P. Române și poporului 
frate român, un salut cordial 
și urări prietenești pentru 
obținerea de noi succese în 
construcția socialistă din pa
tria dumneavoastră, în con
solidarea păcii în Balcani și 
întreaga lume.

GHEORGHI TRAIKOV, 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria

De la bordul avionului, 7 mai 
1965.
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O promoție la înălțimea
exigențelor industriei

Aici, in aceste săli, se lu
crează intens, se glndește 
mult, se creează.

Să pătrundem Împreună 
acest univers geometric, 
care liniile se Îmbină cu 
loarea, fantezia cu studiul 
intr-o perfectă armonie, 
de ingineri, deocamdată 
diplomă (de la faeultățile 
mecanică și tehnologia 
strucții/or de mașini), se 
gătesc pentru ultimul act 
studenției — examenul 
stat.

in 
în 

cu-

764 
fără 

de 
con- 
pre- 

al 
de

„în faza finală!<(
La întrebarea : „In ce sta

diu vă aflați cu proiectul ?“ 
toate răspunsurile primite au 
fost Cît se poate de scurte : 
„In faza finală !“ — nu fără 
o notă de satisfacție. Ce în
seamnă, de fapt, această „fa
ză finală" ? Ar fi multe de 
spus. Dincolo.de „faza finală" 
se află un mare volum de 
muncă depus de 
pentru realizarea ] 
— acest proiect 
care presupune 
vaste și pasiune.
și căutare creatoare. Să amin
tim numai că elaborarea unui 
proiect se întinde de-a lungul 
unui întreg semestru. Munca 
pînă la acest stadiu final cu
noaște, în principal, trei mari 
etape. Mai întîi, marile între
prinderi brașovene, ca și al
tele din țară, și-au deschis 
pentru mai multe zile porți
le tuturor tainelor. Studenții 
au efectuat un studiu amă
nunțit al proceselor tehnolo
gice care veneau în legătură 
cu tema dată, și-au cules 
materialul necesar realizării 
ideii propuse, au dus discu
ții lămuritoare cu specialiștii 
uzinei. Despre seriozitatea lor 
în muncă vorbesc cu dragos
te inginerii uzinei, muncitorii 
și maiștrii în mijlocul cărora 
și-au petrecut această perioa
dă. A urmat, apoi, prelucra
rea datelor culese, interpreta
rea lor. O activitate asiduă, 
timp de două luni și ceva, în 
care s-au efectuat sute de cal
cule, zeci de planșe și desene, 
s-au topit cunoștințele acu
mulate în toți cei cinci ani 
de studenție. O activitate că
reia nu i-a lipsit contribuția 
proprie, viziunea personală. 
Faza finală — următoarea și 
ultima etapă.— constă numai 
în ordonarea și înlănțuirea 
calculelor si a desenelor de-a 
lungul ideii susținute — tran
scrierea lor „pe scurt".

164 de perechi de ochi ur
măresc acum gestul sigur al 
mîinii pe hîrtia transparentă 
de calc.

studenți 
proiectului 

complex, 
cunoștințe 

competentă

Drumul lucrării 
de diplomă

Nu-i nici o noutate. Aceas
tă promoție va lucra în mari
le uzine ale țării. Va duce cu 
ea nu numai diploma care a- 
testă titlul de inginer, ci și o 
lucrare, un proiect care, poate, 
va fi și prima realizare irigi-. 
nerească pentru producție. Lu
crarea nu rămîne, deci, în ar
hiva institutului, îl însoțește 
pe absolvent, ca o carte- de 
vizită, în producție. Temele 
sînt luate din producție și e 
firesc ca rezolvarea lor, dacă 
este bună, să slujească pro
ducției. O 
de proiect 
tehnologia 
mașini — 
rezolvare 
de către uzinele 
„Rulmentul" — din Brașov — 
„înfrățirea" — Oradea, Uzina 
mecanică — Sinaia, Uzinele 
metalurgice — Cugir. Aceasta 
constituie o dovadă a încre
derii acordate studenților, 
înaltei lor pregătiri de spe
cialitate, din partea uzinelor. 
Este un act care atestă pro
funda maturizare științifică a 
studenților noștri, sporirea

parte din temele 
— în special . la 
construcțiilor de 

au fost date spre 
actualei promoții 

.Tractorul11,

competenței lor în abordarea 
și soluționarea unor proble
me dificile de cercetare. Unei 
•asemenea cerințe, studenții au 
știut să-i dea răspunsul cuve
nit. Cîteva exemple sînt sem
nificative. Majoritatea soluții
lor propuse de studenții de la 
mecanică aduc îmbunătățiri 
substanțiale celor actuale, 
prezentînd în același timp 
metode noi de cercetare în 
domeniul industriei de auto
mobile șî tractoare. Radu Sa
va studiază, de pildă, o nouă 
metodă de determinare a ci
frei octanice și proiectează un 
motor adecvat acestui studiu. 
Pînă acum, cifra octanică se 
determina pe motoare ai că
ror parametrii erau diferiți 
de cei cu care lucrează mo
toarele de astăzi. Conducăto
rul de proiect apreciază că a- 
tît studiul făcut, soluțiile pro
puse în legătură cu metoda 
de determinare, cît și proiec
tarea motorului pentru încer
cări satisfac pe deplin condi
țiile impuse. La secția tehnolo
gia construcțiilor de mașini, 
tovarășul prof. dr. Silviu Cri- 
șan conduce lucrările de pro
iectare a unei linii automate 
de fabricație în masă a cleș
tilor patenți pentru Fabrica 
de unelte și scule din Brașov. 
Studentul Ioan Benko — rea
lizatorul proiectului — pro
pune o linie combinată, for
mată din secțiuni automate și 
mașini-agregat cu elemente 
tipizate. De remarcat că o a- 
semenea linie permite trece
rea ușoară de la un produs la 
altul, ceea ce prezintă o mare 
importanță pentru uzina soli
citantă.

Uzina mecanică-Sinaia a so
licitat proiectarea unor linii 
de transfer pentru reperul 
corpului pompei.
este realizat — sub conduce
rea tovarășului prof. ing. Ion 
Stănescu — de către studen
tul Virgil Suteu. Soluția pro
pusă de acesta aduce îmbună
tățiri substanțiale pe linia 
creșterii productivității mun
cii, față de vechea variantă 
tehnologică, în care piesele se 
prelucrau pe mașini grupate 
în atelier.

Sergiu Chiriacescu se pre
ocupă în proiectul său de stu
diul geometriei funcționării 
și prelucrării arborilor poli
gonali cu trei și patru muchii. 
Soluțiile sînt mai mult decît 
interesante — îndrăznețe. în
locuirea axelor canelate cu 
îmbinările poligonale asigură, 
după părerea lui — verifi
cată de specialiști — o depla
sare mai precisă a roților ba- 
ladoare, autocentrarea la scu
le, înlăturînd concentratorii 
de eforturi și permițînd ob
ținerea unor însemnate econo
mii de materiale. în urma u- 
nui amplu studiu cu privire 
la geometria și generarea su
prafețelor arborilor poligo
nali, în proiect se propune ca 
prelucrarea lor să se facă pe 
mașini universale, la care să 
se adapteze ușor subansam
bluri ajutătoare. în bibliogra
fia de specialitate — nu prea 
bogată și în exclusivitate 
străină — nu erau enunțate 
decît principiile generale. 
Studentul are meritul de a fi 
stabilit relațiile matematice 
care determină mișcările ne
cesare sculei și piesei pentru 
generarea suprafeței dorite. 
Totodată, tehnologia de fabri
cație propusă de el este sim
plă și nu solicită investiții 
mari.

Exemplele date (nu singu
rele, desigur) vin să argumen
teze elocvent ideea care a 
stat la baza tuturor proiecte
lor : legătura cît mai strînsă 
dintre studiul teoretic și pre
ocupările și necesitățile pro
ducției.

Un specialist trebuie să 
fie — pe lîngă un bun cu
noscător al cerințelor produc
ției din momentul respectiv 
— cu un pas înaintea pro
ducției. El trebuie să aibă 
viziunea de ansamblu a pro
ducției. perspectiva dezvoltă
rii ramurei in care lucrează, 
pentru a sesiza și folosi la 
timp noul. Iată de ce o altă 
parte din proiectele date stu
denților are un mai pronunțat 
caracter de cercetare științi
fică. Este 
cercetare 
cum s-ar 
dere ? Cu 
voltarea 
posibilitățile tot mai largi de 
perfecționare a proceselor 
tehnologice actuale imprimă 
și acestor proiecte așa-zis te
oretice un caracter practic, 
productiv’.

Așadar, un însemnat număr 
de proiecte — evident, cele 
mai bune — vor trece anul 
acesta din arhiva institutului 
in cabinetele tehnice ale uzi
nelor, unele pentru aplicarea 
directă in producție, altele 
pentru studierea și fructifica
rea lor, a ceea ce au mai va
loros.

vorba, însă de o 
pur teoretică, așa 
părea la prima ve- 
siguranță, nu ! Dez- 
rapiaă a industriei.

O întrebare 
și trei răspunsuri

Proiectul

..Cum apreciați promoția 
acestui an Am pus aceas
tă întrebare acum — in pra
gul susținerii proiectelor de 
diplomă și repartizării in 
producție — citorva tovarăși 
profesori, cadre din conduce
rea institutului, care se preo
cupă de buna pregătire a vii
torilor specialiști. Iată răs
punsurile primite :

Conf. ing. IOAN DAMIAN, 
prorector al institutului :

„Noua promoție este evident 
superioară celei precedente. 
Rezultatele înregistrate la e- 
xamenele din cei cinci ani de 
studenție sint mult mai bune, 
în comparație cu promoțiile 
mai vechi. Acestea vorbesc 
clar — in limbajul lor cifric 
— de maturizarea studenților 
noștri, de interesul tot mai 
crescînd față de specializare. 
Modul în care am urmărit 
realizarea proiectelor — prin 
discuțiile avute cu conducă
torii acestora — mă face să 
am tot mai deplin convingerea 
că vom da producției o pro
moție pregătită la înălțimea 
cerințelor economiei noastre 
socialiste".

Prof. ing. ION STANESCU, 
decanul Facultății de tehnolo
gia construcției de mașini :

Pe măsura

timpului nostru
deschis după 40 de ani cu o 
profesoară din Broundway, 
clasat în 1961, ca să fie redes
chis iar prin 1963. Prietenii 
mei au făcut chiar o excursie 
în S.U.A. ca să asiste la dez
bateri. Și sînt de o punctuali
tate admirabilă, totdeauna îmi 
răspund imediat.

— în ce limbă corespon
dați ?

— în englezește, firește.
— Te descurci ?
— Ne descurcăm, 

că, chiar dacă nu 
grozavă englezeasca 
sul, înțelesul nu le 
ciodată.

— Și cu examenele cum te 
descurci ?

— De cinci ani m-am men
ținut la 9 și 10. Acum am 
„încasat" primul 7 și mi-e 
tare necaz. Un accident. Sînt 
însă adversarul accidentelor 
și al doilea — sînt decis —nu 
va mai avea loc.

Dialogul ar putea continua, 
cu întorsături interesante și 
neprevăzute —tînărul zidar și 
student la filozofie e un om 
care gîndește mult și adînc, 
preocupat de tot felul de pro
bleme, foarte muncitor și per
severent. Cine e acest tînăr ?

Numele său e ION HUSAR. 
Păstrează în biografia sa, ase
meni multor altor tineri de a- 
ceeași vîrstă, o imagine dure
roasă de acum mai bine două
zeci de ani, cînd războiul i-a 
devastat grădinile copilăriei, 
în ce-l privește, această ima
gine ar putea fi rezumată ast
fel : Botoșaniul devastat de 
război, pustiu după „maladia" 
refugiilor. Un copil tăcut dă
dea tîrcoale, într-o liniște de

Ei spun 
e atît de 
mea, sen- 
scapă ni~

„Actualii absolvenți 
bine înarmați teoretic și 
o foarte bună pregătire prac
tică. O dovadă a acestei con
cluzii o constituie continua 
preocupare a facultății noa
stre în ceea ce privește îm
bunătățirea cursurilor, intro
ducerea altora noi. în ceea ce 
privește pregătirea teoretică, 
e de ajuns, cred, să amintesc 
că ținerea unor cursuri 
de măsurători termice, 
lucrări la cald, de pildă, 
în uzină, ca și a lucrărilor 
practice, este un procedeu din 
ce în ce 
adăugăm 
trecut au 
lor — la 
peste 30 de proiecte de diplo
mă care au fost folosite in 
producție (și că anul acesta, 
numărul lor va fi și mai ma
re) avem imaginea cît de cit 
completă a pregătirii absol
venților noștri".

mai frecvent. Dacă 
aici că numai anul 
fost trimise uzine- 
cererea acestora —

Ing. ENACHE IONESCU. 
prodecan al Facultății de 
mecanică :

„Una din caracteristicile e- 
sențiale — și semnificative 
ale actualei promoții de spe
cialiști este, după părerea 
mea, omogenitatea ei. Evident, 
sint și acum „vîrfuri" și 
„poale". Numărul celor cu o 
pregătire mai slabă, insă, (mai 
mare în anii trecuți) scade 
simțitor. Acești studenți au 
trecut in plutonul celor cu o 
pregătire in general bună, în 
care cunoștințele de bază ale 
profesiunii sînt temeinic în
sușite".

„Ne angajăm

De la rigla de calciu la plan
șeta ISIS — iată. pe scurt 
drumul parcurs de viitorii 

ingineri proiectanti.

«I
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15 ianuarie 1965. Ultima oră 
de curs. Profesorul încheie 
prelegerea. Apoi ?... Apoi tra
diționalul moment al despăr
țirii. La catedră — devenită 
ad-hoc tribună — iau cuvîn- 
t.ul studenți și profesori. Unii 
mulțumesc pentru cunoștințe
le căpătate, alții dau sfaturi, 
îndemnînd la continua per
fecționare a pregătirii. Aproa
pe două sute de studenți și 
cadre didactice trăiesc laolal
tă emoția despărțirii.

— Ne angajăm, răsunau 
cuvintele studentului Sergiu 
Chiriacescu, ca acolo unde 
vom fi repartizați să depu
nem tote eforturile, pasiunea 
vîrstei noastre tinere, pentru 
a face față cu cinste sarcini
lor ce ne vor fi încredințate.

...Era angajamentul solemn 
al promoției care peste puțin 
timp va trece pragul uzinelor.

ION ANDREIȚĂ

I Sesiune 
tehnico-științifică

La Miercurea Ciuc a Început 
vineri o sesiune lehnico-știin- 
țifică organizată de Ministerul 
Minelor și Energiei Electrice. 
Comitetul geologic și Trustul 
minier „Mureșul" din localita
te. Sesiunea, ia care participă 
specialiști din ramura prospec
țiunilor, explorărilor și exploa
tărilor miniere din țară, are 
ca temă „Rezultatele și per
spectivele prospectării, explo
rării și exploatării substanțelor 
minerale utile din zona sudică 
a Carpaților Orientali". In 
cele două zile cit va dura se
siunea se vor prezenta relerate 
și comunicări privind rezulta
tele obținute in ultimii ani in 
identificarea rezervelor de 
substanțe minerale utile in 
raza de activitate 
minier 
spectivele 
acestora.

Sesiunea 
prezentarea 
suri privind activitatea viitoa
re in aceste domenii.

rezervelor 
utile 

a Trustului 
„Mureșul", cit și per- 

de valorificare a

se va încheia cu 
unui plan de mă-

(Ager preș)

INFORMAȚII
• Vineri dimineața au părăsit 

Capitala ing. dr. Karl Schleinzer, 
ministrul agriculturii și silvicul
turii al Austriei, și colaboratorii 
săi, care, la invitația președintelui 
Consiliului Superior al Agricul
turii, au făcut o vizită în țara 
noastră.

Pe aeroportul Băneasa au fost 
prezenți Mihai Dalea, președin
tele Consiliului Superior al 
Agriculturii. Mihai Suder, minis
trul economiei forestiere. Nicolae 
Giosan și Bucur Schiopu. prim- 
vicepreședinti ai Consiliului Su
perior al Agriculturii, Victor Io- 
nescu, președintele Camerei de 
Comerț a R. P. Române, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față dr. Johann 
Manz, ambasadorul Austriei la 
București, și alți membri ai am
basadei.

*
părăsit Capitala 
Salinger, pre- 

federale

Totodată a 
ing. Rudolf 
ședințele Camerei 
pentru comerț și industrie a 
Austriei, și dr. Mayer Gunthof, 
președintele Uniunii industria
șilor austrieci, care s-au aflat 
în tara noastră în legătură cu 
Expoziția industrială austriacă.

•Vineri a avut loc în Capi-

SPORT
„Cursa păcu“
• în capitala R. D. Germane 

se ca da astăzi startul în cea 
de-a 18-a ediție a marii competi
ții cicliste de amatori „Cursa 
păcii", închinată prieteniei între 
popoare. Traseul ~ 
pa — Varșovia, 
kilometri, ca fi 
etape cu două zile de repaus tr 
Dresda ți Stara Smekocec. La 
întrecere participă anul acesta 
100 de alergători din 19 țări, 
grupați în 17 echipe. Pentru pri
ma oară sînt prezente echipele 
Algeriei ți R. P. Mongole, iar 
„echipa internațională" este for
mată din doi cicliști englezi, un 
libanez ți un concurent din 
Luxemburg. Alături de cicliștii 
sovietici Melihov și Saidhujin, 
cehoslovacul Smolik, germanul 
Ampler, cîștigători la ultimele 
ediții ale cursei, în lupta pen
tru primele locuri sînt angajați 
numeroși rutieri de valoare ca 
Jean Swerts (Belgia), C. Dumi
trescu (R.P.R.), Gazda (R.P.P.), 
Gougault 
(U.R.S.S.),

Plecarea 
înconjurul 
dată astăzi la ora 14 (ora lo
cală) de președintele Uniunii in
ternaționale de ciclism, Adriano 
Rodoni.

Berlin — Pra- 
însumind 2 304 
străbătut in J"

(Franța), Petrov 
Ritter (Danemarca), 
în prima etapă ■— 
Berlinului — va fi

Vedere exterioară a noii Fabrici de tricotaje „Moldova" din Iași
Foto: AGERPRES

mormînt, unei case cu ușile 
vraiște în timp ce de sus se 
cerneau primii fulgi ai iernii 
anului 1943. Copilul e tînărul 
de-acum, care are un certifi
cat de naștere duplicat și de 
aceea nu știe precis dacă s-a 
născut în anul 1938 sau în 1939. 
I-a rămas de la mama sa, sfî- 
șiată de explozia unei bombe, 
doar o fotografie ștearsă și a 
fost crescut de o mătușă, tă
cută. pentru că nici soțul ei, 
fratele tatălui băiatului, nu se 
întorsese de pe front.

Poate și de la această întîm- 
plare i-a rămas studentului 
zidar înclinarea spre reflecții 
adinei, copleșit fiind de între
bările unei maturități precoce. 
Și de aceea a ales filozofia.

— Dar de ce zidăria ?

Fiecare utilaj

la capacitatea

maximă
desoare, un schimb condus 

Ion Dumitrescu, era totdeau
na codaș. Niciodată n-a fost pe 
locurile II sau I. Șeful schim
bului motiva că unii sînt prea 
vîrstnici, că cei tineri nu-și 
fac planul etc. „Putem face 
planul — au spus tinerii în- 
tr-o adunare generală U.T.M., 
la care participa și șeful sec
ției, maistrul Ion Petre — dar 
ne lipsește un organizator

de angajamente concrete 326 
de tineri, dintre care și-au 
păstrat titlul de evidențiat lu
nă de lună 114, • de aproape 
două ori mai mulți decît 
anul trecut.

Colectivul Fabricii de 
ment de la Fieni a stabilit 
din angajamentul anual, pî
nă la 1 iulie să se rea
lizeze peste sarcinile de plan 
650 000 lei la producția globa
lă. 550 000 lei la producția 
marfă, 3 100 tone de ciment și 
220 000 lei economii suplimen
tare la prețul de cost. Hotărî- 
rea fermă a tinerilor de la fa
brica de ciment Fieni este ca, 
alături de comuniști, de între
gul colectiv de muncă, să-și 
sporească contribuția la reali-

în

ci
că,

lor din raion, atelajele pro
prietate obștească au contri
buit la sporirea vitezei la se
mănat cu mult peste cea pla
nificată. De exemplu, în ziua 
de 28 aprilie viteza de lucru 
a fost de 6 085 de hectare, 
ceea ce înseamnă de trei ori 
mai mult decît era prevăzut. 
Ca urmare, pînă acum, din 
cele 31360 de hectare des
tinate porumbului s-au semă
nat peste 20 000 de hectare. 
Se putea mai mult ? Zilele din 
urmă au fost favorabile lucră
rilor în cîmp. Sînt însă zile în 
care defecțiunile ivite la ma
șini nu sînt operativ înlătura
te. în brigăzile de tractoare se

URMĂRI DIN PAQ. I
— Zidăria e mai aproape de 

artă.
Se descurcă binișor în en

gleză, franceză, rusă, germană; 
ziua face artă pe schele cu 
mîinile lui mari și expresive, 
seara, din cînd în cînd, urcă 
arta pe scenă. Săptămînal, li
brarul unității din colțul car
tierului Țiglina îi păstrează o 
sut.ă-două de coli de hîrtie ve
lină, știind că-i trebuie și 
n-are timp să caute. Serviciul 
„Cartea prin poștă" expediază 
lunar colete grele cu lucrări 
noi de filozofie, materialism, 
pe adresa zidarului din tabăra 
întreprinderii de construcții o- 
rășenești Galați, iar în camera 
lui lumina se stinge tîrziu.

Din rana copilăriei mutilate, 
vremea nouă a crescut un om 
pe măsura ei.

bun". Și au cerut ca tînărul 
comunist Constantin 
geanu, lăcătuș de 
și secretarul organizației de 
bază U. T. M., să fie pus 
în fruntea schimbului. Avri- 
geanu nu le-a înșelat încre
derea. Schimbul lui Avrigeanu 
s-a postat de la începutul anu
lui pe locul I și nu l-a mai 
părăsit.

Efectul măsurilor și preo
cupării permanente a organi
zațiilor de bază U.T.M. pen
tru traducerea în fapt a indi
cațiilor Plenarei C.C. al U.T.M. 
din ianuarie 1965 poate fi ilus
trat prin cîteva cifre : La Fa
brica de ciment Fieni, în cele 
patru luni care au trecut din 
acest an au fost cuprinși în 
întrecerea socialistă pe bază

Avri- 
revizie

zarea angajamentelor din a 
doua etapă a întrecerii socia
liste pe acest an, astfel ca în 
cinstea celui de al IV-lea Con
gres al partidului 
raporta noi și noi

In regiunea

viteza de

să poată 
succese.

poate fi sporită!
atelaje, verificîndu-se zi de zi 
calitatea lucrărilor pe fiecare 
parcelă. Adăogate la forța me
canică a celor 576 de tractoare 
care sînt repartizate unități-

află în practică peste 120 de 
elevi mecanizatori din anul 
III de la Școala profesională 
de mecanici agricoli din Zor- 
leni. Aceștia nu sînt folosiți 
așa cum prevăd dispozițiile. 
Calculele dovedesc că dacă a- 
ceștia ar fi lucrat în schimbul 
întîi la grăpat și discuit ar fi 
sporit viteza zilnică la aceste 
lucrări cu aproximativ 15 la 
sută. Este o rezervă care tre
buie pusă în valoare pentru ca 
și în cooperativele agricole 
care mai au încă suprafețe 
mari, semănatul porumbului 
să se termine în timp scurt.

Care este, însă, situația în 
raionul Vaslui ? La data de 3 
mai aici erau însămînțate doar

| I till!

8 070 de hectare din cele 
30 450 planificate.

Dacă în unele cooperative 
agricole cum ar fi Roșești, Co- 
dăești, Solești și altele, munca 
este bine organizată și se fo
losește fiecare clipă bună de 
lucru, în altele se irosește încă 
timp prețios. Una din cauze 
este apariția prea multor de
fecțiuni tehnice la mașini. 
Zilnic, în acest raion din trac
toarele care lucrează, 15—20 
rămîn în brazdă ca urmare a 
faptului că’ nu sînt bine 
întreținute și exploatate. In
tervențiile pentru remedie
rea defecțiunilor se fac cu în- 
tîrziere, atelierele mobile se 
deplasează prea rar la brigă
zile care lucrează în unitățile 
mai îndepărtate. Apoi, și în ra
ionul Bîrlad sînt multe co
line pe care nu se poate lu
cra decît cu atelajele. Dar 
acestea sînt folosite în prea 
mică măsură față de posibili
tăți și necesități. Consecința : 
o viteză de lucru redusă și 
deci prelungirea duratei la în- 
sămînțări.

De asemenea, în raioanele 
de nord ale regiunii (Hîrlău, 
Tîrgu Frumos, Pașcani și Ne
grești) trebuie folosite mai bi
ne atelajele pe terenurile în 
pantă.

Asemenea măsuri ca re
medierea operativă a defecțiu
nilor ivite la tractoare și ma
șini, repartizarea unui număr 
mai mare de atelaje pe tere
nurile unde nu se poate lucra 
cu mijloace mecanice se impun 
cu atît mai mult cu cît în 
regiunea Iași au mai rămas 
de însămînțat cu porumb a- 
proape 100 000 de hectare iar 
timpul este foarte înaintat.

tală o ședință lărgită a Birou
lui Comitetului român pentru 
colaborare și înțelegere reci
procă intre popoarele din Bal
cani prezidată de prof. M. 
Ghelmegeanu.

In cadrul ședinței au fost 
discutate probleme privind a 
V-a întîlnire a reprezentanți
lor Comitetelor de colaborare 
balcanică, care va avea loc în 
capitala Greciei între 10 și 15 
mai.

în seara aceleiași zile a ple
cat spre Atena, pentru a par
ticipa la a V-a întîlnire, o de
legație formată din prof. M. 
Ghelmegeanu, președintele Co
mitetului român pentru colabo
rare și înțelegere reciprocă în
tre popoarele din Balcani, șe
ful delegației, Maria Groza, 
membră a Biroului, Titus Cri- 
stureanu și Ion Păun, membri 
ai Comitetului.

• In cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în țara 
noastră, orchestra de cameră 
din Moscova, condusă de Ru
dolf Barsai, a concertat vineri 
după-amiază la Ploiești în sala 
Filarmonicii de stat ..Ciprian 
Porumbescu11.

.SPORT
P e s curt

1
în- 
do-

Steaua roșie Belgrad, învingătoare 
cu 51—39 (28—17) în partida 
selecționată italiană.

cu o

în
bas-

• După o 
trerupere de 
uă săptămîni. 
duminică se re
ia campionatul
categoriei A la 
fotbal, cu desfă
șurarea meciuri
lor etapei a 21-a.

In Capitală, 'stadionul Republicii 
?găzduiește un interesant cuplaj, 
n deschidere, de la ora 15,15, se 

intîlnesc echipele Dinamo Bucu
rești și Minerul Baia Mare, după 
care se va desfășura partida Ra
pid București — U. T. Arad. In 
tară, etapa programează următoa
rele partide : Știința Craiova — 
C.S.M.S. Iași ; Dinamo Pitești — 
Progresul București ; Steagul 
su Brașov — Știința Cluj ; 
(rolul Ploiești — Farul Constan
ta: Crișul Oradea — Steaua Bucu
rești. Stațiile noastre de radio vor 
transmite între 
19 pe programul 
siunii „Sport și 
din desfășurarea 
București, Craiova, Brașov, 
iești și Oradea.

• Continuindu-și turneul 
Europa, echipa feminină de 
chet a S.U.A. a jucat la Heidel
berg cu selecționata R. F. Germa
ne. Au cîștigat sportivele america
ne cu scorul de 60—29 (39—11).

Ro- 
Pe-

orele 16,15 și 
1, în cadrul emi- 
muzîcă", aspecte 
partidelor de Ia 

PIo-

• întîlnirea retur, contînd pen- 
tiu semifinalele „Cupei campioni
lor europeni" la fotbal, între echi
pele Benfica Lisabona și Vasas 
Gyor, desfășurată la Lisabona în 
fata a 45 000 de spectatori, a 
revenit fotbaliștilor portughezi cu 
scorul de 4—0 (4—0). In acesl 
joc, o formă deosebită au manifes
tat-o Eusebio și Torres, autorii 
celor patru goluri.

Cîștigătoare și în prima întîlnire 
(1—0), Benfica s-a calificat pentru 
finala competiției, în care va în- 
tîlni pe învingătoarea dintre In- 
ternazionale și Liverpool. După 
cum se știe, primul joc dintre a- 
ceste două formații s-a încheiat 
cu victoria fotbaliștilor 
(3—1).

• La Moscova a început un con
curs international de natație cu 
participarea unor sportivi fruntași 
din Suedia, Franța, Iugoslavia, Fin
landa, R. D. Germană, R. F. Ger
mană și U.R.S.S. în prima zi a 
întrecerilor s-au înregistrat o serie 
de rezultate valoroase. Victor 
zanov cu 
m spate 
l'00“2/10 
bilit noi 
pioana 
menscikova 
200 m bras în 2'49"2/10.

Alte rezultate: 100 m liber fe
mei 
(Suedia) l’02M7/10} 
femei — 
ril-5/10;
Vladimir 
55“6/10; 
Vladimir 
2'33"4/10.

Ma-
100 
cu 

sta-

timpul de 1'01“ la 
și Valenlin Kuzmin 
la 200 m fluture au 
recorduri unionale. Cam- 
olimpică Galina Prozu- 

a cîștigat proba de

Anne Christine Ahlberg
100 m fluture

Lotte Andersson (Suedia) 
100 m liber bărbați — 
Șuvalov (U.R.S.S.) —
200 m bras bărbați —

Kravcenko (U.R.S.S.)

englezi

feminin 
s-a în-

• Turneul international 
de baschet de la Belgrad 
cheiat cu victoria reprezentativei 
orașului Praga. f 
slovace au învins 
cu 51—47 (26—21) 
Sofia. Pe locul

Sportivele ceho- 
în ultimul meci 

I echipa Slavia 
doi s-a clasat

O înaintea ul
timei runde a 
turneului inter
national de șah 
de la Zagreb în 
clasament con
duce marele 
maestru iugoslav 
Ivkov cu 12,5 
Uhimann (R.D.G.) 

Petrosian (U.R.S.S.), 
puncte, 

11 (1) 
(U.R.S.S.) li 

10,5

depuncte, urmat 
12 (1) puncte,
Parma (Iugoslavia) 11,5 
Portisch (R. P. Ungară) 
puncte, Bronstein 
puncte, Larsen (Danemarca) 
puncte, Pîdevski (R. P. Bulgaria) 
9 puncte. In runda a 18-a Petro
sian a remizat cu Minici, Ivkov cu 
Parma, iar Pîdevski l-a învins pe
Udovcic. Uhimann a întrerupt cu 
avantaj la Bisguier.

CINEMATOGRAFE
ȘO1MĂRESTILOR - 

(ambele serii) — SO-
NEAMUL 

cinemascop 
PIRLE rulează ia Patria (orele 9; 
12; 15; 18; 21); București 
9,30; ----- -----
CASA 
blica 
18,45;
11; 13,30; 16; 18,45; 21,15).
CHETELE NU TREBUIE SĂ DE
COLEZE —• cinemascop — NOI Șl 
SOARELE rulează la Luceafărul 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Feroviar (orele 10; 12; 14; 16,15i 
18,30, 20,45). ȚĂRMUL OSPITA
LIER — cinemascop rulează la Au
rora (orele 10; 12; 14; 16; 18.15; 
20,30). CRONICA UNUI BUFON — 
cinemascop rulează 
(orele 9,45;
18,45; 
rulează 
9,45; ’
21). 1 
LE ȘI 
Victoria 
18,15; 20,30). GAUDEAMUS IG1- 
TUR rulează la Central (orele 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 20,30; 
la orele 18,30 rulează VALURILE 
DUNĂRII). 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 rulează la Union (orele 
14,15; 16,30; 18,45; 21). PROGRAM 
PENTRU COPII — dimineața. 
UCIGAȘI] DE FEMEI — după- 
amiază rulează la Doina (orele 
11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
Floreasca (orele 10; 12; 16; 18,15; 
20,30). MOFTURI 1900 — ULTI
MUL ROL rulează la Cotroceni 
(orele 16; 18,15; 20,30), Cultural 
(orele 15,30; 18; 20,30). ANIMALE
LE — DELTA, RAIUL ALBINELOR 
— rulează la înfrățirea între po
poare (orele 10,30; 15,45; 18; 20,15). 
Volga (orele 9.45; 12; 14,15; 16,30;

(orele
12,30 16,30; 19,30).

RICORDI rulează la Repu- 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 

21,15); Capitol (orele 8,30;
‘ * ----- ------ RA-

21).
i la
12; 14,15;
SENTINȚA 

OAMENII 
(orele i

la Festival
14,15; 16,30;

LIMONADA 
(orele 
18,45;

- ALB1NE- 
rulează la 

10; 12; 14; 16;

12;
JOE

Modern
16,30 ;

TELEVI
SÎMBĂTĂ 8 MAI

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Reportaj din Drezda. 
19,30 Pentru copii: Aventurile 
lui Tom Sawyer (IV): Tom 
dispare. 20,05 Filmul documen
tar „Locuri și clipe de neuitat" 
realizat de studioul de televi
ziune București. 20.25 Teatru 
în studio „Perla și Stridia" de 
W. Saroyan. Traducerea Paul 
B. Marian. 21,45 Cîntă orche
stra casei de discuri Eiectre- 
cord condusă de Alexandru 
Imre. In încheiere, buletin de 
știri. Sport și buletin meteoro
logic.

DUMINICA 9 MAI
8,50 Gimnastica de înviorare 

la domiciliu. 9,00 Rețeta gos
podinei. 9,30 Emisiune pentru

(Agerpres)

21; la orele 18,45 rulează FURTU
NA). DOI BĂIEȚI CA PtINEA 
CALDĂ - CELULELE AME
ȚITE rulează la Excelsior (o- 
rele 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). LOGODNICELE VĂDUVE ! 
— GURA LUMII rulează la Dacia * 
(orele 9,30; 11,15; 13; 15; 17; 19; 
21). LOGODNICELE VĂDUVE ru
lează la Ciulești (orele 15; 17,30; 
20), Tomis (oreie 10; 12; 14; 16,30-, 
20,30; la orele 18,30 — CIOCIARA).

PARISUL VESEL — rulează Ia Cul
tural (orele 16; 18,15; 20,30), Dru
mul Sării (orele 16; 18,15;
20.30) . CU BICICLETA SPRE 
LUNĂ — PETRICĂ SI ÎNCĂ CI
NEVA rulează la Bucegi (orele 
10; 12,15; 16, 18; 20,301. VIEȚI 
USCATE rulează la Buzeștl (orele
15.30, 17.45, 20.15). VREMEA PĂ- ' 
GÎN1LOR - PALMIRA 
la Unirea (orele 
SOȚII IN ORAȘ 
lează la Vitan
20.30) , Colentina
20.30) . SCARAMOUCHE 
mascop rulează 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Fla
mura (orele
20.30) . DJURA 
lează la Munca (orele 14;
18.30, 20,45).
cinemascop rulează, la Popular (o- 
rele 16; 18,15; 20,30). REGINA ClN- 
TECELOR — rulează la Arta (orele 
11; 16; 18,15; 20,30). CEI TREI 
MUȘCHETARI — cinemascop (am
bele serii) — rulează la Moșilor 
(orele 16; 19 45).

rulează
16, 18,15; 20,30). 
- CALATIS ru- 
(orele 16;
(orele 16;

18,15; 
18,15; 
cine- 

(orelela Miorița

10; 12; 16: 18.15;
— cinemascop ru- 

____  16,15; 
SPĂRGĂTORUL —

ZIUNE
copii și tineretul școlar. 11,00 
Emisiune pentru sate. După a- 
miază — Duminică sportivă : 
Fotbal: Transmisiune de la 
stadionul „Republicii" a întîi- 
nirilor dintre echipele Dinamo 
București — Minerul Baia 
Mare și Rapid — U.T.A. ; 
Transmisiune de la Ploiești a 
întîlnirii dintre echipele Petro- 
lul-Farul. 19,00 Jurnalul tele
viziunii. 19,20 Program consa
crat „Zilei Victoriei".- Specta
col muzical-coregrafie în in
terpretarea Ansamblului de 
cîntece și dansuri al Ministe
rului Forțelor Armate. 20,50 
Filmul artistic „Normandie- 
Niemen", o producție sovieto- 
franceză. 22,20 Buletin de știri. 
22,30 Telesport. în încheiere : 
Buletin meteorologic.

Dincolo.de


Adunarea festiva consacrata Zilei Victoriei

CUViMTAREA TOVARĂȘULUI 
LEOm sAlAjaiv

Tovarăși și prieteni,
Domnilor,
Sărbătorim împlinirea a 20 

de ani de la victoria istorică 
a popoarelor iubitoare de li
bertate asupra fascismului ger
man.

în conștiința omenirii este 
vie amintirea luptelor eroice 
duse de-a lungul anilor grei 
ai celui de-al doilea război 
mondial de popoarele coaliției 
antihitleriste, a cărei forță ho- 
tărîtoare a constituit-o Uniu
nea Sovietică. Prin eforturile 
lor pline de sacrificii, hitler: s- 
mul a fost zdrobit, iar civili
zația umană salvată de barba
ria fascistă.

Poporul român intîmpină 
ziua de 9 mai cu satisfacția și 
mîndria de a-și fi adus con
tribuția la obținerea acestei 
victorii de mare însemnătate 
pentru destinele omenirii. O 
dată cu înfăptuirea insurecției 
din august 1944, el a partici
pat la războiul împotriva Ger
maniei naziste cu întregul său 
potențial militar și economic. 
Lupta antifascistă a poporului 
român a contribuit la așeza
rea unor temelii trainice 
României noi, făurită în focul 
revoluției de masele populare 
conduse de partid.

Tovarăși,
Imperialismul hitlerist a de

clanșat războiul cu scopul de 
a înrobi celelalte țări și po
poare și de a cuceri dominația 
mondială. Numeroase țări au 
căzut victimă agresiunii și au 
fost încălcate de cizma hitle- 
ristă — Germania ajungînd în 
cîțiva ani să cotropească a- 
proape întreaga Europă. „Noua 
ordine" pe care fascismul ur
mărea s-o întroneze în lume 
însemna cea mai neagră te
roare, desființarea indepen
denței de stat și a tuturor cu
ceririlor democratice ale po
poarelor.

în acele zile de grea încer
care, cînd acțiunile celui mai 
agresiv și mai reacționar im
perialism puneau în primej
die însăși existența și ființa 
națională a multor popoare, 
forțe uriașe din lumea întrea
gă s-au unit pentru a lupta 
împotriva acestuia. A luat naș
tere coaliția antihitleristă, din 
care făceau parte U.R.S.S., 
Anglia, S.U.A. și căreia i s-au 
alăturat apoi multe alte țări.

Greul războiului l-a purtat 
poporul sovietic care a înfrun
tat și nimicit cea mai mare 
parte a forțelor fasciste. însu
flețit de cauza dreaptă a apă
rării patriei socialiste și a sal
vării omenirii de fascism, po
porul sovietic, sub conducerea 
partidului făurit de Lenin, a 
dat dovadă de un neasemuit 
eroism și bărbăție. în istoria 
războiului s-au înscris cu li
tere de aur luptele din fața 
Moscovei, epopeea Leningra
dului, năpraznica lovitură dată 
dușmanului la Stalingrad, vas
tele operații desfășurate de la 
Kursk și Orei pînă la Berlin, 
în gigantice bătălii, care au 
scos în evidență cu putere 
înalta artă militară și măies
trie a comandamentului ei, 
Armata Sovietică a zdrobit pas 
cu pas mașina de război hitle- 
ristă. Toate acestea au consti
tuit un examen strălucit al 
trăiniciei și vitalității orîndui- 
rii socialiste.

Popoarele Europei înrobite 
de hitleriști, popoarele Asiei — 
victime ale militarismului ja
ponez, s-au ridicat la luptă 
împotriva fascismului. Sub 
conducerea partidelor comu

niste, mișcarea de rezistență îi 
asalta din toate părțile pe co
tropitori.

Soarta Germaniei hitleriste 
a fost pecetluită în primăvara 
anului 1945, prin bătălia pen
tru Berlin, cea mai mare bă
tălie din timpul celui de-al 
doilea război mondial și dia 
istoria războaielor in general. 
Armata Sovietică a infrint ul
tima și cea mai disperată re
zistență a trupelor hitleriste. 
La 9 mai, Germania fascistă a 
capitulat. Cîteva luni mai târ
ziu a fost scos din luptă alia
tul Germaniei în Asia — im
perialismul japonez- La în
frângerea Japoniei a avut o 
contribuție importantă poporul 
chinez, care, sub conducerea 
partidului său comunist, a 
luptat ani de-a riadul cu 
eroism împotriva agresorilor.

Tovarăși,

In România, lupta de eli
berare s-a dezvoltat încă de 
la începutul războiului, cu- 
prinzind pături din cele mai 
diferite ale populației, și în 
primul rind clasa muncitoare. 
Teroarea sălbatică, închisorile 
și lagărele, schingiuirile și 
plutoanele de execuție n-au 
putut infringe voința de luptă 
a poporului. Comuniștii, ani
mați de un fierbinte patrio
tism, dînd nenumărate jertfe, 
au organizat acțiunile pentru 
sabotarea mașinii de război, 
au creat formațiuni patriotice 
înarmate, au coalizat in jurul 
clasei muncitoare, intr-un 
front larg, toate forțele inte
resate în eliberarea țârii.

Lupta forțelor patriotice a 
culminat cu insurecția armată 
de la 23 August 1944, organi
zată și condusă de partidul 
comunist. Ca rezultat al insu
recției victorioase, dictatura 
militară fascistă a fost răstur
nată, întreaga armată română 
a întors armele împotriva 
Germaniei hitleriste, ceea ce 
a constituit o lovitură puter
nică dată Germaniei, influen- 
țînd asupra desfășurării ulte
rioare a războiului în ansam
blul său.

Unitățile armatei române și 
formațiunile de luptă patrio
tice au zdrobit trupele hitle
riste din București și împreju
rimi, din Muntenia, Dobrogea, 
Oltenia, Banat și sudul Tran
silvaniei, scoțînd din luptă 
importante efective germane 
și capturînd mari cantități de 
armament și alte materiale de 
război. Timp de aproape 9 
luni, umăr la umăr cu glo
rioasa Armată sovietică, vi
teaza Armată română a luptat 
pentru izgonirea trupelor fas
ciste de pe teritoriul țării și 
apoi dincolo de hotarele ei, în 
Ungaria și Cehoslovacia, pînă 
la victoria finală asupra Ger
maniei fasciste.

Numărul militarilor români 
pe frontul antihitlerist s-a ri
dicat la peste 360 000. De la 
Mureș pînă în apropiere de 
Praga, trupele române au pă
truns peste 1 000 km în dis
pozitivul inamic, eliberind 
3 821 de localități. Soldați! 
și ofițerii români și-au a- 
dus contribuția lor de sin
ge la eliberarea orașelor Sf. 
Gheorghe. Odorhei. Tg. Mu
reș, Cluj. Oradea, Debre
țin, Budapesta, Zvolen, Ban
ska-Bystrica și multe al
tele. Ei au provocat forțelor 
fasciste mari pierderi, numai 
prizonierii luați de armata

română
118 000.

ajungînd la aproape

în crâncena încleștare cu 
dușmanul, militarii români au 
manifestat un eroism de masă 
care își avea izvorul în înțe
legerea justeței cauzei pentru 
care luptau. în hotărirea lor 
nestrămutată de a-și elibera 
patria și de a contribui la în
frângerea Germaniei naziste. 
Armata noastră era însufle
țită de dragostea pe care i-o 
purta poporul, de marile tran
sformări . ev oiuționar e ce se 
infăptuiau in țară sub condu
cerea Partidului Comunist 
Român. Pentru minunatele lor 
fapte de bravură. peste 
300 000 de soldate, subofițeri și 
ofițeri români au fost distinși 
cu ordine șt medal.: de război 
românești, sovietice. ceho
slovace și ungare. Cu jertfe 
mari au străbătu: diviziile și 
reț-mer.tete aoastre drumurile 
aspre ale războiului antifas
cist- Pierderile armate; rocni- 
ne in acest război s-au ridicat 
Ia peste 167 000 oamen: Sân
gele vărsat in comun de vi
tejii ostași rsmăni și sovietici

noastre, in războiul antimtle-

rulant și alte mijloace de co
municație. cea mai mare parte 
a producției industriale și 
cantități însemnate de pro
duse agroalimentare au fost 
puse la dispoziția frontului.

Meritul istoric de a fi orga
nizat și condus marile eforturi 
ale poporului in războiul anti
hitlerist îi revine Partidului 
Comunist. Comitetului său
Central în frunte cu se
cretarul general al parti
dului, eminent conducător 
al clasei muncitoare și poporu
lui, Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
încă de la insurecția armată, 
în condițiile în care forțele 
reacționare, deținînd majorita
tea în guvern, sabotau pe toa
te căile participarea României 
la război, partidul a mobilizat 
toate energiile poporului, a in
suflat maselor muncitoare și 
luptătorilor de pe front o ne
strămutată voință de a învin
ge. Eforturile României în răz
boi au devenit și mai intense 
după instaurarea, la 6 martie 
1945, a guvernului prezidat de 
înflăcăratul patriot dr. Petru 
Groza. Lupta desfășurată, sub 
conducerea partidului comu
nist, pentru eliberarea țării de 
sub jugul fascist, participarea 
la războiul pentru zdrobirea 
Germaniei naziste, au înscris 
o pagină de glorie în cartea 
marilor tradiții de luptă ale 
poporului nostru pentru inde
pendență, libertate și progreș. 

La a douăzecea aniversare a 
Zilei Victoriei, gîndurile noas
tre se îndreaptă cu emoție și 
recunoștință spre ostașii și o- 
fițerii români și bravii luptă
tori antifasciști din țara noas
tră. spre militarii Armatei 
Sovietice, militarii aparținând 
forțelor armate ale celorlalte 
state ale coaliției antihitle
riste. eroii mișcării de rezis
tență din toate țările, spre 
toți cei care și-au sacrificat 
viața în lupta pentru nimici
rea fascismului.

Tovarăși,

Victoria asupra fascismului 
a avut adinei repercusiuni a- 
supra dezvoltării mondiale 
contemporane.

Muncind pentru vindecarea 
grelelor răni provocate de 
război, masele populare erau 
însuflețite de dorința de a con
solida rezultatele victoriei, de 
a făuri o lume în care pacea 
să aibă o temelie trainică, în 
care fiecare popor să-și poată 
exercita din plin dreptul de a 
dispune liber de soarta sa. Po
poarele dintr-o serie de țări 
ale Europei și Asiei au pășit 
pe calea revoluției, și-au luat 
soarta in propriile lor mîini, 
asigurând victoria orînduirii 
noi, socialiste. Socialismul s-a 
transformat intr-un sistem 
mondial, care cuprinde peste 
un sfert din teritoriul și o tre
ime din populația globului. 
Marile succese obținute de ță
rile socialiste pe pian econo- 
nuc. politic, socisl au făcut să 
crească continuu roiul și in
fluența sistemului mondial so
cialist asupra dezvoltării ome
nirii. A crescut in amploare 
lupta maselor din țările capi
taliste pentru o viață mai bu
nă. împotriva politicii reac
ționare. antipopulare, a mono
polurilor. Pășind in fruntea 
maselor muncitoare, mișcarea 
eoenunistă internațională a de
venit cea mai puternică foița

S.b '.tv-.t inte —„star.. *8 £ - 
berare națională, se prăbu
șește sistemul colonia! al im- 
perialismuhu : numeroase țări 
șî-au cucerit independența, 
devenind factori activi în 
lupta pentru pare și progres. 
Un puternic avînt cunoaște 
mscarea de luptă pentru nace.

Transformările înnoitoare 
petrecute in lume în perioada 
postbelică au schimbat rapor
tul de forte pe plan interna- 
ticnal în favoarea păcii, de
mocrației și socialismului.

Imperialismul agresiv nu 
renunță însă Ia ideea de a 
modifica cursul istoriei, care 
îi este nefavorabil. întreține 
in diferite părți ale globului 
focare de neliniște. întreprin
de noi atentate împotriva pă
cii și libertății popoarelor, cre- 
înd grave primejdii pentru 
securitatea internațională.

Toate acestea stirnesc o 
mare îngrijorare în rindul po
poarelor iubitoare de pace, 
care nu pot uita suferințele 
imense, grelele pierderi pe 
care le-a provocat al doilea 
război mondial. Ele știu că, în 
condițiile actuale, cînd există 
armamentul racheto-nuclear, 
o nouă conflagrație mondială 
ar pricinui distrugeri mate
riale și pierderi umane incom
parabil mai mari și mai dure
roase. Aniversînd Ziua Vic
toriei, popoarele sînt animate 
de hotărirea de a nu permite 
dușmanilor păcii atragerea o- 
menirii într-un al treilea 
război mondial. Uriașele forțe 
ale contemporaneității — sis
temul mondial socialist, miș
carea comunistă și muncito
rească, tinerele state inde
pendente, mișcările largi de
mocratice —• pot, prin lupta 
unită, să asigure salvgardarea 
păcii.

Alături de toate forțele pro
gresiste, Republica Populară 
Română luptă pentru asigura
rea unei păci trainice în lume, 
pentru respectarea dreptului 
popoarelor la o dezvoltare li
beră, independentă.

La baza politicii externe a 
țării noastre se află prietenia 
și alianța frățească cu cele
lalte țări socialiste. Militind 
pentru continua întărire a a- 
cestei prietenii. Partidul Mun
citoresc Român și guvernul 
Republicii Populare Române 
își vor aduce și in viitor în
treaga contribuție la întărirea 
unității și coeziunii țărilor sis
temului mondial socialist, a 
mișcării comuniste internațio
nale, pe baza principiilor mar- 
xtem-leninâsmuiui.

Statul nostru promovează 
activ colaborarea cu toate ță
rile, în spiritul coexistenței 
pașnice între state cu orîn- 
duiri sociale diferite. în rela
țiile internaționale Republica 
Populară Română militează 
pentru respectarea indepen
denței și suveranității națio
nale, egalitatea în drepturi a 
popoarelor, respectul reciproc 
și neamestecul în treburile in
terne.

împreună cu toate forțele 
interesate în menținerea păcii, 
România luptă pentru înceta
rea cursei înarmărilor, des
ființarea blocurilor militare, 
retragerea forțelor armate și 
lichidarea bazelor militare de 
pe teritoriile altor state, in
terzicerea armelor nucleare și 
distrugerea stocurilor existen
te, înfăptuirea dezarmării ge
nerale. Țara noastră se pro
nunță pentru realizarea unui 
sistem de securitate colectivă 
in Europa, care să împiedice 
reînvierea militarismului ger
man. să pună capăt tendințe
lor revanșiste vest-germane. 
Poporul român sprijină efor
turile Republicii Democrate 
Germane pentru înfăptuirea 
năzuințelor poporului german 
spre reunificare. pe calea tra
tativelor dintre cele două sta
te germane.

Nutrind o prietenie adine* 
față de eroicul poper vietna
mez, poporul nostru ișj expri
mă solidaritatea și sprijinul 
deplin față de lupta sa dreap- 

denței n tătii tentoria-
le a R. D. Vietnam, pentru 

de a-ri notări singur soarta. 
Poporul român .-ondare-ă CU 
hotărâre acțiunile agresive ale 
Statelor Unite împotriva Re
publicii Democrate Vietnam, 
precum st împotriva Repus..- 
cîî Dominicane, cere cu fermi
tate încetarea lor imediată și 
retragerea trupelor interven- 
ționiste.

Aducindu-și contribuția la 
apărarea păcii, țara noastră 
manifestă vigilență neslăbită, 
se îngrijește de întărirea capa
cității sale de apărare. Mili
tarii forțelor noastre armate 
își perfecționează necontenit 
pregătirea lor de luptă și po
litică, conștienți de înalta n~.i- 
siune ce le-a fost încredințată 
— apărarea patriei noastre so
cialiste. a independenței și su
veranității sale — de răspun
derea ce le revine împreună 
cu armatele statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via și ale celorlalte țări socia
liste, în apărarea cauzei păcii 
și socialismului.

A 20-a aniversare a Zilei 
Victoriei găsește poporul ro
mân în plin avînt al muncii 
creatoare pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste. înfăți
șarea de azi a țării, înfăptui
rile de pînă acum sporesc e- 
lanul oamenilor muncii, le în
tăresc încrederea în capacita
tea de a îndeplini cu succes 
marile sarcini trasate de par
tid, de a ridica România pe 
noi culmi ale progresului.

înalta conștiință socialistă a 
maselor, patriotismul lor se 
reflectă în entuziasmul cu 
care întregul popor se pregă
tește să întîmpine Congresul 
al IV-lea al Partidului Mun
citoresc Român, eveniment is
toric în viața partidului și a 
tării. Muncitorii, țăranii, in
telectualii își înmulțesc efor
turile pentru a obține în cins
tea Congresului realizări de 
seamă în toate domeniile de 
activitate, pentru a face pa
tria noastră tot mai prosperă 
și. înfloritoare.

Sărbătorind Ziua Victoriei, 
poporul nostru își manifestă 
din nou hotărirea ca, împreu
nă cu celelalte popoare, cu 
forțele păcii din toată lumea, 
să-și aducă întreaga sa contri
buție la înfăptuirea năzuinței 
vitale a omenirii — triumful 
cauzei păcii și prieteniei din
tre popoare.

Cu prilejul aniversării 
eliberării Germaniei

ne la București, Ewald Mold:. 
| a oferit vineri o recepție, eu 
, prilejul celei de a XX-a ani- 
I versări a eliberări: Germaniei 
' de sub jugul fascist.

Au participat tovarășii Ale
xandru Birlâdeanu, Alexandru 
Moghioroș. Ștefan Voitec. Hie 

I Verdeț. Avram Bunaciu. Petre 
: BlajovicL Gogu Rădulescu. 
I membri ai C.C. al P.M.R. și ai 

guvernului, conducători ai u- 
nor instituții centrale și orga
nizații obștești, generali și ofi
țeri superiori, oameni de știin
ță și cultură, ziariști.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Română și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

Ostași romani și sovietici ai lăți pe front trăiesc clipele pline 
de bucurie ale victoriei asupra fascismului german.

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Germa- I 
r.iei de sub jugul fascist. I 
Ewald Moldt, ambasadorul ' 
R. D. Germane la București. ; 
și membru ambasadei, au de- j 
pus vineri dimineață coroane j 
de flori ia Monumentul Eroi- ; 
lor Patriei, precum și la Mo- I 
r.umentul Eroilor Sovietici 
din Piața Victoriei.

La solemnități au luat par
te reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe și Mi
nisterului Forțelor Armate. 
La Monumentul Eroilor So
vietici au fost prezenți I. K. 
Jegalin, ambasadorul U.R.S.S. 
la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Zilnic, pe ooarta marii uzine 
de tractoare din Brașov ies 
numeroase tractoare care 
sin! date in folosință agri- 
culturii tării noastre sau 

exportate.

In Editura Militară

A apărut:

„Din august 
pină iu mai“

Apărută în Editura Militară, 
cartea „Din august pină in 
mai" cuprinde amintirile a doi 
ofițeri combatanți in războiul 
antihitlerist în cadrul regi
mentului 34 infanterie. Pornită 
de pe meleagurile Dobrogei 
unde-și avea garnizoana de re
ședință, unitatea din care au 
făcut parte autorii, Ion Boțea 
șt Ion Pană și-a început parti
ciparea la războiul antihitlerist 
odată cu insurecția armată din 
august 1944, încheindu-și dru
mul de grele lupte la 12 mai 
1945, la 100 de kilometri de 
Praga.

Deși doar o părticică din e- 
fortul făcut de armata româ
nă în bătălia pentru zdrobirea 
Germaniei naziste, drumul de 
luptă a acestui regiment o- 
glindește eroismul ostașilor 
noștri care au înscris pagini 
nepieritoare de glorie militară 
pe frontul antihitlerist.

■ H trecut două de
cenii de la mă
reața zi a victo
riei din primăvara 
anului 1945, Eram 
pe atunci șeful de 
Stat Major al Ar

matei I române. Trăiesc și a- 
cum momentele de entuziasm 
general care au cuprins în
treaga masă de soldați, subo
fițeri și ofițeri, la vestea vic
toriei asupra fascismului ger
man, victorie la obținerea că
reia contribuiserăm cu toate 
forțele noastre. Am sărbătorit 
această zi pe meleagurile răs
colite de obuze ale Cehoslova
ciei, pentru eliberarea căreia 
armata română a luptat a- 
proape cinci luni de zile (de 
la 18 decembrie 1944 pînă la 12 
mai 1945). în toată această pe
rioadă trupele române, ală
turi de glorioasele armate so
vietice și-au îndeplinit cu 
cinste misiunile primite în
scriind în cartea tradițiilor de 
luptă a poporului nostru pa
gini de glorie nepieritoare. Ele 
au pătruns în dispozitivul ina
mic pe o adîncime de 400 km, 
au forțat patru cursuri mari 
de apă, au străbătut prin luptă 
numeroși masivi muntoși. au 
eliberat 1 722 localități și au 
provocat forțelor fasciste pier
deri mari în morți și răniți, 
capturînd totodată peste 20 000 
de prizonieri și o mare canti
tate de armament, muniții și 
material de război divers.

Sînt unele momente din 
viața unui om care nu se pot 
uita ușor. Participanții la a- 
cest război își amintesc că 
astfel de momente au trăit 
în acele zile din primăvara 
anului 1945 cînd dădeau ulti
mele lovituri zdrobitoare Ger
maniei fasciste.

Luptele cereau unităților și 
marilor unități eforturi mari, 
concentrarea tuturor resurse
lor morale și fizice. Dar mili
tarii români, însuflețiți de dra
goste de patrie, pătrunși de 
suflul puternic al înnoirilor re-

20 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste

WJIMELE LEP1E UN PREAJMA ZILEI EICJORIE!
voluționare ce aveau loc în 
țară ca urmare a luptei ma
selor sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, simțeau 
în ei puteri de uriași.

Forțele Armatelor 1 și a 
4-a române, ale Corpului ae
rian român, ale Diviziei de ar
tilerie antiaeriană, precum și 
ale altor unități și formațiuni, 
au început operațiunile pe te
ritoriul Cehoslovaciei la sfîr- 
șitul lunii decembrie 1944.

în perioada ianuarie-aprilie 
1945, ducînd lupte continui, 
într-un teren greu accesibil, 
în cea mai mare parte a 
timpului pe un ger cumplit 
și zăpezi mari al căror strat 
depășea 1 metru, luptătorii Ar
matei 1 și a 4-a române, spri
jiniți de formațiile Corpului 
aerian român, au înfrînt pas 
cu pas apărarea inamicului.

în această perioadă trupele 
Armatei 1 române, comandată 
de generalul Vasile Atanasiu, 
au zdrobit rezistenta forțelor 
fasciste din masivul munților 
Javorina și, pătrunzînd adînc 
spre vest, au forțat succesiv 
Hronul, Nitra, Vahul și Mo
rava, eliberind sute de loca
lități.
Din noianul amintirilor mele 

evoc succint în rîndurile de 
mai jos ultimele episoade de 
luptă desfășurate de Armata 
1 română în perioada finală a 
războiului și anume, acțiunile 
duse la vest de rîul Morava.

Trupele acestei armate, care 
au acționat pe direcția Ore- 
mov Laz-Uhersky Ostroh au 
ajuns la 26 aprilie 1945 în va
lea rîului Morava și, după eli
berarea orașului Uherski Os

troh, au continuat ofensiva la 
vest de Morava, spre nord 
în direcția generală Kyjov, 
Kromeriz, pentru a nimici, în 
cooperare cu Armata 53-a so
vietică. inamicul din fîșia sa 
de acțiune. în acest sector al 
frontului, în fața Armatei 1 ro
mâne. inamicul se apără cu 
Divizia 271 infanterie, cu bri
gada 52 pionieri și cu unități 
din Divizia 182 infanterie.

Răsfoiesc jurnalul de în
semnări ale acelor zile, și din 
notațiile sumare, așternute în 
fugă pe hîrtie. încerc să re
constitui imaginea acelor zile 
de luptă eroică.

...Noaptea de 27/28 aprilie 
1945. în timp ce marile uni
tăți ale Armatei I române e- 
rau în curs de realizare a nou
lui dispozitiv de luptă, trupele 
hitleriste, care în luptele din 
zilele precedente suferiseră 
pierderi mari, amenințate fi
ind și cu încercuirea prin îna
intarea concentrică a forțelor 
sovietice și române spre Olo- 
moue au început să se retragă 
spre nord, lăsînd în urma lor 
ariergărzi puternice. Față de 
această nouă situație, coman
dantul armatei a ordonat ma
rilor unități să treacă fără în
târziere Ia urmărirea inamicu
lui, din dispozitivul în care se 
găseau.

Corpul 7 armată, cu Divizi
ile 2 munte, 2 infanterie și 9 
cavalerie, a acționat pe direc
ția Moravski-Otrokovice, iar 
Corpul 4 armată cu Diviziile 
19 și 10 infanterie, ulterior și 
Divizia a 3-a munte, pe direc
ția Jeletice, Korycany, Kro
meriz. Zdrobind rezistențele

Damian Rașcu
peneral '.oeoee-.e-- ta itwri, fort șef de Stol Mf-r* 
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succesive opuse de ariergărzCe 
inamicului pe direcțrie lor de 
acțiune, diviziile române au 
înaintat în primele două zile 
de ofensivă între 8 și 18 km. 
Pînă în seara de 29 aprilie ele 
au cucerit masivul păduros 
Zdounki și au depășit șoseaua 
Stare Mesto-Korycany pe un 
front larg, eliberind de sub 
cotropirea fascistă aproape 50 
localități, între care Kyjov, 
Korycany, Bolesovice, Buhlo- 
vice și Stupava. îmi aduc și 
astăzi aminte cu emoție de 
primirea călduroasă făcută 
trupelor noastre de populația 
din localitățile eliberate. Ne-au 
ieșit în întîmpinare cu muzică 
și drapele, ne-au îmbrățișat 
cu lacrimi în ochi, numin- 
du-ne eliberatorii lor.

Rezistența opusă de inamic 
a fost mai puternică la flancul 
drept al armatei, pe direcția 
de acțiune a Corpului 7 ar
mată, unde hitleriștii au încer
cat să mențină cu îndirjire 
înălțimile și localitățile care 
acopereau dinspre sud și vest 
orașul Stare Mesto, cu scopul 
de a-și asigura folosirea tre
cerilor aflate peste rîul Mo
rava în zona Uh. Hhradiste- 
Stare Mesto.

30 aprilie 1945. în fața noa
stră. un teren accidentat, des
fundat de ploi, drumuri mi
nate și bătute de foc de către 
inamic. înaintarea cerea efor- 

Jor. Ș; ele au fost făcute 
în seara zilei de 1 Mai, 

cînd în patrie se sărbătorea 
primul 1 Mai liber, armata a- 
junsese la 8—10 km de -Kro
meriz și Kojetin ia fata unui 
nou aliniament inamic. Pen
tru ruperea acestuia, ar
mata a trecut la ofensivă în 
dimineața de 2 mai. executând 
o lovitură principală cu 
flancurile interioare ale Cor
purilor 4 și 7 armată pe 
direcția Troubky-Kromeriz. 
combinată cu cite o lovitură 
secundară executată de uni
tățile de la flancurile exte
rioare ale celor două corpuri 
de armată — respectiv spre 
Kojetin și Bedov. Pînă în 
seara de 3 mai. Diviziile 2 
munte și 2 infanterie de la a- 
ripa dreaptă a armatei au pus 
stăpînire pe trecerile de la 
Napaedla și au ajuns pe ali
niamentul Bedov — Zlaman- 
ka, iar Diviziile 9 cavalerie, 
19 infanterie și 10 infanterie
— care atacaseră pe direcția 
loviturii principale a armatei
— au ajuns la 2—3 km de li
ziera de sud și sud-vest a o- 
rașului Kromeriz, în contact 
cu trupele inamice care se a- 
părau pe înălțimile și acope
ririle din apropierea orașului, 
în același timp. Divizia 10 
infanterie a cucerit, cu regi

mental de la aripa stingă, lo- 
eaktaxea Per1:»;vv. intercep-

Țxy.tnd trupele inamice care 
apărau capul de pod în două 
grupări separate.

_4 mai. orele 8 dimineața. 
Marile unități române au a- 
tacat concentric orașul Kro
meriz : dinspre sud. Divizia 2 
infanterie, dinspre vest Divi
za 19 infanterie și dinspre 
nord-vest Divizia 10 infante
rie; Inamicul, cu forțe în 
valoare a 8—10 batalioane 
sprijinite de tancuri, folo
sind și lucrările de fortificații 
executate din timp la margi
nea și în interiorul orașului 
Kromeriz, a opus o rezistență 
înverșunată. După lupte gre
le. ostașii Diviziei 2 infante
rie au reușit pînă în seara 
zilei să pătrundă în partea de 
sud-vest a orașului Kromeriz. 
Trupele Diviziei 19 infanterie 
au reușit să elibereze în acest 
timp satele Selesovice și Va- 
zany și au ajuns pînă la ora 
14 pe marginea de sud și de 
vest a Kromerizului, unde au 
fost oprite de un foc puternic 
de artilerie. Atacul diviziei a 
fost reluat către orele 16 și 
ostașii români au pus stăpîni
re pe marginea de vest a o- 
rașului și pe înălțimea cu 
cota 261 de la nord-vest de 
oraș. La ora 16,30, luptele se 
duceau în interiorul orașului. 
Grupe și plutoane, sprijinite 
eficace de focul tunurilor an
titanc și antiaeriene împinse 
în prima linie, curățau casă 
cu casă. Tunurile acționau prin 
trageri directe asupra clădiri

lor și baricadelor care adă
posteau cuiburile de foc ina
mice, in timp ce infanteriștii 
se apropiau de clădiri, pă
trundeau în ele și lichidau 
rezistențele inamicului. Uni
tățile Diviziei 10 infanterie, 
după ce au înfrînt inamicul 
din fața sa și au pus stăpînire 
pe satele Hradisko și Minuv- 
ski, au pătruns în Kromeriz 
dinspre nord-vest, reușind să 
ajungă către orele 23 în cen
trul orașului, unde au făcut 
joncțiunea cu unitățile Divizii
lor 19 și 2 infanterie. Pînă la 
orele 24, orașul Kromeriz a 
fost complet curățat de hi
tleriști, trupele Corpului 4 
armată îndeplinindu-și cu pri
sosință misiunea pe care o 
primiseră.

în timpul luptelor care au 
dus la eliberarea acestui ma
re oraș, trupele române au 
luat circa 700 de prizonieri și 
au capturat zeci de tunuri de 
diferite calibre, un număr im
portant de arme automate, 
precum și o mare cantitate de 
muniții. în aceste lupte, tru
pele noastre au pierdut peste 
800 de oameni.

După eliberarea orașului 
Kromeriz, Divizia 10 infante
rie, care avea deja un regi
ment în contact cu inamicul 
pe marginea de vest a orașu
lui Kojetin, a primit ordin 
ca în cursul zilei de 5 mai să 
treacă la atac și să elibereze 
și acest oraș. în acest scop, 
divizia a fost întărită și cu 
regimentul 95 infanterie din 
Divizia 19 infanterie și spri
jinită de întreaga artilerie 
grea a Corpului 4 armată, (re

gimentele 1 și 7 artilerie grea). 
Pînă la ora 14,15, toate pre
gătirile au fost terminate și u- 
nitățile diviziei, după o pre
gătire de artilerie de 10 minu
te, au pornit la atac cu toate 
regimentele spre centrul ora
șului. Către orele 15,30 unită
țile ei au pătruns în localitate 
din toate direcțiile, incepînd 
lupte grele de stradă. Spriji
nite puternic de artilerie și 
însoțite de tunurile antitanc și 
antiaeriene, subunitățile de 
infanterie au cucerit casă cu 
casă și pînă la căderea întu
nericului au reușit să pună 
stăpînire pe jumătatea de vest 
a orașului. Atacul a fost con
tinuat și în timpul nopții cu 
grupe de asalt formate din cei 
mai buni pistolari și grena- 
dieri. în dimineața de 6 mai, 
către orele 8, primele subuni
tăți române au ajuns la podul 
de peste Morava, unde pentru 
stăpînirea lui au fost ampla
sate unitățile de artilerie an
titanc ale diviziei. în partea 
de nord-est luptele au conti
nuat pînă la orele 9, cînd o- 
rașul a fost complet curățat 
de inamic. A urmat operația 
de la Praga în cadrul căreia 
Armatele 1 și 4 române, ală
turi de armatele sovietice din 
Frontul 2 ucrainean au parti
cipat la zdrobirea rezistențe
lor pe care le-a opus în aceas
tă zonă gruparea de forțe ina
mice chiar după capitularea 
Germaniei naziste. Unitățile și 
marile unități române, după 
ce au înfrînt rezistențele ina
micului, au trecut la urmări
rea acestuia, ajungînd la 12 
mai în zona Nove Mesto-Hum- 
polec, nu departe de Praga.

...Amintiri, rămase din file
le unui carnet îngălbenit de 
vreme, dar care, prin eroicul 
și vitejia acelor zile, vor ră- 
mîne nepieritoare în inima și 
conștiința fiecăruia dintre cei 
care au participat la lupta 
pentru zdrobirea fascismului.



A 20-a aniversare a eliberării Comentariul zilei

a R.P. Romane primită de A. Norotny'A poporului german de sub fascism

PRAGA. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Liță, transmi
te : Vineri delegația de partid 
și guvernamentala ă R. P. Ro
mâne, condusă de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consi
liului de Miniștri, a fost pri
mită de Antonin Novotny,

prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace. A fost de 
față O. Simunek, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, 
al guvernului.

întîlnirea s-a 
tr-o atmosferă 
nească.

vicepreședinte

desfășurat în- 
calda, priete-

Manifestări consacrate aniversării
eliberării

PRAGA 7. — (coresponden
tul Agerpres, Al. Liță, trans
mite) :

Vineri după-amiază. la ci
mitirul Olsany din Praga, un
de sînt înmormîntați militari 
sovietici căzuți în luptele 
pentru eliberarea Cehoslova
ciei, și la inormîntul Eroului 
necunoscut de pe Vitkov au 
fost depuse coroane de flori 
din partea C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, guvernului și 
C.C. al Frontului Național, a 
delegațiilor de partid și gu
vernamentale ale R.P. Bul
garia, R.D. Germane, R.S.F. 
Iugoslavia, R.P. Polone, R.P. 
Române, R.P. Ungare, Uniu
nii Sovietice, a delegațiilor 
partidelor comuniste din A- 
ustria, Franța, Germania și 
Italia, invitate le festivități
le prilejuite de cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării Ceho
slovaciei.

în seara aceleiași zile, dele
gațiile străine au fost primi
te de Prezidiul C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia în Hradul 
din Praga. După aceea, în sa
la „Vladislav", delegațiile au 
asistat la concertul Filarmoni-

cii cehe, care a interpretat ci
clul „Patria mea“ de Smeta
na.

★
La Bratislava a avut loc 

o ședință festivă consacrată 
celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist. Michal Chu- 
dik, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele Consiliului Na
țional Slovac, a rostit o cu
vintare. Participanții au asis
tat apoi la dezvelirea monu
mentului ridicat în memoria 
comuniștilor slovaci ilegaliști 
și a luptătorilor împotriva 
fascismului, care și-au pierdut 
viața la 19 și 20 februarie 
1945 în apropiere de Melk și 
în lagărul de la Mauthausen.

în aceeași zi, la cimitirul 
Slavin din Bratislava, unde 
sînt înmormîntați militari so
vietici căzuți în luptele pen
tru eliberarea Cehoslovaciei, 
a avut loc ceremonia depune
rii de coroane de către re
prezentanți ai C.C. al P.C. 
din Slovacia și Consiliului 
Național Slovac.

Tudor Arghezî in Austria

Zn cadrul vizitei întreprin
se la Vie na cu prilejul 
festivității prin care i 

s-a conferit premiul Gottfried 
von Herder, acad. Tudor Ar- 
ghezi a participat la manifes
tările organizate de membrii 
coloniei române din Viena, șt 
a făcut o vizită la sediul Aso
ciației de prietenie Austria — 
România. De asemenea, el a 
făcut o vizită la seminarul de 
limbă română al Universității 
vieneze, cu care prilej studen
ții au recitat din poeziile sale, 
in limba română și germană. 
Apoi a vizitat Institutul Sud- 
Est european și a avut între
vederi cu reprezentanți de Ia 
editura Szolnay.

Radioul austriac a transmis 
un interviu al maestrului Ar- 
ghezi în legătură cu activita
tea sa literară. La cocteilul o- 
ferit în cinstea sa de ambasa
dorul R.P. Române la Viena, 
Mircea Ocheană, au participat 
prof. univ. dr. honoris causa, 
Karl Fellinger, rectorul Univer-

sității din Viena, Franz The
odor Csokor, președintele pen- 
clubului austriac, și Karry 
Hauser, vicepreședinte, W. 
Kraus, secretarul Societății a- 
ustriece pentru literatură, re
prezentanți ai unor instituții 
de cultură și artă, poeți, scrii
tori, ziariști și membri ai u- 
r,or oficii diplomatice din Vie- 
na.

Lexicon

Ședința festivă de la Berlin
BERLIN 7 — Coresponden

tul Agerpres, Șt Deju, trans
mite : La 7 mai a avut loc la 
Berlin ședința festivă consa
crată celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării poporului ger
man de sub fascism. în prezi
diul ședinței au luat loc W. 
Ulbricht, W. Stoph, prof. J. 
Dieckmann. prof. E. Correns, 
conducătorii tuturor partide
lor din R.D. Germană.

Au participat delegații de 
partid și guvernamentale ale 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslo
vace, R.P. Chineze. R.P.D. 
Coreene, R. S. F. Iugoslavia, 
R. P. Mongole, R. P. Polone, 
R. P. Ungare, U.R.S.S., R. D. 
Vietnam, delegația guverna
mentală a R.A.U., delegația 
C.C. al Frontului Național de 
eliberare din Vietnamul de 
sud, delegațiile partidelor fră
țești din Iran, Italia, Franța, 
Finlanda, Grecia, Germania 
occidentală, Norvegia, Spania, 
Turcia și alte țări.

★

BERLIN. — în cursul zilei 
de 7 mai conducători de par
tid și de stat ai R. D. Ger
mane, reprezentanți ai organi
zațiilor, instituțiilor și între
prinderilor berlineze au de
pus coroane de flori la cimiti
rele Friedrichsfelde și Trep- 
tow din Berlin, unde se află 
înmormîntați eroi ai clasei

A participat delegația de 
partid și guvernamentală a 
R.P. Române, condusă de to
varășul Alexandru Drăghici.

Ședința a fost deschisă de 
prof. E. Correns, președintele 
Consiliului Național al Fron
tului Național al Germaniei 
democrate.

W. Stoph, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D.G, a rostit o 
amplă cuvintare.

Au luat, de asemenea, cu
vîntul conducători ai unor de
legații : A. Kosîghin (UH.S.S.), 
Frantisek Pene (R. S. Ceho
slovacă) ; Jozef Cyrankiewicz 
(R. P. Polonă), Luigi Longo 
(P.C. Italian), Jacques Duclos 
(P.C. Francez), Lu Din-i (R. P. 
Chineză), Mohammed Abu 
Nusseir (R.A.U.), Walid Ta
leb (Siria), Max Reiman (P.C 
din Germania).

*
muncitoare germane și ostași 
sovietici căzuți în luptele pen
tru eliberarea Berlinului. De 
asemenea, au depus coroane 
de flori delegațiile de partid 
și guvernamentale aflate la 
Berlin, printre care delegația 
R. P. Române, condusă de to
varășul Alexandru DrăghicL

Adunarea festivă de la Sofia
SOFIA. — In seara zilei de 
mai a avut loc la Sofia a- 

festivă consacrată 
a 20 de ani de la

7
dunarea 
împlinirii 
victoria asupra Germaniei fas
ciste. Au luat parte T. Jiv- 
kov, și alți conducători de 
partid și de stat, șefi și cola
boratori ai unor reprezentan-

țe diplomatice acreditați 
Sofia. Adunarea a fost des
chisă de Ivan Mihailov, mem
bru
C.C.
apoi
Vracev, prim-locțiitor al mi
nistrului apărării populare.

al 
al

Biroului Politic al 
P.C.B. A luat cuvîntul 
general-colonel Ivan

Cuvintări rostite cu prilejul aniversării a 20 de ania '
de la infrîngerea Germaniei fasciste

NEW YORK. — Cu prilejul 
aniversării a 20 de ani de la 
tnfringerea Germaniei fascis
te, Lyndon Johnson, președin
tele S.U.A., a rostit la 7 mai la 
posturile de radio și televiziu
ne o cuvintare in care a făcut 
o trecere In revistă a eveni-

meritelor din ultimele două de
cenii.

★
Cu același prilej, au rostit 

cuvintări radio-difuzale Herald 
Wilson, primul ministru al Ma
rii Britanii, și Ludwig Erhard, 
cancelarul RE. Germane.

Situația din Republica Dominicană
SANTO DOMINGO. — Co

lonelul Francisco Caamano, 
președintele provizoriu al Re
publicii Dominicane, a decla
rat în cadrul unei conferințe 
de presă că nu va accepta 
prezența pe teritoriul domini
can a trupelor nici unei țări 
străine. El și-a exprimat con
vingerea că guvernul său va 
putea menține ordinea și pa-

Organizația Mondială a Sănătății

cea în Republica Dominicană, 
menționînd că acesta se bu
cură de sprijinul mai multor 
guverne latino-americane. El 
a spus că fără prezența tru
pelor americane, ordinea ar fi 
fost restabilită de mult la 
Santo Domingo.

Intr-o corespondență din 
Washington, agenția France 
Presse scrie că situația din 
Republica Dominicană rămîne 
extrem de precară și nu se în
trevede o stabilizare politică 
apropiată, riscul unei noi ră
bufniri fiind deosebit de mare 
în ăctuala stare a lucrurilor. 
Nu este vizibilă nici o apro
piere între diversele fracțiuni 
dominicane. Guvernul provi
zoriu dominican este sprijinit 
de masele populare, scrie co-

respondentul, în timp ce pă
turile mijlocii favorabile intot- 
deauna în majoritatea lor fos
tului președinte Juan Bosch, 
se îndepărtează treptat de 
mișcarea insurgenților.

Guvernului i se opune junta 
colonelului Benoit, sprijinită 
de generalul Wessin care dis
pune de o anumită forță mili
tară. Dar junta nu are spri
jinul necesar în rîndul popu
lației pentru a se impune sin
gură ca o formulă politică vii
toare. Singurul ei avantaj 
imediat constă în faptul că 
datorită ajutorului american 
nu are probleme de aprovi
zionare. în timp ce guvernul 
provizoriu se găsește în a- 
ceasta privință într-o situație 
dificilă.

Proteste împotriva intervenției

Prima rundă
bătălia otelului ’

de joi din Camera 
asupra proiectului 

a industriei 
oțelului, s-au încheiat cu o vic
torie laburistă. E drept, o vic- 

..... torie bazată pe majoritatea de 
îumai patru voturi, dar, avînd 

în vedere covârșitoarea importanță (pentru 
guvern) a proiectului supus dezbaterii, votul 
obținut de laburiști apare ca un succes major 
al partidului de guvemămînt.

Ca să ajungă aici, guvernul englez a tre
buit să susțină mai multe bătălii. Cea mai 
importantă dintre ele, și care de altfel pare 
să-i fi asigurat succesul de joi, a fost bătălia 
pentru fixarea coordonatelor proiectului. 
După unii, în acest context s-a dus o luptă 
cu însăși noțiunea de naționalizare.

„Cartea Albă" (adică proiectul laburist de 
naționalizare, dezbătut joi în Camera Co
munelor) prevede naționalizarea a 14 din 
cele mai importante societăți siderurgice bri
tanice, printre care United Steel Companies, 
Steel Company of Wales și English Steel 
Corporation; cele 14 societăți folosesc apro
ximativ 70 la sută din mîna de lucru ocu
pată în această ramură, dețin circa 90 la

ezbaterile 
Comunelor 
le naționalizare

sută din producția industrială metalurgică și 
controlează 60 la sută din rezervele cunos
cute de minereu de fier din Marea Britanie. 
Comparînd aceste date cu cele ale naționa
lizării efectuate de laburiști în 1948, rezultă 
că în prezent este vorba de o operațiune și 
mai restrînsă decît cea precedentă.

în ceea ce privește compensațiile, linia 
„Cărții Albe" a lui Wilson este aceeași cu 
linia adoptată de Clement Attlee. Se știe că 
în 1948 despăgubirile plătite proprietarilor 
de întreprinderi naționalizate au fost atît de 
mari, îneît au convenit multora dintre ei și 
mai ales celor care transmiteau statului uti
laje învechite, rămase în urma progresului 
tehnic. Despăgubirile ce vor fi acordate de 
actualul guvern au fost calificate ca „deose
bit de generoase", „mai generoase decît se 
aștepta în City", „suficient de bune pentru a 
place bursei". Ziarul „LA TRIBUNE DE 
GENEVE", cu o săptămînă înainte de pu
blicarea Cărții Albe, scria că naționalizarea 
britanică „va încărca Trezoreria cu o cheltu
ială evaluată la 400 MILIOANE DE LIRE 
DUPĂ CEI MAI OPTIMIȘTI". E clar că 
optimiștii aceștia s-au rușinat apoi de mo
destia lor cînd s-au anunțat compensații de 
550 milioane de lire. însuși Jack Diamond, 
secretar al Ministerului Finanțelor, a recu
noscut că cifra despăgubirilor este cu 120 
milioane lire sterline mai mare decît valoa
rea acțiunilor acestor firme înregistrată la 
bursa de acțiuni din Londra.

O altă bătălie susținută de laburiști pen
tru adoptarea proiectului lor a fost dusă, 
evident, împotriva opoziției conservatoare și 
liberale. înainte de publicarea Cărții Albe, 
campania opoziției utiliza și argumentul in
certitudinii despăgubirilor. După ce generoa
sele 550 de milioane au lămurit lucrurile în 
această direcție, opoziția s-a pronunțat în 
continuare împotriva proiectului pe motiv 
că orice naționalizare, indiferent ce compen
sații s-ar acorda, constituie un „precedent 
periculos".

în sfîrșit, guvernul englez a mai avut de 
înfruntat opoziția unor magnați ai oțelului 
care, în ciuda mărimii sumei compensațiilor, 
susțineau că ar mai trebui dat ceva și pentru 
cheltuielile făcute cu construirea de noi oțe- 
lării, cit și pentru echipamentul modem in-

trodus în ultimii 10 ani; totodată, laburiștii 
au trebuit să treacă și peste dificultățile în 
care se află lira și să înfrunte opoziția din 
sînul propriului partid.

Iată că, în cele din urmă, proiectul a fost 
adoptat în primă lectură de Camera Comu
nelor. Comentînd dezbaterile care au avut 
loc, agenția REUTER consideră că „marea 
bătălie privind viitorul industriei siderurgice 
abia a început, în ciuda dramaticei Victorii 
obținute de guvern în cursul dezbaterilor de 
joi seara". Viitoarea rundă a acestei „bătălii", 
care va începe luna viitoare, cînd proiectul 
va fi dezbătut în amănunt de către Camera 
Comunelor pentru a obține votul final și a 
căpătat forță de lege, se anunță mult mai 
serioasă pentru guvern, deoarece acum o în
frângere a acestuia în timpul dezbaterilor îl 
va obliga să demisioneze.

Referindu-se la eventualitatea unei victorii 
laburiste și la viitoarea confruntare, ziarul 
„TIMES" arată că proiectul pentru naționa
lizarea industriei oțelului nu va putea fi pus 
în practică înainte de toamna lui 1966. Zia
rul își întemeiază afirmația pe faptul că, po
trivit Cărții Albe, după ce proiectul devine 
lege, naționalizarea propriu-zisă poate începe 
doar cu nouă luni mai tîrziu. Totodată, 
companiile particulare afectate de națiotaali- 
zare își vor menține identitatea lor distinctă 
pentru încă 12 luni înainte ca ele să fuzio
neze în noua societate numită „Național 
Steel Corporation".

Mai mult decît atît. Potrivit ziarului „TI
MES", Camera lorzilor ar putea amina pu
nerea în aplicare a legii cu încă 12 luni, 
ceea ce înseamnă că naționalizarea propriu- 
zisă va putea începe doar în 1967, Iar opozi
ția speră ca guvernul, cu majoritatea Iui 
șubredă, redusă în prezent la numai 3 vo
turi, să nu reziste pînă atunci.

Deocamdată însă dramatica victorie labu
ristă de joi (majoritatea de 4 voturi obținută 
este exact majoritatea de care dispuneau a- 
tunci laburiștii; cei patru deputați laburiști 
dizidenți s-au raliat în cele din urmă majo
rității, iar alți doi, aflați în spital, au fost 
aduși cu targa pentru vot) dă oarecari spe
ranțe guvernului că proiectul va deveni în 
cele din urmă lege.

ION D. GOIA
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Berlin Oraș renăscut

Inchtderea Tirgului

International

de la Tokio

din ruine

Ca multe alte localități din R.D.G., în cei 20 
de ani de la eliberare, Fiirstenwalde — 
fostul oraș comercial de pe nul Spree a 

renăscut din ruine.
Azi cea mai mare fabrică de anvelope din 

R.D.G. „Pneumant“ își are sediul aici. Tot aici se 
află renumita întreprindere Gaselan care produce 
aparate de măsurat și reglat pentru gaze. în 
aceste noi întreprinderi ridicate pe terenul unei 
foste fabrici de armament, lucrează în prezent 
peste 5000 salariați.

americane

BELGRAD. — Ambasadorul 
Republicii Populare Române la 
Belgrad, Aurel Mălnășan, a 
predat Academiei Sîrbe de 
Științe și Arte din partea A- 
cademiei Republicii Populare 
Române, o colecție de 200 de 
cărți din diferite domenii ale 
științei.

Veliber Gligorici, vicepreșe
dintele Academiei Sîrbe de Ști
ințe și Arte, a mulțumit pen
tru darul prețios, subliniind că 
el constituie încă o expresie 
a întăririi colaborării dintre 
cele două academii și a prie
teniei care apropie tot mai 
mult știința, arta și cultura 
celor 'două popoare.

SEUL. — Deși autoritățile 
guvernamentale sud-coreene 
au instituit măsuri severe 
împotriva demonstranților, joi 
s-a desfășurat o nouă mani
festație a studenților de la in
stitutul superior din orașul 
Qwangju. Aproape 2 000 de 
studenți șî-au exprimat cu a- 
cest prilej protestul împotriva 
tratativelor dintre guvernele 
Coreei de sud și Japoniei pri
vind restabilirea relațiilor di
plomatice. Agențiile de presa 
relatau că între demonstranți 
și forțele poliției au avut loc 
puternice ciocniri, soldate cu 
răniți. Autoritățile polițienești 
au operat arestări.

e marți dimineață, la sediul Palatului Națiunilor din 
Geneva, se desfășoară lucrările celei de a XVIII-a Adu
nări mondiale a sănătății, organul conducător al O.M.S.

Creată la Conferința internațională de la New York 
din 1946, această instituție specializată a O.N.U. urmă
rește, potrivit statutului, să creeze condițiile „unei per
fecte sănătăți fizice, psihice și sociale pentru toate

ființele umane", realizarea „unui nivel cit mai înalt posibil de sănă
tate pentru toate popoarele". în vederea atingerii acestui scop, orga
nizația inițiază O gamă largă de acțiuni pentru ajutorarea sub raport 
sanitar a țărilor insuficient dezvoltate, studierea celor mai importante 
și actuale probleme de medicină și sănătate, întocmește statistici sa
nitare și legislațiile sanitare, desfășoară campanii împotriva epidemii
lor în diferite țări. Obiectivele prevăzute în planurile de lucru ale 
organizației se realizează în principal prin cooperarea cu instituțiile 
sanitare naționale, cărora O.M.S. le oferă experiența și documentația 
sa, prin intermediul experților trimiși la fața locului, al conferințelor 
și al burselor de studiu.

Conducerea și coordonarea activității O.M.S. este realizată prin: 
Adunarea mondială, Consiliul Executiv și Secretariat.

Adunarea mondială a sănătății, la care iau parte reprezentanții 
tuturor statelor membre, se întrunește anual și are atribuția de a 
convoca conferințe internaționale, de a elabora proiecte de convenții, 
pe care le recomandă spre aprobare statelor membre etc. De activi
tatea curentă a O.M.S. se ocupă Consiliul Executiv, format din 24 
de membrii aleși pe trei ani, și Secretariatul, condus de un director 
general.

Actualmente, din O.M.S. fac parte 121 de state, față de aproxi
mativ 60 cîte existau la începutul activității sale.

în spiritul statutului său, O.M.S. a adoptat la Adunările mondiale 
o serie importantă de rezoluții, în care se subliniază necesitatea asi
gurării unei păci trainice, lichidarea dominației coloniale și ajutora
rea țărilor în curs de dezvoltare.

în fața organizației stau o serie întreagă de probleme care urmează 
să fie rezolvate: eradicarea definitivă a malariei, lupta împotriva bo
lilor tropicale și infecțioase etc. Pentru realizarea unor astfel de pro
iecte, O.M.S. dispune în afara personalului serviciilor centrale sau ad
ministrative, de un efectiv numeros de tehnicieni, care se deplasează 
în regiunile bîntuite de boli epidemice.

în lupta pentru combaterea și prevenirea malariei, țara noastră a 
adus o experiență remarcabilă. Experiența R. P. Române în privința 
ocrotirii sănătății a fost, de altfel, elogiată la numeroase reuniuni ale 
O.M.S. O dovadă a aprecierii de care se bucură aportul țării noastre 
în cadrul O.M.S., este faptul că în repetate rânduri reprezentanții 
României au fost aleși în organele sale de lucru. Capitala țării noastre 
a fost în numeroase rânduri locul de întrunire a unor comitete sau 
conferințe ale O.M.S.

La lucrările actualei Adunări mondiale a sănătății, R. P. Română 
este reprezentată de o delegație condusă de dr. loan Moraru, secre
tar general în Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale.

în atenția lucrărilor Adunării stau probleme cum sînt: studierea 
proiectului de creare a unui Centru mondial de cercetări pentru ocro
tirea sănătății omului, examinarea problemei participării O.M.S. la 
Centrul internațional al cancerului, a cărui înființare a fost preconi
zată de guvernul francez etc.

• Noi manifestații ale popu
lației venezueliene împotriva 
intervenției americane în Re
publica Dominicană au avut 
loc în cursul nopții de joi 
spre vineri la Caracas. Agen
ția Prensa Latina informează 
că în cuvîntul lor, la un mi
ting organizat într-una din 
piețele din Caracas, toți vor
bitorii au cerut retragerea 
imediată a trupelor america
ne de pe teritoriul Republicii 
Dominicane.

împotriva „amestecului unila
teral al Statelor Unite în 
conflictul intern din Repu
blica Dominicană" s-a pro
nunțat și secretarul general al 

. Partidului național revoluțio
nar de stînga, Ricardo Anaya. 
El a calificat acțiunea S.U.A. 
drept o agresiune și a subli
niat că numai dominicanii în
șiși trebuie să-și rezolve pro
blemele lor interne.

TOKIO. — Vineri s-a Încheia! 
cea de-a șasea ediție a Tliymui 
International de Ia Tokio, Ia care 
au participat 29 de tir: printre 
care ți R.P. Română. Un număr de 
peste 3 000 de tir me au expus la 
llrg aproape 1000 000 ce genuri 
de mărfuri.

Oficiul comercial al tării noas
tre, unde au fost expuse mostre 
ale Întreprinderilor Chimimport, 
Petrolexport, Expcrtlemn, Carti- 
mex, Prodexport, Fructexport și 
Agroexport s-a bucurat de succes. 
El a fost vizitat de numeroase 
persoane oficiale japoneze, prin
tre care primul ministru Eisaku 
Salo și prințul moștenitor, Akifu-

V. URSE

Aparate

de radio

peste plan

O nouă

uzină

Noi atacuri împotriva

R. D. Vietnam

științifice

avioane de luptă

• Confederația universitară 
din Bolivia a protestat cu ho
tărîre împotriva intervenției 
S.U.A., care încalcă principiul 
neamestecului în treburile in
terne ale altor state. Confede
rația a cerut guvernului bo
livian să se pronunțe în apă
rarea poporului dominican. Cercetări

la Jena

1 4 uncitorii și tehnicienii întreprinderii V.E.B. 
Stemradio Sonneberg au obținut rezultate 
deosebite în întrecerea socialistă inițiată în 

cinstea celei de-a 20-a aniversări a eliberării. Ei 
au produs peste plan 1 700 aparate de radio de 
diferite tipuri. Eforturile depuse de colectivul 
întreprinderii au fost sprijinite de măsuri tehnico- 
orgpnizatorice speciale, care prevăd 
sistematic și permanent al producției.

un control

MOSCOVA. — La invitația 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., la 7 mai a sosit 
la Moscova, într-o vizită de 
prietenie, Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. Bulga
ria, și alte persoane oficiale. 
Oasepții au fost întâmpinați 
la aeroport de Anastas Miko- 
ian și alți conducători de par
tid și de stat ai Uniunii So
vietice.

cu apă a 
construcție 

la Johannisthal, în partea de sud a Berli
nului, ca aproviziona zilnic orașul cu 127 mili
oane litri apă filtrată. Hala de filtrare are dimen
siuni apreciabile: 115 metri lungime și 60 metri 
lățime, înălțimea fiind de 14 metri. Fină în pre
zent au fost turnați pentru construcția halei 14 000 
mc de beton. Acoperișul acestei construcții mo
deme va fi susținut de traverse de beton armat 
fără stUpi de susținere.

Astăzi există în Berlinul democrat șapte uzine 
care aprovizionează capitala cu apă. Johannisthal 
este cea de-a opta de acest fel. Anual, rețeaua 
de conducte de apă potabilă se extinde cu 10 pină 
la 15 km.

oua uzină pentru aprovizionarea 
\ capitalei R.D.G. care este în

ALGER. — Conferința tine
retului african va avea loc la 
Alger, între 19 și 26 iulie, îna
inte de cel de-al 9-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților, a declarat secre
tarul general al Organizației 
de tineret al F.L.N. El a men
ționat că această hotărîre a 
fost adoptată la o recentă con
ferință desfășurată la Accra, 
la care au participat reprezen
tanți ai organizațiilor de tine
ret din țările membre ale Or
ganizației Unității Africane și 
unde a fost discutată proble
ma unității tineretului african.

HANOI. — în ziua de 7 mai, 
numeroase 
cu reacție americane și sud- 
vietnameze au bombardat și 
mitraliat de cîteva ori regiuni 
populate, situate de-a lungul 
căilor de comunicație din par
tea , de nord a provinciei 
Thanh Hoa (R. D. Vietnam). 
Șeful misiunii de legătură a 
înaltului comandament al Ar
matei Populare Vietnameze a 
transmis Comisiei internațio
nale de supraveghere și con
trol un mesaj în care protes
tează împotriva acestor a- 
tacuri, cerînd ca Statele U- 
nite și Vietnamul de sud să 
pună capăt acestor acțiuni a- 
gresive asupra R. D. Vietnam 
și să respecte acordurile de 
la Geneva din 1954.

O rasul Jena unde funcționează întreprinderea 
Karl Zeiss-Jena este unul dintre principalele 
centre ale cercetării științifice din R.D.G. 

Din cei 80 000 de locuitori ai orașului, 8 000 sînt 
cercetători.

Mulți dintre aceștia își desfășoară activitatea 
intr-o clădire nouă, înaltă de 67 de metri, con
struită din beton și sticlă. Acest centru de cerce
tări cuprinde 24 de laboratoare precum și insta
lații pentru cercetări cu izotopi.

De curînd, în afară de aparatele de mecanică 
fină și de optică, se dezvoltă ca o direcție nouă a 
producției uzinei, construcția de aparate electro
nice. Au fost stabilite temele de cercetare și de 
perfecționare care vor duce la realizarea unor 
noi aparate pentru controlul proceselor tehnolo
gice industriale. Este vorba de aparate pentru 
prelucrarea rezultatelor măsurătorilor, aparate 
electronice indicatoare, calculatoare digitale etc.

ROMA. — Cu ocazia împli
nirii a 700 de ani de la naș
terea lui Dante Aligheri, stu
diourile cinematografice ita
liene turnează două filme des
pre viața poetului și o trans
punere pe ecran a Infernului, 
prima parte a capodoperei sa
le, „Divina comedie".

Bibliotecile

berlineze

La Santo Domingo, în spatele sîrmei ghimpate, stau la pindâ 
soldați americani

Din cele 114 biblioteci publice existente în 
Berlin în 1938, mai mult de o treime au 
fost distruse de bombardamente în timpul 

războiului.
Acum există în capitala R.D.G. 125 biblioteci 

populare care numără peste 800 000 volume. în 
cele 500 biblioteci de specialitate se află la dis
poziția celor interesați 15 milioane de cărți. Bi
blioteci de specialitate funcționează și pe lingă 
numeroase întreprinderi. 40 de biblioteci stau la 
dispoziția celor mici.

PNOM PENH. — In Cam- 
bodgia a avut loc o remanie
re a guvernului, cu care prilej 
Son Sann, consilierul personal 
al Prințului Norodom Sianuk, 
șeful statului, a fost numit loc
țiitor al primului ministru. In 
urma demisiei lui In Tam, Mi
nisterul de Interne va fi co
ordonat de președinția Consi
liului de Miniștri. Plek Chath 
a fost numit ministru al in
dustriei. iar Hem Keth Sana a 
fost numit subsecretar de 
stat la Ministerul de Interne. 
Au avut loc, de asemenea, alte 
numiri și schimbări.
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