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Un nou lot de combine C-12 este expediat de la întreprinderea bucureșteand „Semănătoarea" spre unitățile 
agricole Foto: E. Dichiscanu

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

INDEPENDENTA PATRIEI
- idee scumpă poporului nostru, 

rod al luptei sale de veacuri
Partidul comunist, intre sul popor 

român sărbătoresc astăzi un eveni
ment de cea mai marc însemnătate 
in istoria patrie; — PROCLAMAREA, 
CU 97 DF \M IN URMA, A INDE
PENDENȚEI DE STAT A ROMÂ
NIEI. Independenta națională a 
constituit Întotdeauna una din aspi
rațiile cele mai scumpe ale poporului 
nostru, pentru care s-au jertfit, de-a 
lungul secoleldr, ncnumărați dintre 
Cii săi.

Este știut că din cele mai vechi 
timpuri, poporul român a avut de 
înfruntat grele încercări ale istoriei, 
numeroase vicisitudini. Dar nici un 
fel de greutăți și vitregii n-au pu
pat să inâbușe voința sa de- a trăi 
liber, tncă de la întemeierea lor, 
Tara Românească și Moldova, 
prin lupta lor vitejească, au im
pus puternicelor state vecine să le 
recunoască dreptul la neatirnare. iar 
Transilvania, deși supusă statului 
feudal maghiar, și-a păstrat trăsă
turi administrative proprii. Cind 
primejdia otomană s-a ridicat apoi 
amenințătoare in fața tinerelor sta
te românești abia constituite, ele au 
știut să-i facă față cu fermitate și 
destoinicie. Conducători viteji ca 
Mircea cel Bătrin. Iancu de Hune
doara. Ștefan cel Marc. loan Vodă 
cel Cumplit sau Mihai Viteazul au 
apărut din înseși necesitățile adinei 
ale societății românești, au fost nu 
numai exponenți ai năzuințelor de 
libertate ale poporului român, ci și 
apărători ai altor popoare amenin
țate de cotropire, personalități de 
seamă ale istoriei europene. Masele 
largi populare și, in primul rind. ță
rănimea au constituit forța hotări- 
toare a luptei pentru independentă. 
Datorită rezistentei dirze opuse co
tropitorilor. țările române și-au păs
trat entitatea statală, chiar și atunci 
cind au fost nevoite să accepte do
minația Imperiului Or oman care su
pusese nemijlocit Întreaga Peninsulă 
Balcanică.

Lupta pentru neatirnare a poporu

lui român a căpătat noi dimensiuni 
din a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea, cind, odată cu formarea 
națiunii române modeme și transfor
marea conștiinței de neam in con
știință națională, s-a cristalizat pro
gramul de eliberare socială și na
țională, menit sâ ducă la constitui
rea statului român modern. De aceea, 
alături de revendicările de ordin so
cial, de dezideratul înlăturării feuda- 
lismului paralizant, mișcarea revolu
ționară din 1821 condusă de Tudor Vla- 
dimirescu, iar apoi revoluția din 1818 
au înscris pe frontispiciul lor cauza 
unității și a independenței politice a 
tuturor românilor. Revoluția pa
șoptistă a fost înăbușită. dar 
programul ei a rămas ca o 
flacără vie in conștiința poporu
lui. Acestor năzuințe le-a dat 
glas Bălcescu, arătind că. intr-o 
viitoare revoluție, românii trebuiau 
să dobindească „libertatea de sub 
domnirea străină", „libertatea națio
nală".

Unirea Moldovei și Țării Româ
nești in 1859, punind bazele statului 
național unitar rămân, a deschis o 
nouă etapă in lupta de emancipare 
națională. „Este evident — scria în
grijorat un ministru de externe al 
Imperiului habsburgic, exprimind 
temerile cercurilor politice pe care 
le reprezenta — câ Unirea nu face 
decit să deschidă drumul spre o 
completă independență a Daco- 
României". In mai puțin de două 
decenii. practica istorică avea să re
leve succesiunea logică de la Unirea 
din 1859 la Independența din 1377, 
cei șapte ani ai domniei lui Cuza 
pregătind pe plan politic, diplomatic 
și militar cucerirea independenței. 
Nu intimplător. intr-o broșură din 
1-66 se scria că „independența 
României este înscrisă in dreptul 
public european și Europa trebuie 
să se pronunțe în această privință", 

împlinirea acestui înalt ideal na
țional a devenit posibilă in con

junctura favorabilă creată în dece
niul al 8-lea al secolului tre
cut, prin declanșarea luptei de 
eliberare a popoarelor din Peninsula 
Balcanică și izbucnirea războiului 
ruso-turc. In urma tratativelor 
purtate la Livadia — Crimeia, și 
la București s-a ajuns, la 4 apri
lie 1877, la încheierea unei conven
ții româno-ruse, care asigura armatei 
ruse „libera trecere prin teritoriul 
României și tratamentul rezervat ar
matelor amice".

La 29 aprilie, România a declarat 
război Imperiului Otoman. Zece zile 
mai tirziu, la 9 mai 1877, Camera și 
Senatul proclamau deplina indepen
dență a țării.......Am ajuns la scopul
urmărit de la 1848 încoace...", a de
clarat cu acest prilej ministrul de 
externe Kogălniceanu. „Așadar — 
spunea el — d-lor deputați, nu am 
cea mal mică îndoială și frică de a 
declara in fața Reprezentanței Națio
nale că noi sintem o națiune liberă 
și independentă".

Proclamarea neatîrnăril se cerea 
consfințită pe cîmpul de luptă, pen
tru ca Europa să recunoască faptul 
împlinit Prilejul avea să fie pe de
plin oferit României in vara anului 
1877, cind, după o înaintare victo
rioasă a armatei ruse dincolo de Bal
cani, dificultățile Întâmpinate in fața 
Plevnei au impus grabnica interven
ție românească. In temeiul înțelege
rii de la Gorni Studen, comanda 
armatei aliate de vest româno-ruse 
a fost încredințată domnitorului 
României, corpul de operațiuni ro
mân. care-și păstra individualitatea 
sa. intrind sub comanda generalului 
Cernat. In bătăliile de la Plevna, in 
asaltul redutelor de la Grivița, in 
luptele de la RaHovâ, Smlrdan și 
Vidin, ostașii români, umăr la 
umăr cu ostașii ruși și cu 
voluntarii bulgari, au săvîrșit minu
nate fapte de vitejie; aducînd o con-
(Continuare in pag. a IV-a)

Cu prilejul „Zilei victoriei" consacram pagina a III-a evocării luptei 
glorioase împotriva fascismului, precum și unui amplu grupaj de chemări 
la luptă și documente ale Partidului Comunist Român, date statistice, 

recunoașteri internaționale care ilustrează
MAREA CONTRIBUIE A POPORULUI ROMÂN LA MAREA VICTORIE

Fapte si realizări 
de seamă 
din cronica 

marii întreceri 
sncialiste

Hotăriți să onoreze exemplar 
angajamentele asumate In 
cinstea celor două mari eveni
mente istorice din acest an — 
a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei de sub jugul fascist ?i 
cel de-al XI-lea Congres al 
partidului — oamenii muncii de 
pe tot cuprinsul țării adaugă 
realizărilor de pină acum noi 
succese in întrecerea socialistă.

Au îndeplinit sarcinile 
cincinalului

SLATINA (Corespondentul 
„Scînteii" Emilian Rouă). — 
Ieri, 8 mai, întreprinderea me
canică pentru agricultură și in- 

• dustrie alimentară Balș a înde
plinit planul cincinal, succes pe 
care muncitorii, inginerii și 
tehnicienii acestei întreprinderi 
il dedică marilor evenimente ale 
anului — a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al partidului. Cu acest 
prilej, colectivul întreprinderii 
a adresat o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se anga
jează să realizeze pină la fi
nele anului 1975. peste preve
derile cincinalului, o producție 
in valoare de 350 milioane lei.

105 noi capacități 
industriale și agricole
Constructorii și montorii de 

pe întreg cuprinsul țării obțin 
succese de prestigiu în înfăp
tuirea planului de investiții. In 
primele patru luni, ei au reali
zat 27,2 la sută din planul anual.

Măsurile întreprinse de orga
nizațiile de construcții-montaj, 
de titulari de investiții, precum 
și ritmul intens de muncă pe 
șantiere au permis ca, in lunile 
ianuarie-aprilie să fie realizat 
cel mai mare volum de lucrări 
de investiții, construcții-montaj 
înregistrat in actualul cincinal 
intr-o asemenea perioadă de În
ceput de an. In cele patru luni 
au intrat in circuitul productiv 
106 capacități industriale și 
agrozootehnice, din care 20 de 
obiective înainte de termen.

ACUM ESTE 
VREMEA PRĂSÎTULU!

Corespondenții județeni relatează despre 
mersul lucrărilor de întreținere a culturilor

IN PAGINA A ll-A

Cum sînt utilizate 
fondurile pentru introducerea 

tehnicii noi?
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a examinat nu de mult 

modul in care sint utilizate fondurile pentru introducerea tehnicii noi 
în întreprinderile industriale, problema de mare importanțâ pentru 
creșterea eficienței economice. Măsurile stabilite cu acest prilej au 
determinat intârirea răspunderii și exigenței in cheltuirea acestor 
fonduri în toote ramurile economiei naționale, în întreprinderi. în 
legătură cu preocupările in acest domeniu publicăm articolul de mai 
|os, al tovarășului VASILE PATILINEȚ, ministrul economiei forestiere 
și materialelor de construcții.

Una din principalele pîrghii utili
zate pentru promovarea progresului 
tehnic, modernizarea producției, ri
dicarea calității produselor și creș
terea eficientei economice în între
prinderile Ministerului Economiei 
Forestiere șl Materialelor de Con
strucții constă in folosirea mijloace
lor ce se pot realiza din fondul pen
tru introducerea tehnicii noi. al cărui 
volum a sporit an de an. în anul 
1974, acest fond a ajuns ia un nivel 
de peste trei ori mai mare decit in 
anul 1963 (cind s-a început consti
tuirea acestuia), cu toate că. față de 
alte ministere economice, mărimea 
fondului respectiv are o pondere re
dusă (circa 4.3 la sută din totalul pe 
economie).

Corespunzător Indicațiilor primite 
din partea conducerii partidului, pre-

Gospodarul bun din 
copilărie se cunoaște
Cum ar li mai 

potrivit să încea
pă un reportaj despre 
C.A.P.-U1 mic — „Cu
tezătorii" — din Tirgu- 
Gingulești, județul 
Vilcea ? Un episod 
trăit de cooperato
rii din brigada de 
legume ne îndeamnă 
ră pornim de la acest 
fir relatarea noastră. 
Așadar, lotul fusese 
Împărțit in două 
părți egale : unul al 
fetelor, celălalt al bă
ieților. Munca de udat 
— organizată prin ro
tație. pe echipe. Lată 
Insă că, intr-o zi, la 
parcela băieților, ni
meni la udat. „Vin ei, 
nu se poate. Doar văd 
ce zi fierbinte este". 
Orele se scurg, fetele 
termină de cărat apa 
binefăcătoare, plan
tele rideau vesele, in 
timp ce dincolo...

„Tovarășe profesor, 
a propus timid Maria 
Cornea, zic sâ udăm 
fi la ei". ..$tie cineva 
pe unde or fi ?“ a în
trebat profesorul de 
agricultură Gh. Dia- 
conu. „Mai de dimi
neață băteau mingea 
la teren— începem, 
tovarășe profesor î" 
..Gestul — comentează 
acum Gh. Diaconu — 
era mal mult decit 
frumos. Deși se aflau 
in întrecere pentru 
cea mai bună produc
ție de legume, fetele 
se ofereau să mun
cească și pe parcela 
„adversarilor". Am 
hotărî t : „Nu. Să nu 
le facem noi treaba. 
Azi era zi de udat ? 
Era. Știau ? Nu mai 
Încape îndoială. Și, 
totuși s-au luat cu 

V ______

fotbalul. Ce vină au 
plantele ?“ „Tocmai 
de aceea. Să nu-i 
încurajăm pe cei lip
siți de răspundere. 
Miine, poimiine vor 
fi cooperatori in 
C.A.P.-ul mare. Dacă 
vor lua cu ei năravul 
acesta ?" A doua zi, 
toată brigada con
vocată la fața locu
lui. Parcela fetelor 
aici, a băieților din
coace. Pe cea din 
urmă, plantele obosi
te, unele ofilite. 
--Dacă află cineva 
cauza, il rog să mi-o 
spună. Va primi nota 
maximă!*  Vinovății au 
lăsat capetele in pă- 
mint. Acolo insă, pri
virea lor întâlnea 
semnul neglijenței, 
care le împurpura o- 
brajii de rușine.

...Mai puteam în
cepe reportajul aces
ta despre C.A.P.-ul 
mic „Cutezătorii" din 
Tirgu-Ginguleștl — 
distins in 1973 cu pre
miul I pe județ in 
întrecerea celor 110 
cooperative agricole 
școlare și 40 de ferme 
— cu întâmplarea a- 
ceea de la ferma zoo
tehnică... Dispăreau 
pe capete iepurii de 
casă. „Ce păziți voi 
acolo. Bădițoiule ?“ 
Ion Bâdițoiu, briga
dierul, la Întrebarea 
directă a președinte
lui. referitor la ie
puri, n-avea ce să 
răspundă. „Iepurarii" 
ajunseseră de risul 
cooperatorilor, mari și 
mici, plus al curcilor... 
Si atît s-au ambițio
nat incit brigadic-rul, 
împreună cu Fiorea 
Clică fi Gh. Cojanu,

s-au așezat in zori la 
pindă. O zi, două, 
trei... -„Mă trezesc cu 
toți trei, cu noaptea-n 
cap La mine" — po
vestește directorul 
școlii, Ion Popescu. 
„Tovarășe director, 
am prins hoțul Ho
țul — un motan al 
naibii de șiret — a 
fost prins nu fără 
peripeții și pedepsit.

Consiliul de condu
cere a găsit insă de 
cuviință să analizeze 
problema. „De ce bri
gadierul nu s-a gin- 
dit la măsuri pentru 
apărarea bunului ob
ștesc ?“ S-a dat dis
poziție : brigada de 
la ateliere să confec
ționeze plase din sir- 
mă pentru o împrej
muire suplimentară. 
S-a recomandat apoi 
adunării generale ca 
brigada Vioricăi Don- 
țu să preia sarcina 
îngrijirii iepurilor. 
L-am întrebat pe Ilie 
Nicolin, proaspătul 
contabil-casier : „To
tuși bilanțul pe 1973, 
la iepuri, cum se în
fățișează ?" „70 de ie
puri valorificați. Ve
nit : 1 050 lei". „Bă
nuim că este o tradi
ție prin partea locului 
in privința creșterii 
iepurilor de casă ?“ 
„Nu, tradiția asta a 
început să o întroneze 
C.A.P.-ul mic — ne 
răspunde tovarășul 
Ion Popescu. Mulți 
părinți ai elevilor — 
de fapt, mal ales la

Ilie TANASACHE
(Continuare 
in pag. a Il-a)

Noi construcții de locuințe in cartierul gării din Oltenița Foto : S. Cristian

ocupați de a asigura rezolvarea unor 
probleme tehnice și tehnologice de 
deosebită importanță, folosirea fon
durilor de tehnică nouă a fost di
rijată, ia principal, spre rea
lizarea de noi utilaje și moder
nizarea celor existente, contri
buind astfel la dotarea tehnică a 
obiectivelor noi și a celor în func
țiune, la economisirea unor impor
tante fonduri valutare, prin reduce
rea corespunzătoare a importurilor. 
Realizarea de produse noi, de teh
nologii noi si modernizarea celor e- 
xistente este al doilea domeniu in 
care au fost folosite, pe scară largă, 
fondurile de tehnică nouă, acțiunile 
desfășurindu-se atît in domeniul lu
crărilor de cercetare, cit si de apli
care direct in producție, cu rezultate 
economice si financiare pozitive.

Dintre acțiunile de folosire a fon
durilor de tehnică nouă in unitățile 
Ministerului Economiei Forestiere si 
Materialelor de Construcții cităm : 
realizarea in sectorul industriei lem
nului. celulozei si hirtiei a tehnolo
giei de fabricație și a unor utilaje 
pentru instalația de producere a 
drojdiilor furajere din apele rezi
duale de la fabricarea plăcilor fibro- 
lemnoase după procedeul umed; 
tehnologia de fabricație a hirtiilor 
de ambalaj înnobilate cu latexuri, 
polietilenă $i folii metalice aplicate, 
la întreprinderea de celuloză si hir- 
tie Palas-Constanța; realizarea de 
noi modele de mobilier în scopul 
prospectării pieței externe, știut 
fiind că cea mai mare parte a pro
ducției de mobilă fabricată in unită
țile ministerului este destinată ex
portului. Numai în anul 1973 au fost 
realizate peste 800 modele noi de 
mobilier pentru export.

In sectorul materialelor de con
strucții s-au realizat : tehnologia u-

tllizărli cimenturilor superioare !n 
producția de prefabricate, in vederea 
reducerii ciclurilor tehnologice ; im- 
bunătătirea tehnologiei de fabricație 
a tuburilor din beton precompnmat ; 
tehnologia pentru producerea varului 
măcinat necesar la fabricarea beto
nului celular autoclavizat : tehnolo
gia de fabricație a cimenturilor cu 
rezistente inițiale mari; construcțiile 
experimentale in care noi tipuri de 
materiale de construcții, si noi soluții 
constructive sînt verificate din 
punctul de vedere al comportării lor 
in timp, sub acțiunea factorilor din 
diferite medii de Întrebuințare.

In cadrul acțiunilor pentru valori
ficarea deșeurilor și economisirea de 
combustibil si energie s-au efectuat 
transformarea si adaptarea centralei 
termice, de la fabrica de tananți din 
cadrul Combinatului de prelucrare a 
lemnului Pitești, după o concepție 
originală de modificare a focarului 
si a grătarelor. Această lucrare este 
in curs de realizare si va crea po
sibilitatea folosirii drept combustibil 
a celoligninei, care in prezent este 
un deseu și un puternic agent de 
poluare, economisindu-se astfel, im
portante cantități de combustibili 
superiori (14 000 tone/an), cu influ
ente favorabile de circa 3 milioane 
Iei anual asupra reducerii cheltuie
lilor materiale de producție. Tot In 
domeniul preocupărilor pentru intro
ducerea in circuitul industrial a de
șeurilor se înscrie si perfecționarea 
tehnologiei la fabricarea de plăci a- 
glomerate la Gherla, unde, prin 
completarea si modificarea unei linii 
de preparare, compusă din tocătoare 
si silozuri dozatoare, se va obține o 
economic de peste 10 mii metri cubi 
lobde industriale pe an, prin înlo
cuirea lor cu deșeuri de Ia fabrica
rea placajului si furnirelor, contri-: 
buind ne această cale Ia creșterea 
volumului de acumulări cu circa 2 
milioane lei anual.

Cu toate acestea și în sectorul de 
activitate al Ministerului Economiei 
Forestiere si Materialelor de Con
strucții se fac încă simțite o serie de 
lipsuri in gospodărirea fondului de 
tehnică nouă. în unele situații, anu-.
(Continuare in pag. a V-a)

0 problemă: transportul mărfurilor la distante mici
Triciclul și motoscuterul pot ciștiga competiția eficienței in

în interiorul localităților 
sint transportate zilnic — 
de la depozite la magazine 
— mărfuri de tot felul : și 
frigidere, și cutii de chibri
turi, și mobilă, și ziare, și 
saci de ciment, pungi de 
ambalaj, televizoare, cutii 
de bomboane, cherestea, 
platouri cu prăjituri... sute 
și sute de produse dintre 
cele mai diverse. Cum sint 
transportate ele ? Toate, 
dar absolut toate, numai cu 
mijloace auto, cu mașini. 
E normal, e firesc ?

Să . ne oprim la citeva si
tuații concrete. La com
plexul comercial A 14 (sec
torul 4, din București) am 
făcut recent un calcul. Ce 
a rezultat ? Că din numă
rul total de curse efectuate 
pentru aprovizionarea uni
tăților in decurs de o lună, 
In 146 de cazuri s-au 
transportat cantități sub 
100 de kg, adică de tot ati- 
tea ori autodube sau auto
camioane de 4—5 tone s-au 
plimbat aproape in gol. De
sigur, când s-au transportat

_

tone de făină sau orez, cind 
s-au adus zeci de lăzi cu 
sticle de ulei sau apă mi
nerală, transportul auto a 
fost explicabil. Numai că 
s-a apelat la mașină și 
atunci cind a trebuit să se

Un alt exemplu. Locata
rul apartamentului 65 din 
blocul A 12 din Balta Albă 
a solicitat recent ICRAL-u- 
lui să-i pună faianță in bu
cătărie. Ei bine, pentru a 
transporta materialele ne

Sint și alte situații cind 
mijloacelor de transport 
auto nu li se asigură un 
randament corespunzător 
de utilizare. La casa de co
menzi „Titan", de exem
plu, ca la toate cele a-

o UN PARADOX COTIDIAN : CAPACITATE DE TRANSPORT - 2 
TONE; ÎNCĂRCĂTURĂ — 50 KG ® AVANTAJELE SOLUȚIEI PRO
PUSE : ÎNLĂTURAREA RISIPEI Șl ORGANIZAREA DE NOI SERVICII 
• URMEAZĂ, LA CUVÎNT, ORGANIZATORII SERVICIILOR PUBLICE

aducă la sifonărie o cutie 
sau două cu capsule de 
autosifon. cind s-au trans
portat citeva cutii de cre
ioane pentru tutungerie sau 
efectele poștale, cind s-a 
aprovizionat alimentara cu 
citeva kg de scorțișoară sau 
au fost duse Ia spălat pro
soapele de la frizerie.

cesare — 6 cutii cu plăci de 
faianță și o jumătate de bi
don cu soluție de lipit, care 
nu cintăreau la un loc mai 
mult de 50 de kilograme — 
ICRAL-ul a pus pe drumuri 
(de la depozit pină la do
miciliul cetățeanului) o ma
șină cu o capacitate de... 2 
tone.

proape 250 de case de co
menzi din țară, volumul co
menzilor este — prin speci
ficul activității — relativ 
redus (de 10-20 de kg), iar 
distanțele pe care se trans
portă comenzile (pină la 
domiciliul clienților) sint 
de asemenea mici. Cum se 
reflectă aceste particulari-

acest domeniu
tați in gradul de utilizare 
a parcului auto ? Indicele 
de folosire a capacității de 
transport este aici în medie 
de 10—15 la sută, iar al ca
pacității de rulare — de 
numai 5—10 la sută. Or, un 
asemenea randament — ra
portat la capacitatea totală 
a parcului auto aflat in 
dotarea caselor de comenzi 
(care se cifrează la aproape 
100 de mașini) — este de
parte de a fi satisfăcător, 
neputînd justifica actuala 
soluție de organizare a 
transportului la respecti
vele unități comerciale.

Exemplele ar putea, desi
gur, continua. Dar, dincolo 
de particularitățile unui caz 
sau ale altuia, ele conduc 
la citeva concluzii certe și 
generale. In primul rind, că 
se apelează în prezent in 
numeroase sectoare de ac
tivitate la transportul cu 
mașini pe distanțe mici. In

Mihai IONESCU
(Continuare în pag a Il-a) Imagine din 6ecția cazangerle a în

treprinderii de utlla| chimlo din 
București
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FAPTUL! ACUM ESTE VREMEA

DIVERS PRASITULU!
9

încărcăm 
bună 

in- 
un

Misiunea
100

Umiditate*  sl căldura favorlrcnzA dezvoltarea culturilor, dar. con
comitent. cresc sl buruienile. în aceste condiții, urgentarea lucrărilor 
de intrcțincre a plantelor prăsitoare constituie in momentul dc trt\& cea mal 
importantă sarcină in agricultură. In cele mai multe unități nirricolc de 
stat sl cooperatiste mijloacele mecanice si forța dc muncă au fost con
centrate la prăsîtul mecanic si manual al sfeclei de zahăr si floril- 
soarelul. Acum, este important ca mecanizatorii șl cooperatorii să 
acorde atenție atit operativității In execuția lucrărilor, cit sl calilățil 
acestora. Cum este organizată munca pentru executarea ranldă a pra
vilelor mecanice si manuale ? fală amănunte desprinse din raidul efec
tuat de corespondenții ziarului nostru din județele Mehedinți, Olt și Dolj.

nrimlt prin

Bucureș

Să se facă
lumină!

dc miliție din jude- 
u efectuat un control 

utilizării rationale a e- 
clectrice. Nu vom intra 

nunte. Ceea ce frapează 
jful cd. in timpul con- 
, au fost descoperite, la 
cetățeni. nu mai puțin a'e 
pi cu vapori de mercur 
'eniență dubioasa. 
î. s-a aflat că 
i sustrase de la 

arpeșene. inclușii’ de la 
nderca de rețele electri
ci. Firește. cei care ..au 

bec'" au fosf sanețio- 
loc. Acum./Cind becurile 
restituite destinatarilor. 

i ca aceștia facă... 
iâ asupra modului in care 

au (că pinâ acum n-au avut) 
grijă de ele.

te

Pinâ 
toate 

intre-

cat

Luminița Pos'.olache si Maria 
Luca. eleve la școala generală 
r.r. 5 din Vaslui, au zărit, pe un 
trotuar, un pachet cu bani in 
bancnote de cite 100 de lei. Tn 
fața lor. o trecătoare s-a aplecat 
discret, a înșfăcat pachetul și a 
încerc"! să se ■ facă nevăzută. 
Cete două eleve i-au tăiat calea :

— Vă rugăm să nu vă suoă- 
rați. dar vrem să vă reamintim 
că in asemenea cazuri banii șe 
predau la miliție.

Femeia, jenată, le-a dat pa- 
chc.ul cu bani, iar cele două 
eleve l-au depus imediat la mi
liție. Se așteaptă păgubașul.

Tn unitățile agricole de sl.nl sl coo- 
Derallste din ludctul MEHEDINȚI, 
s.mănalul culturilor dc primâvată 
s-a încheiat de mai bine de 3 sftp- 
tămîni. Acum, cind plantele au răsă
rit. toate forțele mecanice si manuale 
sint concentrate te executarea lu
crărilor de întreținere a culturilor 
prăsitoare. Se poate anrccia că in 
anroane toate u- 
nitâțile agricole 
executarea aces
tor lucrări e<te 
privită cu multă 
răspundere. La 
cooperativa agri
colă din Vrata, 
încă de la primele 
ore ale dimi
neții. tot satul se afla pe cimp. 
„Anul 1974 — ne spunea Du-
mi iru Ridiche, președintele coope
rativei — vrem sâ fie pentru 
r.oi anul unor producții record. De 
aceea, in aceste zile, noi nu prege
tăm o cliDă si muncim fârâ între
rupere. Pe cete 48 hectare cartofi dc 
care nr-am Droous să realizăm, in 
medie. 31 000 kg la ha. prima prcșilâ 
manua’ă s-a executat in numai două 
z te. iar din această săotăfnină am 
trecut 1a aplicarea cetei de-a doua 
prășite". Aici, a1 ți 380 de cooperatori 
lucrau la prăsilvl porumbului, lucra
re care s-a si făcut oe mai bine de 
80 la sută din suprafața cultivată.

Pe cete ion hectare d° sfeclă de 
zahăr și 120 hectare cu floarea-soa- 
relui s-a executat, de asemenea, 
prima Drasilă mecanică. Cu spor se 
lucra la întreținerea culturilor și oe 
terenurile cooperativei agricole Gîr- 
la Mare. Mecanizatorii zoreau în
cheierea crimei Drpsi’e mecanice pe 
ultimele parcele cultivate cu floarea- 
soarelui si sfeclă de zahăr. Sute de 
cooperatori munceau, in această zi. 
In orâsitul porumbului, unde parcele 
de teren au fost repartizate din time 
De formații de lucru si cooperatori, 
care lucrează in acord global. La O- 
birs’a de Cimn. Pristol. Vinători, 
Cujmir și Pâtule, unde ne-am oprit 
in raidul nostru, cooperatorii și me
canizatorii lucrau, de asemenea, fără 
întrerupere la prăș t. Pină la această 
dată. în județul. Mehedinți prima 
prăsite manuală s-a executat pe mai 
bine de 75 la sută din suprafața cul
tivată cu sfeclă de zahăr si De 80 la 
sută din suprafața cultivată cu car
tofi. iar Dorumbul a fost prășit pe 
mai bine de 11 000 hectare.

După încheierea insămințărilor 
mecanizatorii și cooperatorii din ju
dețul OLT au trecut cu toate forțele 
la întreținerea culturilor. De la Giu- 
vărăști și Izbiceni. în sudul județu
lui. pinâ la Dobroteasa și Vitomirești 
în nord, pretutindeni mii de oameni 
au ieșit pe cimp la prășitul sfeclei 
de zahăr, florii-soarelui și culturilor

legumicole. în numeroase unități 
s-a încheiat prășitul sfeclei de za
hăr. La cooperativa agricolă Izbi
ceni, de pildă, toate cele 250 hecta
re cu această cultură au fost prăși
te. după care 8-a trecut operativ la 
întreținerea florii-soarelui. „Facem tot 
ce depinde de noi pentru ca in acest 
an să ne numărăm printre uni

Corespondenții județeni relatează despre 
mersul lucrărilor de întreținere a culturilor

tățile fruntașe pe țară la producția 
agricolă — ne spune inginerul-șef 
al cooperativei agricole. Ion Bordei. 
Dc aceea muncim cu hotărire, fără 
nici o clipă de răgaz, pentru com
baterea buruienilor și păstrarea u- 
midității în sol".

Bine procedează acele consilii de 
conducere din cooperativele agricole 
care acționează cu fermitate pentru 
ca la întreținerea culturilor să par
ticipe toți coooeratorii, toate forțele 
satului. Se pot evidenția in acest 
sens unitățile din raza consiliului 
intercoooeratist Vișina, unde ies zil
nic la prăritul florii-soarelui și sfe
clei de zahăr peste 2 500 de coopera
tori. Pină acum au fost prășite 1 100 
ha sfeclă dc zahăr din cele 1 440 
existente, precum și toate cele 400 
hectare cultivate cu floarea-soarelui. 
Pe ansamblul județului au fost pră
șite peste 6 000 hectare cu sfe
clă de zahăr, adică 70 la sută 
din suprafața planificată și mai 
mult de 3 000 hectare de floarea-soa- 
relui.

De mare importantă pentru urgen
tarea lucrărilor de întreținere a

culturilor este concentrarea for
țelor mecanice acolo undo a- 
costea pot da maximum de ran
dament. „Avind fn vedere faptul 
că te sudul județului insftmințările 
au fost făcute mai devreme decit 
in nord, iar floarea-soarelui și po
rumbul au răsărit aproape concomi
tent — spunea Vaslle Cluclu. direc
torul direcției agricole județene — 
concentrăm forța mecanică in aceste 
unități. Tn cea mai mare parte a coo
perativelor agricole din județul Olt 
se acționează cu spirit de inițiali— 
vă, cu hotărire și pricepere pentru 
combaterea buruienilor, pentru men
ținerea umidității solului".

întreținerea culturilor prășitoare 
și încheierea insămințărilor pe ulti
mele suprafețe constituie preo

cupări de prim 
ordin și in jude
țul DOLJ. Dato
rită bunel orga
nizări a muncii, 
aplicării acordu
lui global, se în
registrează o par
ticipare masivă 
de forțe la în

treținerea culturilor și execu
tarea celorlalte lucrări de «ozon 
pe ogoare. Cooperativele agricole a- 
cordă in prezent o atenție deosebită 
efectuării primei prășite pe cete 
14 285 ha cu sfeclă de zahăr. La 
cooperativa agricolă din Drănic, pe 
cele 240 ha cu sfeclă, imediat ce o 
parte din plante au început să apa
ră. s-a trecut la prima prașilă. In 
numai două zile, in cele 2 ferme care 
cultivă sfeclă de zahăr s-a terminat 
această lucrare pe întreaga suprafa
ță. La fel au procedat și țăranii 
cooperatori din Horezu Poenari și 
Gîngiova, care au termin :t prima 
prașilă in numai două zile. Printre 
unitățile fruntașe se află și cele din 
Poiana Mare, Siliștea Crucii, Afu
mați și altele, care au terminat pra- 
șila I la sfecla de zahăr. Din cete 
101 cooperative cultivatoare de sfe
clă de zahăr, pină marți, 65 au termi
nat prima prașilă. Pe ansamblul ju
dețului. prima prașilă a fost efec-' 
tuată pe mai bine de 11 500 hectare.

Virqil TATARU 
Emîllan ROUĂ 
Nistor ȚUICU

Mașina iși făcea cu greu 
loc printre zecile de auto
camioane, tractoare cu re
morci care înaintau încet 
spre intrarea in Combinatul 
dc îngrășăminte azoloase 
ilin Slobozia.

— Mergem să
urce, este foarte 
pentru porumbul ce-1 
sâmințăm, ne spune 
tractorist.

Pe cealaltă parte a 
mulul ieșeau din combinat, 
cam la cinci minute unul, 
vehiculele încărcate. Eram 
martorii unui moment de
osebit, semnificativ. Se 
confirma „pe viu" ideea 
care a stat la baza ampla-, 
sării acestui important 
obiectiv al chimiei in mij
locul cimpi'i Bărăganului. 
Rapid, ingrășămintclc erau 
transportate spre ogoare.

Despre combinat s-a vor
bit, s-a seris mult. Critic, 
atunci cind utilajele ‘ * 
noiogice irțtltzlau să 
sească pe șantier, 
cind se aveau in 
efectele economice 
ciale ale construcției unită
ții in mijlocul județului, 
aproape de Slobozia, oraș 
care a crescut odată cu a- 
cest combinat.

Cert este că termenul de 
intrare in funcțiune? a fost 
depășit. La data de 7 oc
tombrie 1973 in zorii zilei 
erau produse primele tone 
de amoniac.

Care este situația „la zi" 
și mai ales care sint 
perspectivele intrării in 
funcțiune, la întreaga capa
citate proiectată, a Combi
natului de îngrășăminte 
azotoase din Slobozia ? Li
niile dc amoniac produc la 
un nivel apropiat de cel 
necesar pentru a fi decla
rate intrate in funcțiune. 
Pentru a ilustra linia as
cendentă a producției obți
nute in perioada probelor 
tehnologice este de relevat 
că dacă pînă la sfirșitul 
anului trecut au fost reali
zate circa 10 mii tone amo
niac, in aprilie producția 
s-a cifrat la un nivel in
comparabil mai mare. Sub
liniem și faptul că cete 
mai scurte probe tehnolo
gice, citate in literatura de 
specialitate, au durat 9 luni 
la instalații de o asemenea 
capacitate. Or. chimiștii din 
Slobozia reduc cu aproape 
două luni această durată.

dru-

teh- 
so- 

pozitiv, 
vedere 
și 60-

Nu vă culcați
I cu țigara
| aprinsă...

Ilon Felcea, lucrător la un șan- 
tier ai C.F.R. din stafia Orfișoa- I 
ra. a adormit scara cu țigara I 
aprinsă. După un timp, din sal-

Iteaua pe care sforăia de mama I 
focului, a început să iasă fum. I 
Noroc insă că. in baraca unde I

I locuia, a intrat un alt coleg de ■ 
șantier. Gheorghe Dar.ciu. care I 
l-a trezit și. împreună, au scos I 
salteaua afară. Dar. in loc să o

8 stingă, au rezemat-o de baracă. I 
I Spre ziuă, toată baraca era in I 
• flăcări. Au intervenit repede I 
I pompierii voluntari din comună, i 

care le-au salvat viața celor doi ! 
somnoroși, dar nu și baraca. j

I Chiriașul
| din fîntînă |

INici nu «;e crăpase bine de | 
ziuă, cind Dobre Sirbu din satul I 
Crucea (Constanța) a ciulit, in- •

igrijorat, urechile, auzind, ca din I 
fundul pămintului : „Ajutor 1 I 
Ajutooor Pierindu-i somnul, | 
Iomul a ieșit in ogradă și s-a re- . 
pezit spre locul de unde venea I 
strigătul. Ce se jntimplase ? Tn- I 
tareindu-se acasă, după un chef

I zdravăn, chiriașul său. Gh. Ma- I 
note, lot bijbîind pe întuneric, I 
prin ogradă, a căzut in fintină. |

I Norocul lui câ. fiind o fintină . 
părăsită, in loc de apă. se depu- I 
șeserâ. cu vremea, hirtii, gu- I 
noaie. paie. A aterizat ..pe 1

I moaie", salvîndu-se ca prin mi- | 
nune. Spunem aceasta, pentru I 
că fintină avea nu mai puțin |

■ de... 40 de metri adincime ! .

I Avea doar
1 23 de ani...
I Tinărul Valeriu Hosu. lucrător I 
1 la Întreprinderea forestieră de 1 
I exploatare fi transporturi Bra- |

șov (sectorul Codlea). a zărit un I 
tractor oprit pe dreapta și, in | 

I preajmă, nimeni. Tractoristul .
intrase cu treburi în parchetul I 
forestier, urmind să plece, in | 
curind, spre pădure. Fără a mai

Ista pe ginduri. V.H. s-a suit pe I 
tractor și a pornit motorul. Cum I 
nu știa să-l manevreze, tracto- | 
i rul a început să ruleze spre . 

I inapoi. din ce in ce mai repede. I 
I pe o pantă periculoasă. V.H. a | 
' sărit de pe tractor, dar prea . 
Itirziu. Acesta. răsturnindu-se. I 

l-a strivit, curmîndu-i viața. $i | 
avea doar 23 de ani...

Rubricâ redactate de •
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scmteii" •

■

— Instalațiile ■« compor
tă bina, stăpinim procesul 
tehnologic — aprecia ing. 
Constantin Iovăncl, direc
torul general al combina
tului. Cind vom pune Ia 
punct toate comprr son role 
— producția de amoniac va 
spori simțitor.

Fabrica de uree era 
oprită. O defecțiune la un 
schimbător de căldură de 
In linia 2 a dus la Întreru
perea producției. Cum se

După o reevaluare a ope
rațiilor necesare fi alege
rea unei noi soluții, la 
elaborarea căreia participă 
și. directorul general al 
Centralei de utilaj chimic, 
minier și petrolier, Ing. 
Nicolne Vulcan, noul ter
men se reduce ta 3 zile. 
Șl. după cum 
aflăm ulterior.

aveam să
. ........... linf-i a

TI-a de uree a fost repusă 
te funcțiune 
două zile șl

ln numai 
jumătate.

Combinatul chimic
din Slobozia

in fața ultimelor
scadențe

Aceste termene s-au stabi
lit de comun acord cu con
structorul, în urmă cu 
clteva zile. Este adevărat, 
in mare lucrările de con- 
strucțll-montaj sint termi
nate. Doar în „mare", căci 
inehtalitatoa croitorului care 
uită n& pună nasturi ta un 
costum s0 pare că nu este 
străină nici constructorilor 
care lucrează pe șantierul 
din Slobozia. Mai sint de 
executat acoperirea cu ta
blă a unor trasee, Izolarea 
cftorva circuite termice, 
vopsirea anumitor utilaje. 
Realizarea, in cel mai scurt 
timp, a acestor lucrări este 
absolut necesară, deoarece 
nu este posibilă începerea 
probelor tehnologice decit 
după terminarea completă 
a lucrărilor.

Data fiind importanța 
acestui obiectiv pentru, 
agricultura țării, conduce
rea Ministerului Industriei 
Chimice, biroul Comitetu
lui Județean de partid Ia
lomița urmăresc zilnic în
deplinirea sarcinilor sta
bilite.

Prezent pe șantier, mi
nistrul industriei chimice, 
tovarășul Mihail Florescu, 
remarca :

— Faptul că utilajele nu 
sosit cu intlrziere de pină 
la 12 luni, că unele au ne
cesitat remedieri pe șantier 
obligă colectivul de aici să 
rezolve multiplele problemeConstructorul ți beneficiarul asigură

VOM RESPECTA" TERMENELE STABILITE ce se ivesc 'in timpul pro
belor tehnologice.

i aceasta, intr-un timD scurt.
Iilncționarea liniilor de 
amoniac, sutele de tone de 

Această succintă prezentare urce livrate agriculturii pot 
a rezolvării unei situații fi considerate ca un prim 
critice, a modului de con- succes obținut in acest com- 
lucrarc intre constructorul binat. Se depun acum toa- 
de utilaje și beneficiar, te eforturile pentru ca ce- 
sprijinul concret, la fața lelalte instalații — de acid 
locului, al organelor de azotic și azotat de amo- 
partid reflectă, de fapt, nfu — să intre in funcțiune 
pulsul muncii ce se desfă- cit mai repede posibil. Vom 
șoară acum in combinat, în sprijini concret munca co- 
această perioadă ’ ------ u,~'
finisări, înainte 
instalațiile să 
funcțiune.

Cind va avea 
eveniment? La liniile ■ «----
acid azotic ultimul termen lv!}e , n . probelor

remediază 
După nici 10 
oprire erau 
combinat un 
al proiectantului — 
IPROCHTM din București, 
specialiști de la întreprin
derile de utilaj chimic din 
Ploiești și „Grivița roșie" 
din București.

— Cind se poate relua 
producția 1a linia a Il-a 
de uree ? întreabă secreta
rul pentru problemele eco
nomice al comitetului ju
dețean de partid, tovarășul 
Ion Badea.

Primul răspuns al celor 
ce au realizat utilajul a 
fost : 10 zile. Nemulțumit 
de acest termen, secretarul 
comitetului județean 
partid zice :

— Nu se poate, este 
mult. Agricultura are 
voie de uree. Acum.

defecțiunea ? 
ore de la 
prezenți in 
reprezentant

de

prea 
ne-

de ultime lectivului «combinatului 
ca toate prin deplasarea unora din 
intre in cei mai buni specialiști 

din sector pentru a parti- 
loc acest ciPa la soluționarea opera

ție tivă a tuturor problemelor

planificat pentru începerea tehnologice, 
probelor tehnologice este 
15 mal. După alte două săp- 
lămîni — la sfirșitul lunii — 
este prevăzută intrarea în bi nat “trebuie să fie riguros 
probe tehnologice a ultimei respectate.
instalații : cea (le producere 
a azotatului de amoniu.

...Pentru că, adăugăm noi, 
ultimele termene de punere 
în funcțiune a celor două 
instalații ale marelui com-

Dan CONSTANTIN

Razelmul trebuie să redevină un mare bazin piscicol al țării
Privit de pe promontoriul pe care 

se află ruinele cetății Enisala 6au de 
pe cel al Capului Doloșman, Razel
mul iți apare înaintea ochilor ca o 
întindere nesfirșită de ape, incit cu 
greu ți-ai putea imagina că „i se știe 
de capăt". Dintotdeauna insă există 
oameni — pescarii de pe aceste me
leaguri — care cunosc în amănunt 
fiecare loc. fiecare cotlon. Dar bazele 
cunoașterii științifice a acestui imens 
rezervor natural de pește al țării au 
fost puse abia la începutul secolului 
nostru. Meritul ii aparține marelui 
om de știință român Grigore Antipa. 
El a intuit posibilitatea ca uriașul 
complex lagunar (77 000 hectare), al
cătuit din lacurile Razelm, Golovița, 
Zmeica și Sinoe, ale cărui ape sal- 
mastre tindeau să-l transforme in
tr-un fel de „Mare Moartă" a Româ
niei. să poată deveni, alături de Del
ta Dunării, unul din principalele ba
zine piscicole naturale ale țării. $i 
tot perseverentei savantului i se dato- 
rește construirea celor două mari ca
nale — Dunavăț și Dranov — care, 
aprovizionind Razelmul cu apă dulce 
de Dunăre, i-au diluat salinitatea, fă- 
cînd posibilă viața — reproducerea și 
creșterea peștelui.

Astfel, așezarea geografică a com
plexului Razelm—Smoc face ca lacu
rile sale, cu apă dulce și salmastră, 
să constituie un mediu natural deo
sebit de prielnic pentru reproducerea 
și creșterea, in condiții naturale, a 
șalăului. a crapului. a chefa- 
lului a altor specii valoroase de 
pești. Problema fundamentală care 
8-a pus și se pune este de a stăpini, 
de a dirija regimul hidrologic al ape
lor Razelmului. de aceasta depinzir.d 
în măsuță hotărîtoare crearea condi
țiilor prielnice pentru migrarea peș
telui in Razelm. atit din Dunăre, cit 
ș. din Marea Neagră.

In anii războiului și in cei care au 
urmat imediat după război s-a prac
ticat un pescuit nerațional, care a dus 
In scurt timp la secătuirea rezervelor 
de pește ale Razelmului. Abia după 
1918. cind bunurile piscicole au tre.ut 
î.n patrimoniul statului, prin măsurile 
luate, s-a putut reface fondul piscicol 
al Razelmului. Rezultatul ? Dacă in 
perioada 1945—1949 s-au pescuit, in 
total, din acest complex 3 503_tone de 
pește, in perioada 1955—1959 s-au 
pescuit 17 224 tone (cu 13 821 tone 
mai mult!). Din păcate însă, in pe
rioada ce a urmat, nu s-a mai ținut 
seamă de experiența acumulată — 
cu toate avertismentete pescarilor ! 
— și Razelmul „s-a răzbunat" : a in- 
cenut să dea pește din ce in ce mai 
p-'în

în goană după rezultate imediate, 
fosta ..întreprindere piscicolă Tulcea" 
a abandonat aplicarea măsurilor care 
protejau fondul piscicol al Razelmu
lui. Diverși ..specialiști" se întreceau 
care mai de care să brodeze tot telul 
de teorii pe canavaua pretinsei secă
tuiri de pește a RazelmuluL Și, ia

adăpostul acestor „teorii", a început 
un pescuit prădalnic. După 1957. opu- 
șinile de stuf și foltanele de stufăriș 
n-au mai fost ocrotite, pescuindu-se 
din plin in aceste zone, lipsind astfel 
peștele de locurile sate de refugiu și 
de reproducere. Perioadele de prohi
biție au fost reduse mereu, ajungin- 
du-se in 1970—1972 la numai 30 de 
zile pe an, nici acelea respectate. In-' 
cepind cu anul 1961, gurile de la Por
tița, Periboina și celelalte breșe din 
cordonul litoral n-au mai fost închise 
cu garduri pescărești, permitted 
crapului și șalăului să evadeze in 
mare minat de curenți (in 1972 am 
văzut pescarii scoțind din talienele 
instalate pe mare crap și șalău mort). 
Tot din această cauză, in Razelm, 
vreo 12 ani, nu s-a mai pescuit nici 
un chefal (diverși „specialiști" s-au 
și grăbit să acrediteze „teoria" că a 
dispărut chefalul din Marea Neagră ; 
chefalul nu dispăruse : intra in Ra
zelm, depunea icrele, scotea pui și, 
la cea mai mică scădere a tempera
turii apei, se retrăgea in mare, ne
stingherit do nimeni).

Urmarea a fost că, in perioada 
1965—1969, comparativ cu perioada 
1955—1959, s-au pescuit din Razelm 
mai puțin cu 6 963 tone de pește, me
dia anuală fiind cu 1 392 tone mai 
mică. Dacă in anii 1955—1959 crapul 
și șalăul reprezentau peste 75 
la sută din cantitatea de pește prins, 
în anii 1970—1971 nu au fost pescuite 
mai mult de 180 tone de crap 
pe an. Și pentru ca această com
parație să nu pară accidentală, trebu
ie precizat că in perioada 1935—1970 
s-au pescuit, in medie, pe an. doar 
1 390 tone de pește, din care 184 tone 
de crap și 416 tone șalău, res
tul fiind pește mărunt și specii de 
mică valoare economică.

Am relatat această situație nu din 
dorința de a găsi neapărat „vinovați". 
ci pentru a demonstra necesitatea de 
a s° trage învățăminte din experiența 
— și bună și rea — a trecutului, spre 
a face totul ca Razelmul să redevină 
un mare bazin piscicol natural al 
țării.

Este adevărat că. în ultimii ani, 
Razelmului i-au fost descoperite și 
puse-in valoare și alte potențe. în, 
jurul său, in partea de nord și vest 
s-au amenajat o serie de pepiniere și 
crescătorii piscicole care, din punct de 
vedere al productivității. d?u incom
parabil mai mult pește la hectar de- 
cit Razelmul în condiții naturale. Dar 
cete 77 000 hectere de aoă nu pot fi 
amenajate drent crescători! (furajate 
sau nefurajate) de pește. încercarea 
cu transformarea lacului Babndag în 
crescătorie de pnște nefurajată. lac 
care nu ponte fi stăptert din pun^t 
de vedere hidrologic, ar trebui să 
servească de învățătură in acest sens. 
Razelmul nu nonte fi nici desec’t: 
Sar? d-teseb're cte fv’.el® bălti a’e 
Brăitei și Inlomițel. care erau consti
tuite din smircuri gi terenuri mlăști

noase în cea mai mare parte, Razel
mul este o mare compactă de apă, cu 
o adincime medie de 2—3 m, pe care 
n-ai cum s-o evacuezi. Această întin
dere de ape trebuie folosită pentru 
a da pește așa cum este ea. Iar ex
periența a demonstrat că poate fi fo
losită cu succes in acest scop.

De vreo doi ani, Razelmul a deve
nit un bazin de acumulare pentru iri
garea a peste 31 000 de hectare de 
pămint din nordul Dobrogel, furni- 
zind apa necesară pentru marile sis
teme de irigații Tulcea—Sari nasuf, 
Dunavăț—Mur ighiol, Sarichioi și 
Sud—Razelm. Lucrările efectuate vin 
șl in sprijinul dezvoltării creșterii 
peștelui in Razelm șl Golovița, care 
vor oferi condiții deosebit de priel
nice reproducerii și creșterii crapului 
și plăticii, in primul rind.

Trebuie spus că, abia incepted de 
anul trecut, noua conducere a Cen- 

. tralei „Delta Dunării" și-a „aplecat" 
urechea la propunerile pe care te fac 
de ani de zile pescarii din Jurilovca 
și le-a venit in ajutor in mod concret. 
Astfel, pentru prima dată, după mulți 
ani, s-a introdus prohibiția în Ra
zelm timp de 3 luni de zile (de la 
1 aprilie la 30 iunie) : canalele Dra
nov, Dunavăț și Mustaca au fost în
chise cu garduri simple pescărești ; 
s-au găsit fonduri și pentru închi
derea tot cu gard pescăresc și a gu- 
rei Periboina, pe litoral. Lucrarea, 
deși executată tirziu și în pripă, și-a 
dovedit ain plin eficiența : in toam
nă, la gura Periboina. s-au pescuit 
peste 75 tone de pește și, pentru pri
ma dată dună 12 ani, s-au pescuit 32 
tone de chefal. infirmindu-se teoriile 
unor specialiști despre dispariția che- 
falului din Marca Neagră. Tot in 
1973 s-au rărit ochiurile la matlțele 
năvoadelor și s-a interzis pescuitul 
cu setei și cu ave. Printre alte rezul
tate. chiar din primul an s-au prins 
din Razelm cu 370 tone mai mult șa
lău in comparație cu anul precedent.

Măsurile luate anul trecut, comple
tate cu cete ce vor fi luate în acest 
an (deschiderea a 6 girle pescărești 
in zona Leah—Portița, care fac legă
tura intre mare și lacul Sinoe, per
mitted intrarea chefalului pentru re
producere ; amenajarea jepșelor de 
pe litoral, din zona Leahova ca loc de 
cirduire și reoroducere pentru crap : 
în perspectivă, drenarea vechiului 
canal pe fosta gîrlă a Buhaz,ului pen
tru a permite evacuarea surplusului 
de apă in mare, pe la coada lacului 
Sinoe, aproape de Capul Midia etc.) 
au menirea ca. in cițiva ani, să con
tribuie la refacerea potențialului pis
cicol natural a) complexului lagunar 
Razelm—Sinoe. Cu o singură condi
ție: specialiștii, cercetarea «ă nu mai 
ignoreze experiența pescarilor acu
mulată de-a lungul multor generații !

SteHan SAVIN 
corespondentul „Scinteii”

GOSPODARUL BUN
(Urmare din pag. I)

Erbicidorea griului la coo
perativa agricold de produc
ție Sivița, din Județul Galați, 
in vederea distrugerii bu

ruienilor
Foto : S. Cristian
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EDITURA POLITICA

îndemnul acestora din 
urmă ! — au început 
să crească iepuri de 
casă".

Prezent 1a conver
sație. profesorul Con
stantin Dumitrescu 
propune o dezbatere 
mai aplicată a temei. 
„Aseară ne-am nime
rit la sectorul zooteh
nic al C.A.P.-ului 
mare. între coopera
torii care îngrijeau 
vacile, o văd. mun
cind cot la cot. și pe 
Leonora Nicolescu, 
dintr-a IV-a“. „Ce-i 
cu tine aici, fată ?" 
Mi-a răspuns fără 
să-și întrerupă trea
ba : „Mama a fost 
chemată pină acasă și 
o înlocuiesc". „Păi se 
aoropie ora mulsului. 
Ce-ai să faci ?“ „Dacă 
nu vine pină atunci, 
o să le și mulg. N-ar 
fi prima dată !". Ve
deți, așadar, că in mi- 
crocooperativa lor co
piii învață lucruri 
pentru toată viața...

Dar poate că rin
durile de față despre 
micii cooperatori din 
Tirgu-Gingulești pu
teau începe la fel de 
bine șl cu interviul 
fulger.

— Cum stați cu lu
crările la zi ?

— Pe terminate. A- 
vem o bună partici
pare la muncă. (Răs

punsul aparține Euge
niei Stăicuț, președin
ta cooperativei agri
cole ș?olare). La ulti
ma adunare generală 
a micilor cooperatori, 
cind a fost aleasă, un 
mucalit a "zis : „Tre
buie promovate și fe
tele. nu ?“ Ironie gra
tuită. Eugenia Staicut 
dintr-a Vil-a este 
premiantă la învăță
tură și la munca in 
C.A.P. !

— Ce-a ți făcut cu 
produsele de anul tre
cut ?

Aici, răspuns com
petent din partea lui 
Ilie Nicolin, cOntabil- 
casier, imbatabil la 
matematică :

— Le-am valorifi
cat. Venituri planifi
cate : 11 340,80 lei. Re
alizate : 28 339 lei. De
pășiri 1a fiecare cul
tură. Să vă dau situa
ția pe compartimente?

— Mai bine spu
ne-mi cum ați folosit 
banii obținuți ?

— O parte l-am 
cheltuit pentru înzes
trarea laboratoarelor 
noastre. Alta, pentru 
plasa de sirmâ cu care 
am împrejmuit...

— ...crescătoria de
iepuri... ,

— în afară de Leo
nora Nicolescu, mai e 
cineva din C.A.P.-ul 
mic care să fi lucrat 
o oră, două și la 
C.A.P.-ul mare ?

— Toți — declară

Iiarle Cumpănășoiu, 
fostul președinte. Eu, 
anul trecut, 16 zile la 
rind am cules mere, 
roșii, prune, morcovi, 
cartofi in C.A.P.-ul 
mare.

— Eu, spune Ange
lica Manea, am lu
crat în C.A.P.-ul mare 
alături de părinții 
mei, Împreună cu 
sora mea, Mariana, 
elevă la liceu...

— Eu, adăugă Eu
genia Stăicuț..,

— Dar timD de Joa
că mai aveți ?

Dreot orice răspuns 
tovarășa Silvia Bur- 
Icanu, comandanta u- 
nității de pionieri, 
deschide un album 
pionieresc plin cu fo
tografii : peisajele ' de 
o rară frumusețe de 
ta peșterile Polovraci, 
Muierii, de la Baia 
de Fier, podul peste 
Olteț — imagini din 
excursiile prin țară, 
devenite tradiționale...

Cind am plecat 
din Tîrgu-Gîngulești, 
membrii C.A.P.-ulul 
mic iși desfășurau in 
plină amiază munca 
lor obișnuită : unii e- 
rau la ore. dădeau 
teze, te timp ce alții 
își vedeau de treburi 
la răsadnițe, in liva
dă, la stupi, ori ta 
ferma de iepuri. De 
aceea mă Întreb : 
Oare prezentul repor
taj n-ar fi trebuit să 
înceapă de aici 1

(Urmare din pag. I)

al doilea rind, faptul că te 
aceste cazuri se transportă 
cantități mici. In al treilea 
rind, folosirea mașinilor — 
in asemenea situații — ali
mentează un consum nera
țional de combustibil și 
bani. în al patrulea rind, 
să mai spunem că afectarea 
unui număr important de 
mașini pentru operațiuni 
neeeonomicoase determină 
sustragerea din circuitul 
economic a unei însemnate 
capacități de transport so
licitată și așteptată de alte 
sectoare de activitate etc. 
Firesc ar fi. deci, ca în ca
zurile puse in discuție — de 
transporturi pe distanțe 
mici și pentru cantități re
duse — vehicularea mărfu
rilor să se facă cu un alt 
mijloc de locomoție. Care 
ar fi el ?

— Deși poate aparențele 
nu sint atit de convingă
toare la prima vedere — 
ne-a declarat Dima Lupii, 
cercetător științific la Insti
tutul de cercetări comer
ciale — cred că mijlocul de 
locomoție care se aoropie 
cel mai mult de necesitățile 
specifice anumitor unități 
de servire publică este tri
ciclul. Avantajele sate ? în
cărcare și rulaj optim la 
operațiuni mărunte și dis. 
tanțe mici : ușurință in ex
ploatare: degrevarea parcu
lui auto de transporturi 
neadecvate capacității sale; 
economisirea combustibilu
lui ; desfășurarea mai flu
entă a aprovizionării (te 
corelație cu nevoile unită
ților și nu in -funcție de 
disponibilitățile de mașini) 
etc., etc. în plus, prin in
troducerea trlciclurllor s-ar 
pu'ea organiza o serie de 
noi servicii, pe care unită
țile prestatoare Ip ocolesc 
in momentul de (ață din

lipsa mijloacelor de trans
port corespunzătoare nevoi
lor lor. între altele, mă 
gindesc la colectarea de
șeurilor din cartiere, trans
portul obiectelor de mesa
gerie poștală la domiciliul 
clienților, colectarea lenje
riei (pentru spălătoriile 
chimice) sau a obiectelor 
de încălțăminte (de către 
atelierele de reparații), la 
extinderea serviciilor de 
aprovizionare la domiciliu

sirii, capacitatea de trans
port, ritmul de manipulare, 
randamentul celor ce îl ve
hiculează ș.a., particulari
tăți de care este necesar să 
se țină cont in luarea deci
ziilor. Tocmai de aceea, fo
losirea triciclurilor nu tre
buie generalizată, ci adop
tată de la caz la caz, de 
la situație la situație. Ori
cum însă, chiar și din în
șiruirea exemplelor pre
zentate în rindurite de față.

Transportul mărfurilor 
la distante mici

7

(cu produse alimentare, de 
oofetărie, cu lapte, cu pro
duse de tip „Gospodina") 
etc.

Subscriind la propunerea 
interlocutorului, vrem să 
facem totuși următoarea 
precizare : introducerea tri- 
ciclului ca mijloc de loco
moție nu trebuie privită ca 
o soluție dictată de o anu
me conjunctură. Pentru că, 
in foarte numeroase țâri 
— unele mai dezvoltate 
economic ca noi — triciclul 
este utilizat de ani șl ani 
de zile, nu din motivele pe- 
nuriei de combustibil, ci 
pentru că efectiv folosirea 
sa asigură avantaje econo
mice certe.

Desigur, utilizarea trici- 
clului prezintă unele greu
tăți. unele particularități 
privind sezonalitatea folo

un lucru este cert : există 
în prezent zone întinse de 
activitate unde se poate in
troduce — cu mari avantaje 
economice — transportul cu 
tricicluri. Folosirea lui ar 
evita o bună parte din 
cheltuielile Ineficiente pro
vocate in momentul de față 
de utilizarea — fără dife
rențiere — a mijloacelor 
auto. Cit privește procura
rea și fabricarea tricicluri
lor, este de la sine înțeles 
că ele nu pun probleme 
tehnice deosebite. O dată 
hotărită introducerea trans
portului cu tricicluri — la 
început măcar experimental 
— ar urma doar să se sta
bilească detaliile funcțio
nale pentru diferitele ge
nuri de activități.

Abordind problema utili, 
zării actuale a mijloacelor

de transport din sectorul 
serviciilor publice, se poate 
observa și un alt aspect : 
dacă in anumite situații 
transportul auto este nera- 
țional, neeconomicos și 
deci este Indicat să se in
troducă transportul cu tri
cicluri, in schimb sint alte 
situații — la fel de nume
roase — cind este posibilă 
și eficientă utilizarea unui 
alt mijloc de transport — 
motoscuterul. In prezent, o 
serie de unități de alimen
tație publică, unele cofetă
rii și unități de telefonie îl 
folosesc cu bune rezultate. 
Pc.de o parte, motoscute
rul — dotat cu motorul ro
mânesc „Mobra" — deter
mină consumuri reduse de 
combustibil (un motoscuter 
consumă circa 2 litri de 
benzină la 100 de km, față 
de o autodubă care consu
mă 18—20 de 1), iar pe de 
altă parte, prin capacitatea 
sa de transport, motoscute
rul răspunde optim specifi
cului multor unități de ser
vire publică: frecvență 
mare în aprovizionare, 
distanțe mici de transport, 
cantități de volum mediu 
etc. Numai că, din păcate, 
in pofida avantajelor sale 
certe, și acest, mijloc de 
transport este deocamdată 
prea puțin folosit.

★
Evident, rindurile de fată 

nu și-au propus să facă un 
inventar al sectoarelor de 
activitate in care triciclul 
și motoscuterul — ca mij
loace de locomoție — și-ar 
putea face loc. Stă în pri- 
ceperea și capacitatea orga
nizatorică a conducerilor de 
întreprinderi și unități de 
servire publică de a anali
za concret fiecare caz In 
parte și de a depista acele 
zone in care folosirea lor 
se impune și se pretează 
cel mai bine.

Pc.de
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Un moment epocal al istoriei universale a confirmat:

CAUZA LIBERTĂȚII POPOARELOR ESTE INVINCIBILĂ
Astăzi se împlinesc 29 de ani de la victoria asupra fascismului

lăți. La 9 mai
Europa, rea mai

idu-w astfel In
și ființa națională

Obținută cu prețul unor imense 
eforturi și sacrificii, victoria de la 
9 mai a constituit o nouă dovadă, 
H -c’ra mondială. a invincibilității 
luptei pentru libertate a ponoarc- 
l-'r. a dreptului l«r la existentă 
demnă, de sine stătătoare, o crea 
înfrinsv'-e a politicii imperialiste 
de agresiune. dominație și înrobire.

■ rolul holări- 
tnr re care l-a avut in obținerea 
\ictoriei Uniunea Sovietică. forța

■ .. toi'i'-. i antihitle
rist*-'.  Poporul sovietic, purtind cu 
eroism p* ’ umerii săi greul războiu- 
lul, datt c- ’.e mai grele jertfe și. 
totodată. c:*le  mai puternice lovl- 
i -n mas.mi de război naziste, cj$- 
’ • ‘ • cunoștința și admira
ții întregii lumi. La zdrobirea ce
lui de-al Ill-lea Reich a contribuit, 

t.■>lupta celorlalte state 
participante la coaliția antihitle
riste — Anglia. S.U.A.. Franța — 
a e:-m.---lnr mișcări de rezistentă, 
in frunte cu clasa muncitoare și 
p.-rtidele comuniste, desfășurată in 
tarile cotropite de hitleriști.

Ponorul român aniversează Ziua 
victoriei asupra fascismului cu 
sentimentul mindrici legitime de a 
fi adus o contribuție însemnată la 
făurirea ci. Această contribuție și-a 
găsit expresie în lupta forțelor pa- 
triotiCe in frunte cu comuniștii Îm
potriva ocupanțllor hitleriști. pen
tru sabotarea mașinii de război na
ziste. care a culminat cu insurec
ția na’ională antifascistă armată 
de la 23 August 1944, inițiată, or- 

<__________________________________

genitalii șl condusă dr Partidul 
Comunist Român și In participarea 
in continuare a întregii armato ro
mâne. a întregului popor român la 
lupta coaliției antihitleriste, in 
Jertfele de singe, sacrificiile și c- 
forturil? pentru eliberarea între
gului teritoriu al țârii și apoi pen
tru eliberarea Ungariei și Cehoslo
vaciei. pină la victoria finală asu
pra Germanici fasciste. în lup
ți comună dusă de ostașii ro
mâni si sovietici împotriva fas
cismului s-a cimentat puternic 
prietenia româno-sovietică, ale că
rei tradiții au fost ridicate pe o 
treaptă nouă, superioară, in anii 
socialismului.

Este știut că la putină vreme 
după Infringerea Germaniei hitle- 
riste a fost scoasă din luptă șl Ja
ponia militaristă — o contribuție 
de seamă la infringerea acesteia 
aducind poporul chinez, precum și 
popoarele coreean. vietnamez și 
alte popoare din Asia de sud-esL

Răstimpul color aproape trei de
cor». ii de la victoria asupra fascis
mului pune mereu mai puternic 
în evidență marile ei semnificații, 
consecințele de însemnătate epoca
lă asupra întregii dezvoltări social- 
politice postbelice — in mod deo
sebit prin schimbările determinate 
in raportul mondial de forțe, prin 
căile. largi, deosebit de favorabile, 
deschise Împlinirii aspirațiilor de 
independență și suveranitate națio
nală ale tuturor popoarelor. Prin- 
tr-o fericită coincidență istorică, 
poporul român sărbătorește în a- 
ceeași zi de 9 mai atît Ziua victo
riei, cit și Ziua independenței na
ționale. această împletire simboli- 
zind viu adevărul că eliberarea de 
sub fascism a creat premisele ca 
independența de stat, cucerita în 
1877, să devină pentru prima oară 

o Independență națională reală și 
deplină.

Mutațiile revoluționare profunde 
survenite in perioada postbe
lică iși găsesc expresie în 
triumful social'soiului in 14 state, 
cuprinzînd o treime din populația 
planetei ; In amploarea luptei cla
sei muncitoare și creșterea rolului 

„Victoria asupra fascismului in cel de-al doilea război mondial a demonstrat 
incă o dotă, la scara celei mai ample incleștări din cite a cunoscut istoria, forța 
cu care popoarele se ridică in apărarea unei cauze drepte, adevărul incontestabil 
că rolul hotăritor in făurirea istoriei, in apărarea libertății și independenței na
ționale il au masele populare, milioanele și milioanele de oameni ai muncii de 
pretutindeni. Războiul antifascist a relevat că oricit de mare ar fi potențialul 
aruncat in luptă de forțele reacțiunii, oricit de puternice ar fi armatele impe
rialiste invadatoare, ele nu pot infringe voința de libertate a popoarelor, dorința 
acestora de a-și hotărî singure soarta".

NICOLAE CEAUȘESCU

partidelor comuniste și muncito
rești : in prăbușirea sistemului co
lonial oa urmare a avintului miș
cărilor de eliberare națională ; in 
afirmarea noilor state independen
te ca factori activi ai luptei pentru 
dezvoltare de sine stătătoare : in 
rolul crescind al țârilor mici și 
mijlocii ; in prezența tot mai acti
vă în arena luptei politice a ti
neretului, femeilor, țărănimii, in
telectualității, altor numeroase și 
variate forțe sociale, democratice, 
anti imperialiste, a căror creștere 
apleacă tot mai accentuat balanța 

raportului mondial de forțe în fa
voarea cauzei păcii și progresului. 
Totodată, îngustarea continuă a a- 
riei de manifestare a Imperialis
mului. ascuțirea continuă a contra
dicțiilor intcrimpcrialiste reduc 
tot mai mult posibilitățile sale 
de a-și promova țelurile sale 
agresive. In aceste condiții, In zi

lele noastre s-au conturat pentru 
prima oară posibilități reale de a 
se înfăptui eliberarea omeni
rii dc coșmarul războiului și dc a 
se instaura o pace durabilă și 
trainică. Condiția fundamentală 
pentru ca acest deziderat să de
vină realitate este unitatea țărilor 
socialiste, acțiunea unită a tuturor 
statelor iubitoare de pace, a celor 
mai largi forțe sociale antiinipe- 
rialisle, lupta lor pentru abolirea 
vechii politici imperialiste de forță 
și dominație, pentru promovarea 
unei politici noi, la temelia căreia 

să sc .statornicească trainic princi
piile respectării independentei și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in trebu
rile interne ale altor state, avan
tajului reciproc — ca norme esen
țiale do egre depind evitarea con
flictelor. înțelegerea internațională.

Pe linia afirmării acestor obicc- 

five s-au înregistrat rezultate de 
seamă, exprimate in cursul nou, 
spre destindere și colaborare in
ternațională — manifestat pe plan 
mondial și, in mod deosebit, în 
Europa.

Aniversarea victoriei impune să 
nu se ignoreze că incendiul celor 
două războaie mondiale s-a dez
lănțuit in Europa și, ca atare, în
făptuirea securității pe acest con
tinent este nu numai o cerință vi
tală a popoarelor sale, dar și o 
problemă majoră a întregii ome
niri. România, care printr-o acti- 

vltate susținută a contribuit la 
dezvoltarea destinderii pe. conti
nent, la pregătirea și desfășurarea 
pozitivă de oină acum a Con- 
ferinței gcneral-europenc. con
sideră că in prezent este nece
sar să sc focă toiul pentru accele
rarea lucrărilor de la Geneva, pen
tru elaborarea unor documente 
clare, care să stabilească noile 
principii ale relațiilor de pe con
tinent, dc natură să ofere tutu
ror popoarelor garanția dezvoltării 
lor libere, la adăpost dc orice act 
de agresiune, intr-un climat de 
prietenie și rodnică colaborare.

în lumea postbelică clstigă 
tot mai mult teren idcca so
luționării problemelor acute, liti
gioase, nu pe calea armelor, a răz
boaielor, ci pe căi politice, prin 
tratative. Cu atît mai necesar este 
ca în prezent să se acționeze per
severent. de către întreaga comuni
tate mondială, pentru soluții echi
tabile, corespunzătoare intereselor 
legitime ale tuturor popoarelor șl 
ale păcii generale.

Tn conștiința tuturor popoarelor 
sint și rămin vii uriașele pierderi 
de vieți omenești și distrugeri ma
teriale provocate de .cel de-al doi
lea război mondial. Aceste pierderi 
ar fi incalculabil mai grele în con
dițiile folosirii actualei dezvoltări 
a tehnicii militare ; tocmai de a- 
ceea, popoarele au înscris ca un 
obiectiv fundamental al luptei lor 
pentru o pace trainică înfăptuirea 
dezarmării generale și, in primul 
rind, a dezarmării nucleare. Româ
nca militează neobosit pentru 
adoptarea de programe care să 
conducă la măsuri reale de dezar
mare, inclusiv măsuri de dezanga
jare și dezarmare in întreaga Eu
ropă, ca parte integrantă a edifi- 

) cării securității pe continent.
Firește, atîta timp cit nu 

sc înfăptuiește dezarmarea, Par
tidul Comunist Român, sta

lul nostru socialist, ținînd sea
ma de învățămintele istoriei, 
se îngrijesc in modul cuvenit 
de asigurarea capacității de apă
rare a României. Militarii ar
matei României socialiste nu-și 
precupețesc eforturile pentru a-$i 
ridica pregătirea de luptă si 
politică, hotărtți să îndeplinească 
exemplar misiunile încredințate de 
comandantul suprem, gala oricind 
să apere cuceririle revoluționare 
ale poporului, independența și su
veranitatea patriei.

Așa cum este știut, din năzuința 
firească de a feri generațiile vii
toare de spectrul unei noi confla
grații mondiale s-a născut Organi
zația Națiunilor Unite. Româ
nia acționează neobosit pen
tru creșterea in continuare a 
rolului șl eficienței O.N.U. în 
sprijinirea procesului dc țlestln- 
derc. in soluționarea problemelor 
arzătoare ale contemporaneității.

Pregătîndu-se să' Intîmpine cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea al 
P.C.R. cu noi succese, poporul ro
mân este puternic însuflețit de con
știința faptului că realizările salo 
in edificarea socialismului sint nu 
numai un izvor de înflorire a pa
triei, dar șl un aport la întărirea 
forțelor socialismului, ale păcii și 
progresului. El sprijină cu fermitate 
politica externă a partidului și sta
tului nostru, neobosita activitate a 
secretarului general al P.C.R.. 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, îndreptate spre 
instaurarea trainică a principiilor 
noi de relații interstatale, spre uni
rea celor mai largi forțe sociale, 
democratice, an ti imperialiste, în 
lupta pentru menținerea și consoli
darea păcii, pentru libertatea po
poarelor și progresul umanității.

General maior 
Ion HORTOPAN

IA MAREA VICTORIE - MAREA CONTRIBUȚIE A POPORULUI ROMAN
Dacă poporul nostru și-a înscris 

pentru totdeauna numele in marea 
epopee antifascistă, aducindu-și din 
plin contribuția la eliberarea po
poarelor din robia hitlcrislâ. la vic
toria finali asupra Germaniei na
ziste. aceasta se dalorește faptului 
că sentimentele antifasciste, pro
fund înrădăcinate in rindurile ce
lor mai largi mase ale poporului, 
și-au găsit o strălucită expresie in 
politica patriotică a Partidului Co
munist Român. Marile acțiuni de 
masă din perioada 1935—1939, des
fășurate sub lozinca frontului 
popular, au arătat lumii întregi 
hotărârea poporului român, in 
frunte cu comuniștii, de a se opu
ne fascismului, de a lupta pentru 
apărarea libertăților democratice, 
independenței naționale și integri
tății teritoriale a patriei. Exponent 
Fidel al intereselor naționale fun
damentale, partidul s-a ridicat de 
la început cu holărire împotriva 

războiului hitlcrist. a inițiat și or
ganizat rezistența antifascistă care 
a culminat cu victoria insurecției 
naționale antifasciste armate, mo
ment epocal in întreaga istorie a 
țârii. Este meritul nepieritor al 
Partidului Comunist Român de a 
sc fi afirmat ca forță conducătoare 
a poporului atit in lupta sa de eli
berare de sub dominația fascistă, 
cit și in mobilizarea tuturor resur
selor națiunii in lupta împotriva 
hitlcrismului. Aprecieri autorizate 
consemnate in documente oficiale, 
in presa străină, în declarațiile 
unor personalități de peste hotare 
au relevat contribuția substanțială 
a actului Istoric de Ia 23 August 
1944 Ia prăbușirea întregului sistem 
de dominație german din Balcani, 
la scurtarea duratei războiului in 
Europa, importanța aportului Româ
niei la marea victorie a popoare
lor.

întregiri potential militar si economic al României - 
pus in slujba iWului antihitlerist

• Efectivul total al trupe
lor române ansaiate ps 
frontul antifascist — aproape 
540 009 de oameni.

• La 9 mai 1945 se găseau pe
frontul antihitlerist forțe arma
te române insumînd 2 £0/
mnndamente de arma
tă, 4 comandamente de 
corp de armată, 16 di
vizii de infanterie și cavale
rie. un corp aerian, o divizie 
de artilerie antiaeriană, Flotila 

d® Dunăre, un regiment de 
tancuri, o brigadă de căi fe
rate etc.

• Valoarea contribuției e- 
conomice a României 
războiul antihitlerist — peste
1 miliard de dolari <la
cursul din 1938).

• Au fost puse la dispoziția fron
tului rețeaua de căi ferate de 
aproape g ț}j)g |{fy| ?i inlrmul 
parc de material rulant — peste 
52 000 de vagoane 
proape 2 400 locomotive _ 

rețeaua telefonică șl telegrafică în 
proporție de 2/3, cea mai mare 
parte a flotei maritime și flu
viale. porturile, docurile, antre
pozitele, șantierele navale, toate 
aerodromurile, circa 90 la sută 
din conductele petroliere.

• Pentru aprovizionarea armatei 
țărănimea a dat peste 220 000 
tone produse agroali- 
mentare ?i circa 142 000 
tone de furaje, *“ indus’ 
tria alimentară circa 45 000 
tone alimente.

Rin cronica vitejiei
Datorită numai insurecției naționale antifasciste armate de la 23 
August îmi. Germania nazistă a pierdut peste 61 000 
de militari - efectivul a 6 divizii — inlre care 14 
nerali și mai mult de 1 400 de ofițeri.
Pină la 9 mai 1945, armata română avea la activul ei străbaterea 
prin lupte grele a peste ț QQQ Jțm, traversarea a țȚ mOSivi 
muntoșl, Iortar'a a 12 cursuri mari de apă, eliberarea 
a 3 831 localități.
Pierderi generale provocate inamicului : circa | j g QQQ p|*jzQ«  
nieri 3i 18 000 morți - ^tv^ntui> 14 divizii.

Jertfe de SÎnge a,e *rmatei române: aproape 170 000 
morți, răniți și dispăruți.
poste 300 000 militari români au ,Mt decorați cu °r‘ 
dine și medalii românești, sovietice, cehoslovace și ungare.
Trupele române au fost evidențiate în numeroase ordine ale Mi
nisterului de Război al României, in 7 OFClinC GIG C 0171011“ 
domeniului suprem sovietic.

Chemările P.C.R.: „La luptă hotăritâ de partea 
Iurtelor coaliției antifasciste"
t

în pofida sălbaticei prigoane antonesclene, P.C.R. șl-a îndeplinit cu cinste, in anii războiului, rolul 
de organizator al rezistenței antifasciste, in forme din cete mal diverse: greve șl acțiuni de sabota] 
in întreprinderile care lucrau pentru aprovizionarea frontului și in transporturi; incendierea și distruge
rea unor depozite militare ; împotrivirea țărănimii față de rechizițli; refuzul a mii de cetățeni de a 6e 
prezența la incorporări; crearea de detașamente armate de partizani.

..Comitetul Central al Partidului Comunist din Româ
nia propune următoarea PLATFORMA :

1 ÎNCETAREA RĂZBOIULUI CONTRA UNIUNII 
SOVIETICE. PACE ȘI LUPTA COMUNA cu Uniunea 
Sovietică. Anglia, Polonia, Iugoslavia, Cehoslovacia, cu 
țările democratice și cu toate popoarele iubitoare de 
libertate. împotriva hitlerismului cotropitor.

2. OPRIREA producției de război, a transporturilor 
de trupe, arme și muniții pentru războiul lui Hitler. 
ALUNGAREA din tară a ocupanților hitleriști. RECU
CERIREA LIBERTĂȚII ȘI INDEPENDENȚEI NAȚIO
NALE A ROMÂNIEI.

3. RĂSTURNAREA GUVERNULUI ȘI REGIMULUI 
MILITARO-HITLERIST trădător de țară, In frunte cu

Antonescu, sluga lui Hitler. Pentru un guvern al inde
pendenței naționale, format din reprezentanții TUTU
ROR forțelor patriotice.

4. ÎMPOTRIVA DICTATULUI HITLERIST DE LA 
VIENA asupra Ardealului, pentru eliberarea Ardealu
lui de sub jugul lui Hitler.

Partidul Comunist din România e gata să colaboreze 
cu toate partidele, grupările, persoanele politice și cu 
toți patrioții români pentru realizarea oricărei reven
dicări din PLATFORMA, punind ca singurul criteriu 
al colaborării : atitudinea față de ocupanții hitleriști, de 
slugile lor trădătoare de țară și de războiul criminal 
contra Uniunii Sovietice* 4.

(Din PLATFORMA-PROGRAM a P.C.R. din 6 
septembrie 1941, intitulată ,,Lupta poporului ro
mân pentru libertate și independență națio
nală44).

Mitralieri români pe frontul din Transilvania

„Totul pentru front, totul pentru victorie!"
„Muncitorii mineri, personalul tehnic, 

funcționari, ingineri și direcția minelor 
„Concordia“-Schitu Golești, adunați azi 4 
decembrie 1944 (...) hotărim: Față de 
nevoile poporului român, față de necesi
tățile industriei, de transporturi. în spe
cial C.F.R... ne luăm angajamentul ca 
in cursul lunii decembrie să ridicăm can
titatea producției pină la dnblare44.

(Moțiunea salariaților de la mina Schi
tu Golești-Muscel, 4 decembrie 1944)

„Se cuvine... ca noi, muncitorii orga
nizați iri sindicate, să sprijinim această 
luptă a soldaților noștri de pe front... 
făcindu-i să ne simtă ca sprijinitori ai 
grelelor sacrificii pe care ei le fac. Că
lăuzit de aceste înalte sentimente patrio
tice, facem un apel călduros către toți 
muncitorii organizați in sindicatul me- 
taâo-chimic ca in cursul săpt^mînii ce 
urmează să presteze 6 ore suplimentare 
de lucru, care să fie destinate ostașilor 
oare luptă pe front44.

(Apelul sindicatului din industria me
talurgică și chimică, martie 1945)

„Campania -TOTUL PENTRU FRONT, 
TOTUL PENTRU VICTORIE I- a avut 
cel mai puternic răsunet în masele largi 
ale poporului, mobilizînd categoriile cele 
mai variate de cetățeni. S-^au strins pină 
acum peste 500 de milioane lei. Au fost 
trimise pe front 2 caravane care au dus 
100 000 de pachete pentru ostași. 18 biblio
teci de campanie pentru marile unități, 
200 000 cărți poștale, 2 000 000 țigări, cio
rapi, bomboane, săpun, ață, creioane etc41.

(„Buletinul Apărării Patriotice", 1 mai 
1945)

„Am avut posibilitatea să asist la Con
gresul muncitorilor petroliști și fcroyiari. 
Atmosfera congresului era admirabilă. 
Zeci de cuvintări scoteau In evidență vo
ința clasei muncitoare române de a con
tribui la efortul de război intensificind 
producția, reparind locomotive, căi ferate, 
vagoane pentru a trimite material solda
ților care se bat44.

(BENOIT FRACHON, secretarul gene
ral al C.G.M. din Franța, februarie 1945)

Monifest ol CC. al P.C.R. chemînd clasa muncitoare, 
pe toți cetățenii țării să sprijine lupta armatei romane, 
aiături de armato sovietică, pentru infringerea defi

nitivă a hiilerismului (septembrie 1944)

„In ciocnirea inevitabilă cu forțele hitleriste, Parti
dul Comunist din România cheamă muncitorimea, ță
rănimea, intelectualii și pe toți cetățenii României la 
luptă fără cruțare, cu toate armele, împotriva dușma
nului de moarte al poporului român, pentru asigurarea 
viitorului său44.

(Declarația C.C. al P.C.R. din 24 august 1944).

„Ofițeri, subofițeri și soldați.
Români 1
Lupta voastră eroica a sfărîmat în citeva zile stăpî- 

nirea nemților și a slugilor lor din țara noastră. Bucu
rești ui. capitala noastră dragă, a fost eliberat de 
năpircile nemțești, de stăpînirea nesuferită a bandei 
lui Antonescu ; datorită luptei voastre vitejești și a 
ajutorului ce v-au dat formațiunile patriotice înarma
te, eroica armată roșie și aviația aliată, in tot cuprinsul 
țării nemții sint zdrobiți cu miile, sint luați prizonieri, 
multi se predau, iar acele unități care refuză să se 
predea sint încercuite și nimicite...

Dar fiara fascistă nu este incă complet nimicită...
' De aceea lupta voastră, dragi ofițeri și soldați, tre
buie să fie și mai necruțătoare, alături de puternicii 
noștri aliați, pină la totala nimicire a hoardelor ger- 
mano-fasciste, a cotropitorilor unguri și a asasinilor 
legionari, care au adus în țară pe nemți44.

(Manifestul P.C.R. către armată din 4 septem
brie 1944).

„Un aport hotăritor la prăbușirea frontului german 
in întreg mri-estri Europei"

„Ieșirea României din AXA are 
o importanță covirșitoare nu nu
mai pentru această țară, ci pentru 
întreg Balcanul deoarece prin a- 
ceastă lovitură se prăbușește în
tregul sistem de dominație german 
din sud-estul Europei. însemnăta
tea acestui din urmă fapt nu poa
te să fie subestimată44.

(Radio Moscova, 27 august 
1944).

„România, dind posibilitate tru
pelor aliate să sfărime rezistența 
germană de pe Carpați. contribuie 
hotăritor la victoria puterilor a- 
liate".

(Radio New York, 28 august 
1944).

„Efectul strategic al acestui act 
extraordinar va fi năruirea din 
punct de vedere militar a sistemu
lui german de operațiuni, iar din 
punct de vedere politic înseamnă

îndepărtarea influenței germane 
in sud-estul Europei44.

(Daily Herald, 24 august 1944).

„Este prematur să evaluăm toa
te consecințele pe care le poate 
avea răsturnarea de situație pro
dusă in România. In orice caz este 
un eveniment de mare importanță, 
care a dat una din cele mai sen
sibile lovituri celui de-al III-lea 
Reich44.

(Le Figaro, 25 august 1944),

„Acum cinci ani, la 23 August 
1941, România a rupt legăturile cu 
fasciștii germani și a trecut în 
tabăra NAȚIUNILOR UNITE. A- 
ceastă hotărire a fost foarte im
portantă și decisivă în purtarea 
războiului împotriva germanilor, 
ducînd la căderea bastionului ger
man... Acest fapt a avut ca urma
re ieșirea Bulgariei din război, iar 
germanii au părăsit Bulgaria, Gre

cia și o parte din Iugoslavia... Ac
țiunea românilor a dus la scurta
rea războiului și a salvat viața a 
mii de soldați aliați".

(Radio Londra, 23 August 
1949).

„Franța socotește că România a 
adus prin contribuția ei o scurtare 
a războiului cu cel puțin 6 luni44. 

(Radio Paris, 13 ianuarie 1946).

„Ca fost comandant al trupelor 
Frontului 2 ucrainean îmi amintesc 
cu multă satisfacție de glorioasele 
fapte de arme săvirșițe de ostașii 
români care, fără a-și cruța forțe
le și chiar viața, luptau plini de 
curaj și bărbăție pentru obținerea 
victoriei asupra dușmanului urit 
de moarte. Prin faptele lor vite
jești ei au contribuit la apropierea 
zilei luminoase a victoriei44.

(Mareșalul Uniunii Sovietice 
RODION MALINOVSKI).

„în decurs de cinci luni, cele 
două armate române și divizia „Tu- 
dor Vladlmirescu—Debrețin" au 
luptat fără întrerupere pentru eli
berarea Cehoslovaciei. In acest 
timp, ele au înaintat pe teritoriul 
nostru pe o distanță de 400 km, au 
eliberat 31 de orașe și 1 722 de co
mune. Aceasta este o contribuție 
mare a armatelor române la elibe
rarea Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist".

(LUDVIK SVOBODA, preșe
dintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace).

„Participarea la eliberarea Bu
dapestei a fost o însemnată faptă 
de arme a trupelor române pe te
ritoriul Ungariei, poate cea mai 
mare dintre toate ; ele au ajutat 
la eliberarea capitalei unui popor 
în renAstero".

(CSATARI DANIEL, istorio 
maghiar).
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TOVARĂȘI EDUCATORI, 
CE A VEȚI DE SPUS ?

Primiri ia prim-ministrul guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovArAșill 
Manea Mănescu. a primit, in .cursul 
zilei dc miercuri, in vizită protoco

lară de prezentare, pc ambasadori! 
la București ai Norvegiei — Torflnn 
Oftodal *. Iranului - Aii Rcza Bah
raini. șl Republicii Socialise fede
rative iugoslavia — Potir Dodik.

"it Acut 
•? de bău- 
bețivi no-

- Vacile
hrn. Floriijn Cosman. Ionel
Pâșrul î.i <n Miorul. Vi<-
«<»r Cos: 
Popit.

nan șj Victor

De altfel PFln ’?cllu.ri.*
V. A rnbro, toti <?rau niște
Atun ci ? Au faci 

ilism, să va
□t-o din 
dă lumea

■buz LX

1ori. pină acum n-au mai 
avtlt ahaterl.
- S Atunci '
— Nu ne putem explica. 

Pouii pe undexn (- n.> 
există pi o carență in edu-

— De fapt acești tineri 
ni?i nu tac parte din or
ganizația de tineret din 
c muna noastră, ci din or
ganizațiile de la locul de 
muncă, ține să se „scuture*'  
d n capul locului loan Cos- 
man, secretarul comitetului 
comunal U.T.C.

în continuare, ne-am dc- 
plasat la întreprinderea de 
nlumină Oradea, unde Va- 
sile Ambro a lucrat ca o- 
perator chimist.

— Ambro, Ambro... A, 
da, cel care „a atacat

n-a încercat sâ și-o pună. 
Era absolut flro«c ca. după 
comiterea unei asemenea 
fapte ieșite din comun, fac
torii respectivi să ane cau- 
î.i le, și. mai ales, să la mâ
lurile necesare pentru ca 
pc viitor asemenea nete 
reprobabile să (ie preiu- 
timpinate.

— Așa niște măsuri spe
ciale n-am luat, dar la 
proces a fost aproape toată 
suflarea satului, ne-a răs
puns primarul comunei 
Drăgești. Toate (s.n.) orga
nizația de tineret...

— V-am spus că nu fac 
parte din organizația noas
tră. ripostează prompt I. 
Cosman, secretarul comite
tului r.T.c.

Ca și cum tinerii aceștia

lumea și să pună mina pe

a se reîntoarce in Drâ- 
vân. L:i coborir*'â  din

n mică altercație eu
Das-ICTT. Cine vr i pas.i-
l și dacă a coborit sau
xJatâ cu el. nimeni nu

știa precis. Cu capetele
? d” aburii alcoolului.

vâ pc cel in cauzâ^și

Aț ița'i dc băutură, cei
deveniți intre timp o

Eâșc;ă de turbulcnți. s-au
urca ! în primul tren și
au pornit să-l scotoceas-
că de la un capăt ia
altul Trei d.ntre ei. V.
.•Ymtro. FL Cosman și I.
Pișeuț. au pătruns prin
forță intr-un compartiment
de clașa intii. au scos cu-
țitch: și au început să dea
in s tinga și-n dreapta in
călât on : două femei, soții
acestora și alți doi bărbați,
toți oameni pașnici. Moti-
i u; ? Fâră un motiv anu-
me. ci doar pe simpla pâ-
rere câ cei dinăuntru nu-i
Frr. ssc... cu ochi buni.
Unul dintre cei atacați a

semnalul dc alarmă.
S~r:snete de frinâ. liDete.
..Eroii" au șters-o iapid

Răspunsurile la ancheta 
noastră — prilejuită de 
o tristă întimplare cu 
cițiva tineri — să le 

judece cititorul

Pe scurt, acestea sint
fanți Ie — incredibile Den-
tru zilele noastre. dcsDrinse
parcă dîntr-o cărticic:a de
aventuri. Și totuși ele s-au
intimp’."*. acvca. au fost 
comise de niște tineri care
pină atunci -- așa după
cum aveam să aflăm —
..nu puneau probleme".
Tradu rm. răi Codu-
lui penai. ele se numesc
ultraj contra bunelor mo-
ravuri și tulburarea gravă
a liniștii publice. Agreso
rii au fost identificați o- 
perativ de organele de mi
liție și deferiți justiției. 
Recent, la căminul cultu
ral din Drăgești. un com
plet al Judecătoriei din 
Beiuș i-a condamnat pe 
cei trei agresori la cite doi 
ani și jumătate închisoare.

— Sigur, fapta e faptă și 
nu se pot tolera asemenea 
abateri, mai ales in rindul 
tineretului, ne-a spus Tra
ian Flerlaș. secretarul co
mitetului de partid și pri
marul comunei. Nimic de 
zis, e condamnabil ce au 
făcut. dar.„

— Dar ?
— Eu îi cunosc pe toți. 

Erau respectuoși, munci-

trenul" : am citit in zia
rul local ce-a făcut, iși 
amintește tovarășul Crăciun 
Ciordaș, secretarul comite
tului de partid al între
prinderii. Avem tineri cu 
care ne mindrim, dar iată 
că mai e cite unul care ne 
face de ris...

— Ce fel de om era ?
— Personal nu-1 cunosc, 

dar putem sta de vorbă cu 
cei care au lucrat cu el.

Maistrul Ghcorghe Girea- 
dâ ne dă lămuriri ;

— Era un bun muncitor. 
Mai bea și el. dar beat n-a 
venit niciodată la lucru. în 
lunea aceea, cind am văzut 
că lipsește, m-am îngrijo
rat. Aveam postul descope
rit. Abia după vreo trei zi
le am auzit că ar fi fost 
implicat intr-un scandal...

Despre Florian Cosman. 
elev in ultimul an la ’ Li
ceul agricol din Oradea, 
aflăm de la ing. Vasilica 
Bone, diriginta sa :

— Era un elev ca toți 
ceilalți. Liniștit, făcea 
parte din ansamblul folclo
ric. Nimeni nu-și poate ex
plica gestul lui.

Am stat de vorbă cu co
legii lui Cosman. Unii din
tre ei au ținut chiar să a- 
siste la proces. Păreri ? „Ne 
pare rău de el. dar și mai 
rău de ce-a făcut...**  ..An
turajul și băutura l-au adus 
aici**...

Așadar. după spusele 
celor din jur, autorii actu
lui huliganic erau socotiți 
drept băieți liniștiți, mun
citori și la locul lor. 
Atunci ? Unde a fost veriga 
slabă ? Nimeni dintre 
factorii educaționali cu 
care am stat de vorbă nu 
ne-a putut da o explicație. 
Și nu ne-a putut-o da pen
tru simplul motiv că ni
meni nu și-a pus întrebarea 
dc mai sus și mai ales nici

n-ar fi din comună, ca 
și cum procesul insuși 
nu s-ar fi judecat in co
mună, sub ochii lor. Dar 
partea și mai ciudată 
e următoarea : atunci cind 
a fost vorba să le dea 
acestor tineri niște carac- 
terizări-certificate de bună 
purtare pentru a fi atașate 
la dosarul penal, secreta
rul comitetului comunal 
U.T.C. nu s-a mai gindit 
la competență...

— Ce măsuri am luat ? 
Păi, in primul rind. am 
dat personal dispoziție ea 
acest caz ieșit din comun 
să fie prelucrat in toate or
ganizațiile de tineret din 
întreprindere —ne-a infor
mat tovarășul Ciordaș, se
cretarul comitetului de 
partid al întreprinderii de 
alumină, cu aerul că dacă 
a dat „personal dispoziție" 
cazul ]K>ate fi socotit re
zolvat in cele mai bune 
condiții.

— Nu știu de această in
dicație, dar știu că Ambro 
nu mai făcea parte din or
ganizația noastră, așa că 
nu mai era cazul — ne 
spune FI. Pruncuț, secreta
rul organizației U.T.C din 
secția in care a lucrat 
V. Ambro. El depă
șise 26 de ani și ca a- 
tare... Apăi. dacă a făcut 
ce-a făcut, treaba lui. să-i 
fie învățare de mirlte !

Mărturisim că ne-a fost 
jenă să mai întrebăm cum 
stau lucrurile în alte sec
ții. dar e lesne de închi
puit ce măsuri eficiente 
s-au luat dacă nici măcar 
in secția in care a lucrat 
cel in cauză cazul n-a fost 
dezbătut...

La liceul agricol s-a 
acționat mai prompt. Cel 
puțin așa ne spune tov. 
ing. Vasile Nistor, secreta-

rul comitetului de partid 
șl director adjunct al li
ceului :

— A fost exclus din 
U.T.C. și consiliul profeso
ral a hol ari t sa-1 exma
triculeze.

— Dar pentru preintim- 
pinarca unor eventuale a- 
semenea fapte ?

— A. da. s-a prelucrat 
intr-un careu cu toți ele
vii, eu personal al răgind 
foarte serios atenția un^e 
poate duce beția.

— Dar ce măsuri a luat 
comitetul Județean U.T.C. ?

— N-am luat nici o mă
sură. Din păcate, și noi 
am aflat tot din ziar des
pre aceste fapte. Sigur, e 
vina noastră, a organiza
țiilor din subordine, dar, 
pe de altă parte, nici or
ganele respective nu ne-au 
informat.

L-'e cit de sinceră, pe atit 
de uluitoare este mărturi
sirea tovarășului prim-se- 
c.aiar Ioan Vulturar. Și. 
cie fapt, ea ne confirmă o 
bâauială care deja începu
se să se contureze in urma 
discuțiilor purtate cu dife- 
riții factori cărora le reve
nea responsabilitatea direc
tă in educarea acestor ti
neri : optica cu totul
greșită asupra felului cum 
sint chemați să-și îndepli
nească importanta lor mi
siune. încercarea de a-și 
declina responsabilitatea 
pe motiv de... competență. 
Justificările și măsurile 
luate doar pc hirtie, prin 
diverse planuri, de măsuri 
rămase literă moartă la 
dosare, nu fac decit să 
scoaiă in evidență iorma- 
lis.nul care și-a pus am
prenta pe munca unora 
din acești factori.

— E inadmisibil ca oa
meni cu răspunderi preci
se in domeniul educării ti
neretului să stea pasivi, 
mulțumindu-se... să afle 
din ziaro despre rezulta
tele concrete ale slăbi
ciunii muncii educative pe 
care o desfășoară. Pornind 
de la acest caz particular, 
ar fi trebuit sa inițieze 
imediat măsuri energice 
pentru eliminarea lipsuri
lor din munca de educație. 
In schimb, ei așteaptă să 
le rezolve alții treburile — 
ceea ce nu are nimic dc-a 
face cu spiritul revoluțio
nar al formării tineretului 
nostru.

Subscriem intru totul la 
opiniile tovarășului Ale
xandru Fodor, secretar al 
comitetului iudetean de 
partid. Din păcate, in do
meniul muncii de educa
ție. formalismul și inefi
cienta dau rebuturi, iar 
rebuturile sint umane. Or, 
societatea noastră nu poa
te accepta asemenea rebu
turi. Tocmai de aceea 
partidul ne cere nouă, tu
turor — părinți. dascăli, 
activiști de partid și ai or
ganizațiilor de tineret — 
să ne ocupăm îndeaproa
pe, ca o îndatorire pri
mordială, de formarea și 
educarea noilor generații 
in spiritul eticii socialiste. 
Iată de ce formalismul si 
superficialitatea, ca și 
,.justificările’* n-.'.u ce 
căuta pe acest tărîm al 
înaltelor responsabilități.

Emil MARINACHE 
Dumitru GAȚA

Ridicarea la rang de ambasada a misiunilor 
diplomatice ale României și Braziliei

Guvernul Republicii Socialiste 
România șl guvernul Republicii Fe
derative a Braziliei, animate dc do
rința de a dezvolta relațiile de prie
tenie și cooperare dintre cele două 
țări, in intoțesul popoarelor român

și brazilian, al cauzei colaborării $1 
Înțelegerii internaționale, au hotărit 
să ridice misiunile lor diplomatice 
la rang de ambasadă și să procedeze 
la acreditarea do ambasadori.

Vizitele delegației Partidului Istiqlal din Maroc
Miercuri, 8 mai. a avut loc o în- 

tilnire. urmată de convorbiri la Con
siliul Național al Frontului Unității 
Socialiste cu delegația Partidului Is
tiqlal din Maroc, compusă din : Allal 
El Fassi, președintele partidului, 
Mohamed Boucota și Abdel Kaadi- 
ri, membri al Comitetului Executiv 
al partidului.

Din partea română au participat 
tovarășii Mihai Gere, membru su

pleant al Comitetului Executiv, se- 
cre.ar al C.C. al P.C.R., Eugen Je- 
bolcanu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S., Nestor Ignat, 
membru al Biroului Executiv al Con
siliului Național al F.U.S., și Dumi
tru Bajalia, membru al Consiliului 
Național al F.V.S.

Cu acest prilej s-au făcut infor
mări reciproce despre activitatea ce
lor două organizații.

Excelen(ei Sale
Domnului DANIEL ODUBER QUIROS

Președintele Republicii Costa Rica

Cu prilejul instalării în înalta funcție de președinte al Republicii 
Costa Rica, am deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre. în nu
mele Consiliului de Stat, al guVtr'nuKil român și al meu personal, cele 
mai sincere felicitări ?i urări de succes îh îndeplinirea nobilei misiuni 
încredințate de poporul costarican dedicată progresului și prosperității 
țării dumneavoastră.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita efectuată, în luna septem
brie 1973, în frumoasa dumneavoastră țară. Am ferma convingere că, 
acționînd in spiritul prevederilor Tratatului de prietenie și cooperare 
dintre Republica Socialistă România șt Republica Costa Rlca, al înțele
gerilor la care am ajuns cu prilejul convorbirilor avute la San Jose anul 
trecut și recent, la București cu președintele Jose Figueres Ferrer, rela
țiile de prietenie și cooperare statornicite între țările șl popoarele noastre 
vor continua să se dezvolte în interesul reciproc, al întăririi păcii șl 
securității internaționale.

Vâ rog să primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele stime și consl- 
derațiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

COMITETULUI CENTRAU
'AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu prilejul sărbătoririi unei noi aniversări a fondării partidului dv.,' 
dorim ca în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba 
și al întregului nostru popor să vă adresăm un salut frățesc și revoluționar.

în această zi importantă, reînnoim sincerele noastre urări de succese 
tot mai mari pentru poporul dv. în dezvoltarea ascendentă a economiei 
românești și în edificarea unei noi societăți, odată cu cele mai calde urări 
de întărire șl aprofundare a legăturilor de colaborare și prietenie dintre 
cele două popoare ale noastre.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

„EROII DE LA PÂULIȘ"

In comuna Păuliș. județul Arad 
— localitate al cărei nume s-a in
serts cu litere de aur in istoria 
glorioasă a patriei — a avut loc 
tradiționala manifestare cultural- 
soortivă și de pregătire a pionieri
lor și școlarilor pentru apărarea 
patriei intitulată ..Eroii de la Pău- 
liș". Ea a prilejuit emoționante e- 
vocări ale eroismului ostașilor ro
mâni participant la luptele des
fășurate in defileul Mureșului și 
în nodeoria arădeană, in seDtem- 
brie 1944. Acțiunea a cunrlns 
și un program artistic prezen
tat de formații pionierești și os- 
tăsești. întreceri sportive și cu ca
racter de pregătire pentru apărarea 
patriei, concursuri de indeminare 
•i orientare turistică, demonstrații 
de aeropjodelc. navomodele si car
turi. (Constantin Simion).

EXPOZIȚIA ELEVILOR

La Palatul culturii din Pitești 
a f<Ât deschisă o expoziție de pic
tură. grafică, sculptură si modelaj 
cu lucrări apart inind elevilor li
ceului de muzică si arte plastice 
din localitate. Cele peste 100 ex
ponate abordează teme legate de 
munca si victoriile poporului nos
tru. condus de părțid. pe drumul 
.construirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. (Gh. Cirstea).

„SLĂVIM PATRIA, 
SLĂVIM PARTIDUL"

Sub acest generic s-a desfășurat 
la Vaslui o amplă manifestare cul- 
tural-artistică ce a reunit toate for
mațiile de amatori din localitate. 
Organizată sub forma unui specta- 
col-concurs, această acțiune se în
scrie in rindul celor dedicate anu
lui jubiliar XXX. Au evoluat for

malii corale, brigăzi artistice de la 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului, filatura de bumbac, formații 
de dansatori de la casa de cultură 
și spitalul județean etc. (Vasile 
Ian cu).

„DRUMUL LUI TUDOR"

în județul Mehedinți a început, 
zilele acestea, a șasea ediție a 
ștafetei cultural-artistice „Drumul 
lui Tudor“ — tradițională manifes
tare care are ca scop cultivarea 
înaltelor sentimente de mindrie 
patriotică in rindurile tineretului 
de pe aceste meleaguri. Programul 
manifestărilor cuprinde evocări ale 
momentului de la 1821. montaje li- 
terar-muzicale, simpozioane, seri 
de poezie patriotică. întreceri între 
formațiile artistice ale caselor de 
cultură si căminelor culturale din 
localitățile pe care le va parcurge 
s'afeta cultural-artistică. (Virgil 
Tătaru).

SOCIETATEA CULTURALĂ 
„VIITORUL"

Peste 300 de cooperatori, cadre 
didactice, agronomi, mecanizatori, 
tineri si viiȚtnici din comuna Mun
tenii Buzău — Ialomița au partici
pat cu entuziasm zilele trecute la 
constituirea societății culturale 
„Viitorul". In statut- este înscris ca 
prim scod al societății cunoașterea 
temeinică a politicii partidului, a 
principalelor direcții de dezvoltare 
a patriei. Intre altele. ..Viitorul" 
si-a propus să lărgească investiga
țiile pentru întocmirea monografiei 
comunei $i infiint-area unui punct 
muzeistic, să pună bazele unui cor 
care să abordeze Diese din reper
toriul literaturii muzicale clasice 
românești și universale. Această 
formație va fi un prim nucleu prin 
care se urmărește atragerea in rin
dul iubitorilor muzicii a unui nu
măr cit mai mare de săteni.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Consiliului Prezidențial și guvernului Republicii Populare 
Ungare, al poporului ungar și al nostru personal, primiți sincere 
mulțumiri pentru urările cele mai bune transmise cu prilejul celei de-a 
29-a aniversări a eliberării Ungariei.

Este plăcut să constatăm că poporul și oamenii muncii din Republica 
Socialistă România urmăresc cu mare interes rezultatele construcției so
cialiste în țara noastră.

Din partea noastră, urăm poporului frate al Republicii Socialiste 
România noi succese.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 

Ungar

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

JENO FOCK
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cuvintele cordiale de compasiune transmise de Excelența Voastră cu 

prilejul tragicului deces al președintelui federal al Republicii Austria, 
dr. H. C. Franz Jonas, precum și de apreciere și recunoaștere a activi
tății sale m-au mișcat adine.

Exprim Excelenței Voastre, de asemenea, în numele doamnei 
Margarethe Jonas, mulțumirea mea sinceră.

BRUNO KREISKY
Cancelar federal al Republicii 
Austria care exercită funcțiile 

președintelui federal
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NDEPENDENȚA PATRIEI
lUrmare din pag. I)

tribuție importantă la succesul co
mun.. concretizat in capitularea tru
pelor otomane din cadrul puternicu
lui sistem fortificat al Plevnei. in 
capturarea a peste 45 000 de prizo
nieri și, mai ales, in degajarea 
armatei ruse care a putut să-și reia 
înaintarea și să silească Imperiul 
Otoman la capitulare. „Am văzut cu 
ochii mei — scria corespondentul 
ziarului „Die Pres.se" — cum se bate 
soldatul român și pot atesta că c! e 
neînfricat, curajos și dibaci în Jupiâ".

Războiul pentru cauza scumpă a 
incepend'TLui a fost susținut cu ne
mărginit devotament și spirit de sa
crificau d - întreaga populație a țârii, 
inclusiv de românii transilvăneni, 
care, trecind clandestin granița in 
mare număr, s-au înrolat ca volun
tari. cu speranța că după victorie, 

din ..Patria 
Muma**,  vor ..pomi către Transilva
nia".

Sub presiunea faptelor, tratatele in
ternaționale de la San Stefano (19 
februarie 1878) și de la Berlin (l 
iulie J878) aveau să consfințească in- 
dependc iia României Era împlini
rea unui proces istoric obiectiv, al 
cărui, făuritor fusese poporul român.

Independența avea să asigure 
României un nou cadru de dezvol
tare, favorizind progresul ei pe toa
te planurile, creind premise pentru 
mai buna valorificare a potențialului 
material ți uman, pentru afirmarea 
țării noastre pe arena internațională.

t V

PROGRAMUL I
16.00 — 17.03 Teleșcoală.
17.M Telex.
17.35 Agroenc'clopedla.
Seara televiziunii cehoslovace.
jg.M Praga — film documentar.
18,20 Muzică folclorică și dansuri 

populare din Cehia și Slova
cia

13.40 Muzică ușoară interpretată de 
Karel Gott.

18.50 ..8 Mai" — Pași pe drumul 
istoriei — documentar TV.

19.25 7001 de seri : Calimero.
19,30 Telejurnal.

Dacă intre Unire și Independență a 
existat o succesiune logică, aceeași 
legătură organică a ființat intre acest 
moment și desăvirșlrea unității sta
tale, etapă finală a procesului de 
constituire a României moderne.

Așa cum este cunoscut, in peri
oada următoare cuceririi indepen
denței. politica claselor dominante, 
de infeudare a țării capitalului 
străin, a adus grave știrbiri inde
pendenței și suveranității politice și 
economice.

R intrarea națiunii române ..in 
plen::i ‘ drepturilor sale natu
rale" avea să aibă loc după decenii 
dc- luptă, misiunea istorică de a 
călăuzi poporul la cucerirea unei de
pline neatirnâri revenind forței ce
lei mai înaintate a societății româ
nești — proletariatului organizat, 
mișcării muncitorești.

Călăuzit de concepția științifică, 
marxistă d-spre legătura organică, 
indisolubilă dintre eliberarea socială 
și națională. Partidul Comunist Ro
mân a inserts de la început pe stea
gul său de luptă apărarea indepen
denței țării, a dreptului poporului 
român de a dispune el insuși de 
soarta sa. în numele acestui țel s-a 
ridicat partidul cu neabătută fermi
tate. in pofida condițiilor deosebit 
de grele ale ilegalității. împotriva 
politicii claselor dominante, a fas
cismului și a agenturilor lui in 
R xnânia. militind pentru ralierea 
si acțiunea comună a tuturor forțe
lor patriotice ale națiunii. O strâ-

20.00 Seară pentru tineret. Turneul 
emblemelor.

20,55 De joi pînă joi.
21.00 Amintiri din prima zi de 

pace.
21.10 Ati întrebat, vă răspundem...
21.20 P.'.tmuri tinerești cu Mariana 

Caroll. »
21.30 .Mereu contemporan cu toti 

urmașii". O emisiune de poe
zie și cintec, dedicată eroi
lor poporului român, celor 
care au luptat pe redutele 
I-d?pend nief de la 1877. osta
șilor victoriei asuora fascis
mului. Iși dă concursul an
samblul artistic „Doina" al 
armatei.

22.15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radiotelevizlunil. Di
rijor : Carol Litvin,

21,00 Seara televiziunii cehoslova
ce. Film artistic : „Iubirea 
sorei Alena". 

lucită întruchipare a devotamentului 
comuniștilor față de cauza indepen
denței naționale a constituit-o insu
recția națională antifascistă din au
gust 1944, care, asigurind eliberarea 
țârii din jugul fascist, a deschis tot
odată calea deplinei înfăptuiri a 
idealurilor de libertate și dreptate 
socială ale poporului.

Trăim astăzi vremurile luminoase 
in care. datorită victoriei depli
ne a socialismului pe pâmin- 
tul patriei. prerogativele inde
pendenței și suveranității națio
nale și-au găsii materializare in
tegrală. Temeliile de nezdruncinat 
ale libertății reale de azi rezidă in 
faptul că întreaga putere politică, 
toate resursele materiale ale țării sc 
afla în miinile singurului lor stăpîn
— poporul român. Întregul popor este 
conștient că înfăptuirea integrală . a 
idealurilor sale de neatirnare consti
tuie un merit istoric al partidului 
comunist, care-și îndeplinește stră
lucit mandatul încredințat de națiu
ne. Este și unul din temeiurile dra
gostei și încrederii nemărginite cu 
care poporul înconjoară Parti
dul Comunist Român.

Partidul așează respectarea inde
pendenței și egalității in drepturi a 
națiunilor ca unul din principiile de 
bază ale politicii sale externe, mili
tează pentru promovarea acestor 
principii in întreaga viață interna
țională — ca cerință esențială pen
tru dezvoltarea fiecărei națiuni și 
pentru asigurarea unei păci trainice 
in lume. Este o realitate istorică fap
tul că ldeea independenței naționale 
se afirmă in zilele noastre cu o vi
goare uriașă — apariția a zeci și zeci 
de state noi, independente, avintul 
mișcării de eliberare națională, am
ploarea luptei popoarelor pentru a- 
părarea independenței lor impotriva 
politicii imperialiste de dominație, 
imixtiune și dictat ilust-ind viabi
litatea și forța acestei idei, adevă
rată forvă motrice a progresului lu
mii contemporane.

în perspectiva aproape seculară de 
la proclamarea la fi mai 1377. Ziua 
independenței — simbolizînd încheie
rea unui proces istoric și totodată 
deschiderea altui proces care a dus 
la deplina afirmare a libertății și 
suveranității statului nostru socialist
— se înscrie printre momentele fun
damentale ale istoriei naționale. în
făptuitorii ei beneficiind in mod le
gitim de respectul și cinstirea națiu
nii noastre, hotărită a consolida neo
bosit patria și marile cuceriri socia
liste.

Dan BERINDEI

FOTBAL: ETAPA A XXVII-A

Regrupări la ambele extremități 
ale clasamentului

REZULTATE TEHNICE

o Dinamo — Universitatea 
Craiova 1—0 (0—0). A marcat 
Dumitrache (minutul 81).

0 U.T.A. — F.C. Constanța 
2—0 (1—0). A marcat Domide 
(min. 13 și 87).

o Steaua — Politehnica Ti
mișoara 2—0 (1—0). Au mar
cat : Dumitru (min. 19) și Năs- 
tase (min. 52).

o F.C. Petrolul — F.C. Argeș 
4—1 (2—0). Au marcat : Zamfir 
(rhin. 28), Cringașu (min. 33), 
Pisau (min. 80). Ciupitu (min. 
90) și. respectiv, Troi (min. 79). 
Jucătorii argeșeni Olteanu și 
Troi au fost eliminați de pe 
teren.

După meciurile etapei a XXVII-a 
nu s-au produs in clasamentul ge
neral al diviziei A schimbări de 
locuri spectaculoase. Totuși, rezul
tatele dc ieri au darul să mențină 
trează atenția amatorilor- de fotbal 
pentru campionatul național, aceas
ta din cauza reducerii diferențelor 
de puncte atit la nivelul echipelor 
fruntașe, cit, mai ales, in partea in
ferioară a clasamentului. Cum s-ar 
spune, etapa de miercuri a creat po
sibilități pentru importante răstur
nări de poziții in fazele ulterioare 
ale competiției. Semnificativ in pri
vința interesului larg care se păs
trează in jurul întregului campionat 
ni se pare faptul că in timp ce der
biul Dinamo — Universitatea Craio
va era televizat, in direct, la Ploiești 
tribunele stadionului local se um
pleau pină la refuz și chiar în 
Bucureș'i, la un meci între echipe 
relativ lipsite de griji, cum sint 
Șteaua. și Politehnica Timișoara, se 
adunau pe stadionul din Bulevardul 
Ghencea peste zece mii de specta
tori !

Așteptată cu multă nerăbdare, con
fruntarea dintre Dinamo și Univer
sitatea Craiova n-a corespuns totuși 
din punct de vedere spectacular. 
Partida aceasta, mai mult decit a- 
ce.ea din octombrie trecut, s-a desfă
șurat sub semnul prudenței. A 
fost rindul craiovenilor sâ cla

ca C.F.R. Cluj — Sportul stu
dențesc 1—1 (0—0), Au marcat : 
Țegean (min. 64) și, respectiv. 
Cazan (min. 81). în minutul 77 
Țegean a ratat o lovitură de la 
11 m.

9 A.S.A. — Rapid 1—0 (1—0). 
A marcat Unchiaș (min. 33).

9 Steagul roșu — C.S.M. Re- 
și'a 1—0 (0—0). A marcat Ger- 
gcly (min. 81).

q S.C. Bacău — Universitatea 
Cluj 2—1 (1—1). Au marcat : 
Munteanu (min. 33 și 53) și, 
respectiv, Mureșan (min. 20).

© Politehnica Iași — Jiul 
1—0 (0—0). A marcat Lupules- 
cu (min. 75).

dească un zid defensiv puternic, 
ieșind rar la contraatac. Și. trebuie 
să spunem, in ciuda absentelor no
tabile din formație — Marcu. Bălăci, 
Țarălungă — că Universitatea a ju
cat bine în apărare aproape între
gul meci, iar rarele contraatacuri au 
fost foarte periculoase. Insă Dinamo 
a avut meritul de a fi atacat insis
tent. obținind pină la urmă golul 
victoriei si cele două puncte mult 
dorite. S-a redus astfel diferența de 
puncte dintre primele clasate, totuși 
craiovenii păstrează un avantaj sub
stantial. atit in puncte cit si in pri
vința programului, mai ușor, din eta
pele următoare.

Remarcînd in treacăt continua as
censiune a echipei Steagul roșu pînă 
la locul al treilea, să notăm că noua 
victorie a ieșenilor, ca și punctele 
cucerite ieri de ploieșteni și băcă
uani, complică serios situația din cea 
de-a doua oarte a clasamentului. E- 
chipe d? la mijlocul scării — cum 
sint C.S.M. Reșița. Jiul, Politehnica 
Timișoara, „U“-Cluj — au pierdut 
partidele respective în etapa de Ieri, 
faot care lărgește zona din care 6e 
vor cerne cele trei formații ce vor 
retrograda. Deci, duminică, din nou pe 
stadioane, ca să vedem ce fel de 
surprize ne va mai aduce campiona
tul nostru.

V. M.

CLASAMENTUL
Univ. Craiova 27 16 4 7 52—32 36
Dinamo 27 13 7 7 40—28 33
Steagul roșu 27 12 7 8 31—20 31
F. C. Constanța 27 13 4 10 42—30 30
U.T.A. 27 13 4 10 30—31 30
Steaua 27 11 7 fi 36—29 29
F. C. Argeș ț 27 13 3 11 38—42 29
Jiul 27 11 5 11 35—29 27
C.S.M. Reșița 27 9 9 9 33—29 27
A.S.A. Tg. Mureș 27 11 5 11 32—41 27
Poli. Timișoara 27 9 8 10 31—36 26
Univ. Cluj 27 9 7 11 27—28 25
Sportul stud. 27 10 4 13 35—34 24
Rapid 27 8 8 11 25—32 24
F. C. Petrolul 27 9 5 13 27—34 23
S. C. Bacău 27 9 4 14 31—38 22
C.F.R. 27 7 8 12 28—44 22
Poli. Iași 27 9 3 15 29—45 21

ETAPA VIITOARE
(12 mai)

F.C. Constanța — S.C. Bacău ; 
F.C. Argeș — Steaua ; C.S.M. 
Reșița — Politehnica Iași ; Spor
tul studențesc — U.T.A. ; Uni
versitatea Craiova — A.S.A. ; 
Rapid — F.C. Petrolul *,  Politeh
nica Timișoara — C.F.R. ; Jiul 
— Steagul roșu ; Universitatea 
Cluj — Dinamo.

Următoarele etape ale cam
pionatului diviziei A sint repro- 
gramate in zilele de 19 și 26 mai, 
2. 9. 16 șl 19 iunie. La 15 mai. 12 
și 23 iunie vor avea loc meciuri, 
le din „Cupa României". La 29 
mai va avea loc partida Româ
nia — Grecia, iar la 5 iunie jo
cul Olanda — România. Ni se 
anunță că la 23 iulie se va dis
puta, probabil la Constanța, un 
meci între selecționatele Româ
niei și Japoniei.

ÎN CÎTEVA
CICLISM, PRIMA ETAPA IN 

„CURSA PĂCII". Din capitala Po
loniei s-a dat miercuri startul in 
cea de-a 27-a ediție a tradiționalei 
competiții cicliste „Cursa Păcii**.  
Prima etapă s-a disputat contra-cro- 
nometru individual pe distanța de 
20 km și a fost ciștigată de polo
nezul Tadeusz Mytnik cu timpul de 
29'38”. Cicliștii români au ocupat ur
mătoarele locuri : Teodor Vasile (29) 
In 31'18” i Nicolae Andronache (40) 

box: „Centura 
de aur“

Miercuri dupâ-amiază. in cea de-a 
5-a reuniune ă competiției interna
ționale de box „Centura de aur", 
care se desfășoară pe ringul pati
noarului „23 August" din Capitală, 
tinărUl pugilist Niță Robu (cat. 
muscă) a, reușit să-l învingă net la 
puncte pe campionul țării. Ibrahim 
Faredin 1 Robu este un al doilea 
boxer din lotul reprezentativ de 
tineret, după Paul Dragu, care 
ciștigă publicul datorită modului de 
a lupta, spectaculos și eficace. Cam
pionul european la această catego
rie. C. Gruiescu. a ciștigat la puncte 
meciul cu Șt. Băiatu. După o intil- 
nire foarte strînsă. Paul Dobrescu a 
terminat învingător la puncte în 
fata lui C. Hodut. Cubanezul L. Co
rona. care-1 va întilni pe Dobrescu 
in semifinalele categoriei ușoare, a 
dispus prin abandon in numai 1’16” 
de irlandezul Hanna.

Alte rezultate : muscă : Larmour 
(Irlanda) b. p. Șulă (R) ; Gerten- 
bach (R.D.G.) b. p. Dugurjav (R.P. 
Mongolă) :. pariă : Nedelcea (R) b.p. 
Kodak Aihan (Turcia) ; Pometcu 
(R) b.p. Zornov (R.D.G.) ; Feli 
Jabar (Iran) b.p. Bacrusoris (Gre
cia) ; Ploieșteanu (R) b.p. Stefano- 
vici (R) : ușoară : C. Cuțov (R) b.p. 
Dorug Era scan (T) ; Iliadis (G) "b.p. 
Stanciu (R) ; mijlocie-mică : Filip 
(R) b.p. Tirboi (R) ; N. Tudor (R) 
b.p. Parasanian (Iran) ; Bandi (R.P. 
Mongolă) b.p. Șt. Florea (R).

In gala de aseară s-au înregistrat 
următoarele rezultate : cocoș : Pu- 
ticev (U.R.S.S.) b.p. Șt. Duminică (R); 
Tone Mircea (R) b.p. Kokner (Ce
hoslovacia) ; Perez (Cuba) b.p. Buz- 
dugeanu (R) ; Marian Lazăr (R) b.p. 
Racksay (Ungaria) ; semi ușoară : 
Boșcu (R) b.p. Osetowski (Polonia) ; 
Altanciug (R.P. Mongolă) b.p. An
drianov (U.R.S.S.) ; Vladimir (R) 
b.p. Dla (R).

Astăzi, de la ora 19,00, are loc pri
ma gală a semifinalelor. Din pro
gram se desprind intilntrile : Po- 
metcu-Nedelcea ; Carillo (Cuba)- 
Varan și Larmour (Irlanda)-Niță 
Robu.

RÎNDURI
în 31'54” ; Vasile Selejan (53) în 
32’19” ; Nicolae David (65) in 32’31” ; 
Nicolae Gavrilă (73> in 32’49” și Ion 
Cernea (80) în 32'58”.

BOX. Boxerul nor ' ’’«iifl-
sen este noul camp 
categoria superpant 
șurată la Oslo, Pa' 
prin ko, în repri 
germanul Lothar ?

Pres.se
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Sosirea in Capitală a delegației 
guvernamentale a R. P. D. Coreene,

membru al Comitetului Politic al Comitetului Central al Partidului
Muncii din Coreea, vlcepremier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene

Simpozionul 
„Matematica în 
studiul relațiilor 
internaționale"

Sărbătoarea națională

a Cehoslovaciei prietene

Miercuri. • n.it In Coital, ir- 
satia guvernamentală a Republicii 
npulare Democrate CoreHt___  _____________________

sfi de tox'arftșul Kim lâng Ju. mem
bru al Comitetului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Muncii 
d'n Coreea, vicenremler al Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Coreene.

Din delegație fac parte Li Giong 
Mok. adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Thak Koak Cial. direc
tor ad-inlerim In Ministerul Afa
cerilor Externe, alte persoane ofi
ciale.

Pe aeroportul Otonenl. delegația a 
fost salutată de tovarășii Gheorghe 
Rădulescu. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului. Dumitru 
Turcua. adjunct de șef de secție la 
C C. al P C R., Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Constantin Petre, secretar al Ci- 
mitrțuJui municipal București al 
P.C.R.. vicepreședinte a! Consiliului 
p-'Dular municipal, de alte persoane

e. condu-
Timp de mal multi ani. a îndeplinit 
funcții de răspundere In cadrul Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, ca deputat al Adună
rii Populare Supreme a R.P.D. Co
reene.

Tovarășul Kim Iăng Ju este mem
bru al Comitetului Politic ni Comi
tetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, membru al Comitetului 
Popular Central al R.P.D. Coreene șl 
viceoremier al Consiliului Adminis
trativ.

★
Membrii delegației guvernamentale 

a R.F.D. Coreene au depus, 
miercuri, o coroană de flori la Mo
numentul eroilor 
tatca poporului 
tru socialism.

luptei pentru liber- 
și a patriei, pcn-

★
tovarășul Kim Iăng

A fost prezent Li Mm Su. amba
sadorul R.F.D. Coreene la București.

Tovarășul Kim lâng Ju s-a născut 
la 16 aprilie 1920. El a desfășurat o 
Îndelungată activitate revoluționară.

In cursul zilei.____ ................ „
Ju a făcut o vizită protocolară tova
rășului Gheorghe Rădulescu.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească, in cadrul căreia 
au fost abordate probleme ale dez
voltării in continuare a relațiilor și 
colaborării dintre cele două tări.

Dineu în onoarea oaspeților
Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 

oferit, miercuri, un dineu in onoarea 
delegației guvernamentale a R.P.D. 
Coreene, condusă de tovarășul Kim 
Iăng Ju.

Au luat parte Dumitru Turcvș, 
Cornel Pacoste. Constantin Petre, 
alte persoane oficiale.

Au participat Li Giong Mok, Thak 
Koak Cial. ceilalți oaspeți, precum 
și ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București. Li Min Su.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie- 
t-. ascâ. tovarășii Gheorghe Râdu- 
l-scu și Kim lâng Ju au rostit toas
turi.

Salutind prezența în țara noastră 
a delegației guvernamentale a Re
publicii Populare Democrate Core
ene, tovarășul Gheorghe Rădulescu 
a spus in toastul său : Vizita dum
neavoastră in România este o nouă 
expresie grăitoare a sentimentelor 
de stimă și solidaritate internaționa
liști pe care le nutrim reciproc și 
corespunde intru totul înțelegerilor 
realizate la Phenian. in luna 
iunie 1971. între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen. de a dez
volta și adinei și mai mult. In toate 
domeniile de activitate, bunele rela
ții de prietenie și colaborare intre 
partideie, popoarele și țările noas
tre.

In timpul acestei vizite, veți avea 
prilejul să cunoașteți activitatea pli
nă de elan cu care oamenii muncii 
c n țara noastră se pregătesc să in
ti moine cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării țării de sub jugul fascist 
și cel de-al XI-lea Congres al parti- 
dului, precum și unele din realiză
rile obținute de poporul român, sub 
c inducerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român, in frunte cu se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceatișescu, in construi
re societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Viceprim-ministrul român a spus 
In continuare : Ir.tilnirile și discuți
ile pe care le veți avea cu prilejul 
acestei vizite vor constitui o nouă 
contribuție la adincirea cunoașterii 
și înțelegerii preocupărilor reciproce, 
atit pe planul construcției socialiste, 
cit și al activității internaționale a 
celor două țări.

Ele vă vor da din plin posibilita
tea să constatați sentimentele de 
profundă prietenie și solidaritate pe 
care poporul român le nutrește 
față de eroicul popor coreean.

S-a subliniat aDOi fantul că in 
România sint cunoscute și apreciate 
in mod deosebit succesele remarca-

bile obținute de poporul coreean sub 
conducerea înțeleaptă n Partidului 
Muncii din Coreea, in frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, prieten apro
piat al poporului nostru, eforturile 
ce se depun pentru realizarea sarci
nilor trasate de cel de-al V-lea Con
gres al Partidului Muncii din Co
reea, pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor planului șesenal 
(1971—1976).

Doresc să vă asigur, stimați tova
răși. de puternicele noastre senti
mente de solidaritate cu cauza 
dreaptă a națiunii coreene — uni
ficarea pașnică și independentă a 
patriei — precum și de deplinul nos
tru sprijin și in viitor.

Vă asigurăm, dragi tovarăși, că vom 
face totul pentru ca vizita dumnea
voastră in Republica Socialistă 
România să se desfășoare cu deplin 
succes și să reprezinte un nou și im
portant pas pe linia transpunerii in 
fapte a tuturor hotăririlor luate de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen. cu prilejul vizitei * 
blioa Populară Democrată 
a delegației de partid și 
mentale române.

In încheiere, tovarășul 
Rădulescu a toastat pentru prietenia 
și colaborarea frățească dintre parti
dele. guvernele și popoarele român 
și coreean ; in sănătatea tovarășului 
Kim Ir Sen. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
și a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România; in 
tovarășului Kim Iăng Ju. a tuturor 
ce’or de față.

După ce a exprimat guvernului 
român sentimente de profundă recu
noștință pentru ospitalitatea cu care 
a fost intimpinată delegația coreea
nă, tovarășul Kim Iăng Ju a spus: 
Vizităm frumoasa dumneavoastră 
țară aducind cu noi mesajul priete
niei calde a poporului coreean față 
de poporul frate român. Nutrim o 
deosebită bucurie pentru faptul că 
avem posibilitatea să constatam, in 
mod nemijlocit, lupta plină de abne
gație pe care o duce poporul român, 
sub conducerea înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român, in frunte cu 
eminentul său conducător, tovarăș al 
Nicolae Ceaușescu. pentru îndeplini
rea inainte de termen a actualului 
plan cincinal, pentru intimninarea 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului și a celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării țârii de sub jugul 
fascist cu realizări strălucite.

in Repu- 
Coreeană 
guverna-

Gheorghe

sănătatea

Subliniind drumul glorios 
de poporul român în cei 30 _  __
care au trecut de la eliberarea țării 
de sub jugul fascist, vicepremierul 
coreean a arătat că România a de
venit astăzi o țară socialistă pros
peră. cu o industrie puternică si o 
agricultură in continuă modernizare, 
cu o știință, tehnică și cultură în
floritoare. cu un înalt prestigiu pe 
plan internațional.

Tovarășul Kim Iăng Ju s-a referit 
apoi la lupta poporului coreean, sub 
conducerea clarvăzătoare a tovarășu
lui Kim Ir Sen. pentru edificarea 
societății socialiste, pentru înfăptui
rea unificării pașnice și independen
te a patriei.

Profitind de această ocazie — a 
spus vicepremierul coreean — exprim 
gratitudinea" noastră profundă guver
nului Republicii Socialiste România 
și poporului român pentru sprijinul 
activ pe care il acordă luptei drepte 
a poporului nostru, consacrată con
struirii socialismului și unificării in
dependente și pașnice a patriei.

Tradiționalele relații de prietenie 
și colaborare dintre țările noastre se 
dezvoltă pe o nouă treaptă superi
oară. mai ales după vizita din 1971 a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în Re
publica " ’ ' "
reeană.

Avem 
noastră 
tribul la extinderea și întărirea pe 
mai departe a acestor relații minu
nate de prietenie și colaborare dintre 
cele două popoare ale noastre. Si pe 
viitor poporul nostru va depune 
toate eforturile pentru a dezvolta și 
adinei tot mai 
prietenie și 
statornicite intre 
noastre, pe baza 
xism-leninismului 
mului proletar.

In încheiere, 
dată recunoștință 
calda ospitalitate 
conjurați membrii delegației, tova
rășul Kim Iăng Ju a toastat pentru 
prietenia și solidaritatea frățească 
dintre poporul coreean și poporul 
român ; in sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialist" Româ
nia. a tovarășului Kim Ir Sen. se
cretar generai al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Co
reea și președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene ; in 
sănătatea tovarășului Gheorghe Ră- 
dulescu. a tuturor tovarășilor pre- 
zenți la dineu.

parcurs 
de ani

Populară Democrată Co-

convingerea - că actuala 
vizită in România va con-

mult legăturile de 
solidaritate frățească 

popoarele țărilor 
principiilor mar- 
și internaționalis-

exprimînd încă o 
profundă pentru 

cu care sint fn-

Consiliul județean Brăila

al Frontului Unității Socialiste a inițiat

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea din 

8 mai 1974
Extragerea I : 23 42 3 11 20 1
Extragerea a Il-a : 49 19 8 37 21
Fond general de cîștigurl : 1 196 860 

lei din care 184 879 lei report

0 AMPLA ACȚIUNE PENTRU
RECUPERAREA DEȘEURILOR DE HlRTIE

La indicația Comitetului județean 
de partid Brăila, toate organizațiile 
locale de masă, obștești, de stat și 
economice desfășoară 12rci acțiuni 
pentru recuperarea si valorificarea 
diverselor deșeuri de hirtie din în
treprinderi. instituții, gospodării per
sonale. Pină acum, s-au -
predat spre valorificare 
tone maculatură, precum 
nate car.tităti de deșeuri 
in special la combinatul

strins și 
peste 500 
și insem- 
din lemn, 

______„ __________  de prelu
crare a lemnului, unde circa 45 la 
sută din deseurile provenite de la 
fabricarea chibriturilor si finisarea 
plăcilor aglomerate din lemn sint 
reintroduse in fabricație.

In cadrul plenarei care a avut loc 
Ieri. Consiliul județean Brăila al 
Frontului Unității Socialiste a ana
lizat rezervele si posibilitățile exis
tente in acest domeniu si a lansat 
o chemare către toate organele și 
organizațiile de partid, de sindicat.

U.T.C.. femei, celelalte organizații de 
masă si obștești, către toți cetățenii 
județului, chemare care cuprinde o- 
biective precise și mobilizatoare 
pentru folosirea judicioasă a fiecă
rui eram de lemn, celuloză, a tutu
ror deșeurilor de hirtie. introducerea 
unui reeim sever de economii la 
pregătirea. sortarea și ambalarea 
produselor finite. Fiecărui cetățean 
a! județului Erăila i se adresează 
chemarea de a stringe și preda cite 
10 kg deșeuri de hirtie pe an. S-a 
calculat câ. pe această cale, s-ar 
stringe o cantitate de circa 3 800 
tone, cu care combinatul de celuloză 
si hirtie din localitate, folosind si alte 
materii prime, ar putea produce cir
ca 5 000 tone carton duplex-triplex, 
economisin.du-se. astfel, peste 13 300 
tone masă lemnoasă.

Valeriu STOIU 
corespondentul „Scînteii'

AL TREILEA CONGRES NAȚIONAL DE PEDIATRIE
Tn Capitală au început, miercuri, 

lucrările celui de-al III-lea Congres 
național de pediatrie, la care parti
cipă peste 700 de specialiști din țară 
și de peste hotare.

Reuniunea va oferi, pe parcursul 
a trei zile, cadrul propice pentru un 
larg schimb de opinii și experiență 
in probleme actuale ale medicinii 
infantile, Îndeosebi cele privind tul
burările ritmului cardiac la copii. 
Sintetizind cercetări îndelungate, lu
crările ce se vor prezenta in cadrul 
congresului evidențiază atit unele 
tehnici modeme de depistare a aces
tei afecțiuni, cit și mijloacele adec
vate de tratament.

O masă rotundă va aborda totoda
tă aspecte ale formării și perfecțio
nării cadrelor medicale de pediatrie, 
sector medical cu o foarte veche tra
diție in tara noastră.

La ședința de deschidere au luat

cuvîntul prof. dr. docent Răzvan 
Prișcu, președintele comitetului de 
organizare a congresului. Alexandru 
Calomfirescu. prlm-adjunct al mi
nistrului sănătății, și Marin Voicu- 
lescu, președintele Uniunii Societăți
lor de Științe Medicale, care au sub
liniat câ ocrotirea sănătății copilului 
se bucură de o deosebită atenție din 
partea conducerii partidului și sta
tului nostru. Ca urmare, in ultimele 
două decenii rețeaua de asistentă 
medicală a copilului s-a lărgit con
tinuu. dispunind acum de peste 
27 500 locuri in spitale și aproape 
9 000 Daturi pentru nou-nâscuți. Con
comitent. numărul medicilor pedia
tri a crescut de peste 10 ori. alun
gind in prezent la 4 000. Peste 25 000 
de copii și adolescenți beneficiază 
astăzi de tratamente in unități sana- 
toriale și balneare.

(Agerpres)

între 4 și 6 mai a.c. s-a desfășurat 
la Poiana Brașov seminahil Interna
țional cu Ierna „Matematica in stu
diul relațiilor internaționale*',  orga
nizat de Academia de științe sociale 
și politice, cu colaborarea Universi
tăților din București, Brașov și a U- 
niversitățil din Oslo.

Principalele rapoarte și comunicări 
au fost susținute de prof. Johan Gai
ning (Oslo), președintele Federației 
Mondiale pentru Studiul Viitorului, 
prof. F. Roza, ambasador al Iranului 
la UNESCO, prof. Bruce Russclt de 
li Universitatea Yale (S.U.A.), prof. 
T.O.M. KronsjS de la Universitatea 
din Birmingham (Anglia), dr. Fulvio 
Altind de la Universitatea din Flo
rența, prof. 
Mihai Botez 
București.

Directorul „____ _
trimis cu acest prilej in ..........._
pe directorul adjunct al Departamen
tului dc Științe Sociale, dr. Z. Gue- 
lekva, pentru a studia punerea in 
valoare a lucrărilor apreciate ca des
chizătoare ale unui nou domeniu de 
cooperare internațională.

La București, participants au avut 
convorbiri cu loan Ursu, președinte
le Consiliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academici Republicii So
cialiste România. Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe so
ciale și politice.

★
tn continuare, la București, prof. 

Bruce Russett a ținut o conferință in 
ziua de 7 mai cu tema „Cercetări 
asupra grupurilor de decizie in po
litica externă a' S.U.A.", la care a 
luat pirte și ambasadorul Statelor 
Unite la București. Harry Barnes jr.

Mlrcea Mal ița șl dr. 
dc la Universitatea din
general al UNESCO a

România

/

Cronica zâhi
Ministrul afacerilor externe, 

George Macoveseu. a trimis o tele
gramă de felicitare lui Gonzalo 
J. Facio, cu prilejul desemnării sale 
în funcția de ministru al relațiilor 
externe și cultelor al Republicii 
Costa Rica.

★
La Ministerul Afacerilor Externe 

s-a semnat. miercuri la amiază. 
Programul de colaborare culturală și 
Științifică româno-israeliană pe anii 
1974—1975.

Documentul prevede. între altele, 
efectuarea de vizite reciproce ale u- 
nor oameni de cultură si știință, a- 
cordarea reciprocă de burse do studii 
si specializare, schimburi de expozi
ții si publicații.

★
Cu prilejul apropiatei deschideri a 

Tirgului internațional București de 
bunuri de consum — care va avea 
loc intre 12 și 19 mai — Camera de 
Comerț și Industrie a organizat o 
conferință de presă.

La această manifestare economică 
internațională, aflată la prima sa 
ediție, și-au anunțat participarea 
peste 160 de firme din 17 țări.

a piecat în R.P.D. Coreeană
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala, indreptindu-se spre Phe
nian, o delegație a Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de tovară
șul Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitoresc 
Socialist din R. P. D. Coreeană, va 
efectua o vizită in această tară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Zoe Elena Ceaușescu, membru su
pleant al Biroului C.C. al U.T.C., 
Victoria Bistriceanu, prim-secretar 
al Comitetului județean Dolj al 
U.T.C., și Alexandru Papilian. se
cretar al organizației U.T.C. de la 
Uniunea Scriitorilor.

La plecare delegația a fost salu
tată de membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C. și ai Comitetului Executiv al 
Consiliului U.A.S.C.R.

A fost prezent Li Min Su. amba
sadorul R. P. D. Coreene la Bucu
rești.

(Agerpres)

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAU
Socialiste CehoslovacePreședintele guvernului Republicii

Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Co

munist Român, al guvernului Republicii Socialiste 
România, al întregului popor român și al nostru per
sonal. vă adresăm dv. și poporului frate cehoslovac 
un călduros salut tovărășesc și cele mai cordiale fe
licitări, cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a elibe
rării Cehoslovaciei de sub jugul fascist.

Poporul român cunoaște și se bucură sincer de suc
cesele remarcabile obținute de popoarele ceh și Slovac, 
sub conducerea partidului, în 
socialismului în patria lor, în 
lor stabilite de Congresul al 
Comunist din Cehoslovacia.

Sîntem convinși câ relațiile

opera de construire a 
îndeplinirea obiective- 
XIV-lea al Partidului

tradiționale de priete-

PRAGA

trainică și colaborare multilaterală dintre Parti- 
Comunist Român și Partidul Comunist din Ceho-

nie 
dul .
slovacia, dintre Republica Socialistă România și Re
publica Socialista Cehoslovacă se vor intensifica și 
extinde continuu în toate domeniile de activitate, pe 
baza principiilor marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, spre binele popoarelor român și 
cehoslovac, în interesul întăririi unității țărilor socia
liste și a mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, al cauzei socialismului și păcii in întreaga 
lume.

Vă dorim, stimați tovarăși, dv. personal și între
gului popor cehoslovac, noi și tot mai mari succese 
în înflorirea continuă a Cehoslovaciei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MANEA MANESCU
Prim-mlnistru al guvernului 
Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Tovarășul Miron Constantinescu, 

președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat o telegramă de feli
citare tovarășului Alois Indra, pre
ședintele Adunării Federale a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, cu pri
lejul celei de-a 29-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist.

*
afacerilor 
Socialiste

externe al 
România,

Ministrul
Republicii _______
George Macovescu, a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste Cehoslovace. Bohuslav Chnou- 
pek, cu ocazia aniversării eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fascist.

*
Cu același prilej, ministrul apă

rării naționale al Republicii Socia
liste România, general de armată 
Ion loniță, a adresat ministrului 
apărării naționale al Republicii So
cialiste Cehoslovace, general de 
armată Martin Dzur, o telegramă de 
felicitare.

★

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Con
siliul Național al Femeilor și Comi
tetul Național pentru Apărarea 
Păcii au trimis, de asemenea, tele
grame de felicitare organizațiilor si
milare din Republica Socialistă 
Cehoslovacă.

Alte manifestări
Cu prilejul celei de-a XXIX-a ani

versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist, miercuri diminea
ța. ambasadorul acestei țări la Bucu
rești. Miroslav Sulek, a depus co
roane de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism, precum și 
la Monumentul eroilor sovietici din 
Capitală.

Erau de față reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Minis
terului Apărării Naționale și ai Con
siliului popular al municipiului 
București.

La solemnitatea de la Monu
mentul eroilor sovietici erau pre- 
zenți V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, ata
șați militari.

★
în holul Bibliotecii centrale uni

versitare din Capitală se află des
chisă o expoziție de carte din Repu
blica Socialistă Cehosloyacă.

(Agerpres)

UTILIZAREA FONDURILOR PENTRU
(Urmare din pag. I)

mite sume au fost folosite pentru 
obiective a căror realizare a durat 
un timp nejustificat de lung, sau a 
căror omologare și valorificare s-au 

-efectuat cu intirziere, ca in cazul u- 
nor utilaje pentru liniile de plăci 
aglomerate. sau al instalației de 
gravat cilindri pentru mașini de im
primat roto, care a fost pusă in 
funcțiune cu o intirziere de 12 luni 
si care numai în parte se încadra in 
normele de folosire a fondului pen
tru introducerea tehnicii noi. ’In alte 
situații, utilajele și instalațiile au 
fost realizate, dar ulterior, din dife
rite cauze, nu au mai fost introduse 
în producție, ca, de exemplu : insta
lația de încărcat si descărcat presa 
de placaje, instalația de fabricare a 
spalierelor pentru vita de vie și a 
stilDilor din beton armat precompri- 
mat. Asemenea cazuri au avut, bine
înțeles. efecte negative asupra pro
ducției. productivității muncii și. 
implicit, asupra indicatorilor finan
ciari.

Pe de altă parte, reîntregirea fon
dului de tehnică nouă, după omolo
garea obiectivelor realizate din acest 
fond, nu s-a urmărit cu strictețe 6i 
nu s-a asigurat recuperarea cheltuie
lilor. O atare situație a determinat 
ca fondul să fie constituit, in princi
pal. pe seama prețului de cost și mai 
puțin din fondurile rezultate din va
lorificarea obiectivelor realizate in 
anii precedent! : in medie, acestea 
au reprezentat circa 20—25 la sută 
din fondul anual constituit, iar restul 
de 75—80 la sută s-a format pe alte 
câi. influentînd nefavorabil volumul 
de acumulări a'e întreprinderilor.

Pornind de la observațiile și re
comandările Comitetului Executiv al

C.C. al P\C.R., asemenea aspecte și 
altele, semnalate de Curtea Superi
oară de Control Financiar, au fost pe 
larg analizate in cadrul biroului exe
cutiv al consiliului dc conducere al 
ministerului și în cadrul centralelor 
și întreprinderilor. Analizele au pus 
un accent deosebit pe renercusiunile 
determinate de aceste deficiente in 
domeniul economic și financiar, 
luindu-se măsuri concrete Dentru e- 
liminarea lipsurilor care mai persis
tă din punctul de vedere al justei 
încadrări a finanțării acțiunilor din 
fondul de tehnică nouă, al realizării 
si omologării în termen, al valorifi
cării obiectivelor și reîntregirii fon
dului de tehnică nouă, evitîndu-se 
blocările de fonduri și grevarea ne
justificată a cheltuielilor de produc
ție.

Pentru anul 1974, aplicind 
strictețe indicațiile conducerii 
partid și de stat cu privire 
promovarea progresului tehnic 
amplificarea aportului științei 
cercetărilor la dezvoltarea 
tinuă a tehnicii noi, in 
rea creșterii productivității muncii 
și sporirii eficienței economice a 
întregii activități Ministerul Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții a initial o amplă acțiune 
de constituire si folosire judicioasă 
si eficientă a fondului de tehnică 
nouă, concomitent cu măsurile de 
valorificare a obiectivelor începute 
si de reîntregire a fondurilor respec
tive cheltuite. Astfel, au fost luate 
măsurile necesare pentru omologa
rea poluțiilor si reîntregirea fondu
rilor de tehnică nouă la obiectivele 
terminate, precum si de urmărire, 
ne bază de program, a celor in curs 
de experimentare, creindu-se condi
țiile propice in scopul evitării pre
lungirii nejustificate a perioadei de

cu 
dc 
la 
și 
și 

con- 
vede-

verificare și a imobilizării de fon
duri de tehnică nouă.

De asemenea, se acordă o deose
bită grijă cunoașterii mai bune a 
normativelor și unei precise înca
drări in prevederile legale a obiec
tivelor propuse pentru finanțare din 
fondul de tehnică nouă, astfel incit 
in viitor să se prevină brice inter
pretări sau incertitudini. Pentru pro
totipurile de Droduse care constituie 
bunuri de consum si. in principal. 

, pentru mobilă au fost reactualizate 
actele normative privind regimul de 
evaluare și valorificare a acestora, 
astfel incit să se evite încărcarea ne- 
iustificată a prețului de cost și sta
bilirea unor preturi de 
prototipurilor necorelate cu 
mentele asimilate.
obiectivele ce vor fi finanțate din 
fondul de tehnică nouă in ____ 1
anului 1974 au fost desfășurate am
ple acțiuni, la nivelul întreprinderi
lor si al centralelor, in scopul selec
ționării și stabilirii numai de obiec
tive care să răspundă necesităților 
malore ale sectorului și care să con
tribuie la promovarea progresului 
tehnic. îmbunătățirea calității produ
selor. creșterea productivității mun- 

. cii, la reducerea cheltuielilor mate
riale si sporirea rentabilității 
volumului de acumulări.

Au fost asigurate în acest fel 
ditiile Impuse de imperativele 
lore ale constituirii fondului de 
nică nouă si ale utilizării acestuia, 
in principal. Dentru acțiunile cu ca
racter de noutate și de originalitate, 
menite să aibă un aport substanțial 
la ridicarea ne o treaptă superioară 
a nivelului tehnic, a calității produc
ției si a eficientei întregii activități 
economice, așa cum, in repetate 
rinduri. ne-a recomandat conducerea 
partidului nostru.

vînzare a 
........ sorti- 
In fine, pentru

cursul

si a

con- 
ma- 
teh-

Recepție oferită de ambasadorul
R. S. Cehoslovace

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Miroslav Sulek, ambasadorul aces
tei țări la București, a oferit, 
miercuri după-amiază, o recepție.

Au participat Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., Ion Pățan, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio-

nale, Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ilie Murgulescu și Gheor
ghe Necula, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
loan Avram șl Virgil Actarian, mi
niștri. conducători ai unor Instituții 
centrale și organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori, reprezentanți 
ai vieții cultural-artistice.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alțf 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Harta înnoirilor, 
harta șantierelor

Nu se poate spune 
că pe vreo hartă a Ce
hoslovaciei înfățișind 
mari construcții ale 
socialismului ar mai 
fi multe „pete albe". 
Pe lingă simbdlurile 
indicind obiectivele a- 
flate in funcțiune, ea 
ar cuprinde însemnele 
a zeci de șantiere răs- 
pindite pe întreg cu
prinsul tării. Iar zilele 
acestea, in preajma 
sărbătorii naționale a 
Cehoslovaciei, a avut 
loc darea in ex
ploatare a noi și 
importante construcții, 
cum sint : prima por
țiune a metroului din 
Praga — obiectivul 
numărul 1 al actualu
lui si ale viitoarelor 
planuri cincinale :
noua oțelârie a com
binatului siderurgic
din orașul slovac Ko
sice. in ale cărei cup
toare se vor plămădi 
anual .1,5 milioane 
tone otel de cea mai 
bună calitate : o
mare 
nă i . ___
prefabricate in 
vacia ; o nouă 
nă carboniferă 
Cehia ; centrul 
telecomunicații 
conectează Cehoslova
cia la sistemul „ln- 
tersputnik". Totodată, 
înaintează lucrările pe 
șantierele obiectivelor 
energetice. Construc
torii din această ra
mură s-au angajat să 
termine. Dină in toam
nă. alte trei termo
centrale care, intr-o 

vPrimă etapă, vor a- 
dâuga sistemului e- 
nergetic național încă 
790 megawați. In to
tal. in Cehia urmea
ză să-și înceapă acti
vitatea. pină la sfîrși- 
tul anillui, 20 unități 
industriale noi si de 
mare importantă eco
nomică. iar in Slova
cia un număr si mai 
mare de obiective in
dustriale vor fi date 
in exploatare in ace
eași perioadă.

O mare atenție acor
dă conducerea de par
tid și de stat obiecti
velor destinate să 
sporească capacitatea 
de producție a unora 
dintre cele mai mo
derne ramuri indus-

calitate :
i și moder- 
întreprindere de 

Slo- 
mi- 

in 
de 

care

CEHOSLOVACIA

triale. între acestea, 
un loc tot mai impor
tant ij ocupă petro
chimia. în prezent, in 
orașul Zăluzi, se fac 
intense pregătiri pen
tru a se da în exploa
tare al doilea centru 
petrochimic al Ceho
slovaciei. ridicat pe 
aceste meleaguri. Am 
vizitat de curind a- 
ceastă localitate din 
nord-vestul Boemi ei. 
tupilată la poalele 
versantilor abrupți ai 
munților Krusny Hory. 
Cei peste 2 000 de 
constructori care au 
lucrat aici un număr 
de ani au creat prin

CORESPONDENȚA 
DIN PRAGA

munca lor harnică un 
sviguros centru al pe

trochimiei cehoslova
ce. Două termocentra
le. o mare și modernă 
rafinărie, alte obiecti
ve alcătuiesc acum 
platforma petrochi
mică de la Zăluzi, 
împreună cu baza pe
trochimică de la Bra
tislava. noul centru' 
din nord-vestul țârii 
formează nervul vital 
ai petrochimiei ceho
slovace.

Munca rodnică, spi
ritul de emulație, 
căutările creatoare iși 
fac simțită prezența 
nu numai pe marile 
șantiere, ci și in fabrici, 
uzine, in instituții, pe 
ogoare — pretutindeni 
unde oamenii se stră
duiesc să-și sporească 
contribuția la edifica
rea socialismului. Să' 
ne referim, de pildă, 
la una din preocupă
rile importante ce se 
manifestă in prezent 
în viata economică a 
țării. Respectiv — 
efprturile pentru re
ducerea consumurilor 
de materii prime 
Si materiale, de ener
gie electrică si com
bustibil, înlocuirea u- 
nor materiale de im
port cu altele realizate 
in tară — obiective 
cărora li se acordă o 
atenție maximă în

fiecare unitate pro
ductivă.

Valoarea materiale
lor si materiilor pri
me, a combustibilului 
si energiei electrice 
ce urmează a fi con
sumate anul acesta în 
procesul de producție 
se ridică la aproape 
400 miliarde coroane. 
Apare limpede ce im
portantă are pentru 
economia cehoslovacă 
obiectivul urmărit in 
prezent, de a se re
duce cu 1 la sută con
sumurile specifice. 
Este, de fapt, primul 
obiectiv al întrecerii 
dintre colectivele de 
muncă. El formează 
obiectul unor largi 
dezbateri în consfătui
rile de producție, con
stituie o sursă de teme 
pentru multe institu
te de cercetări.

Strădania de a pro
mova in toate com
partimentele econo
miei naționale atitu
dinea conștientă, gos
podărească, față de 
modul de folosire a 
materiilor prime se 
reflectă și in muta
țiile care se produc 
in structura unor ra
muri ale industriei. 
Au prioritate produ
sele cu valoare mare 
de întrebuințare, pen
tru care se consumă 
puține materii prime 
si puțină forță de 
muncă, dar care re
clamă înaltă califica
re: mașini electronice 
de calcul, sisteme de 
automatizare si meca
nizare a muncii, ma
șini de prelucrat me
tale cu comandă-pro- 
gram, instrumente de 
măsură si control, 
produse electrotehnice 
si de mecanică fină 
etc.

Lozinca : ..Mai mult, 
mai ieftin si mai bun" 
generează neîncetat in 
rîndul oamenilor mun
cii din Cehoslovacia 
noi căutări si initiati
ve. ii mobilizează în 
traducerea in viată a 
hotăririi de a Înde
plini ceea ce partidul 
lor comunist. Întreaga 
societate le cere — 
realizarea unei pro
ducții moderne si efi
ciente.

C. PRISĂCARU

PRAGA 8. (Corespondentă de la 
C. Prisăcaru). în ajunul sărbătorii 
naționale a poporului cehoslovac, cea 
de-a 29-a aniversare a eliberării 
sale de sub ocupația fascistă, au a- 
vut loc numeroase manifestări.

In cursul dimineții de miercuri, 
conducători de partid și de stat au

depus coroane de flori la Mormîntul 
Eroului Nedunoscut și la cimitirul 
ostașilor sovietici din Praga. Mani
festări similare au avut loc la Bra
tislava si în alte orașe ale tării.

După-amiază. La teatrul ..Smetana" 
a fost prezentat un spectacol festiv 
de operă.



ata internațională
DUPĂ DEMISIA CANCELARULUI 

WILLY BRANDT
nncelarul 
U. Willy 
ițelor po
ntat de- 
auvcmu-

P. C. Peruan salută crearea sectorului 
proprietății sociale in țară

oro sentimentele de regret exprima- 
largi ale ponulațiri R.F.G., ca si ale 
omniei publice Internationale.

Lider al Partidului Socz-al-Demo- 
crat din Germania, vechi militant 
.•••-. t.tracist, Personalitate nroemi- 
nentă s vieții politice vest-germane 
si intern,-.tionale. Willy Brandt și-a 
1 ?xat numele de realizarea unui curs 
p-l.tic nou. care sâ depășească vc- 
< '. • poziții d ’ rigiditate si imobi-

ce se manifestau in această 
n.irte a continentului, de promova
rea unei orientări realiste si lucide. 
In concordantă cu situațiile istori- 
■ s'e statornicite în Europa postbc- 
1 a. cu aspirațiile de pace ale ma
selor largi din R.F.G.

Asa cum este știut, aceste aspira- 
tll. orientarea sere îmbunătățirea re- 
L'’iilor dintre R.F.G. si statele socia- 
1 •?. s-au bucurat de la Început de 
înțelegere și apreciere pozitivă din 
partea României — militantă hotă- 
rită si consecventă pentru normali
zarea si dezvoltarea unor raporturi 
do colaborare prietenească intre 
toate statele continentului european, 
în arest spirit. Intre România și 
R F.G. s-au dezvoltat .relații dc mul
tiple planuri, la a căror evoluție as
cendentă Willy Brandt a avut o 
însemnată contribuție personală. 
W. Brandt deținea Importantele 
funcții do vice-cancelar și ministru 
al afacerilor externe in 1967. cind au 
fost stabilite relațiile diplomatice 
dintre România și Republica Fede
rală Germania — act de o deosebită 
semnificație nu numai pentru dez- 

>Itarea raporturilor bilaterale? dar 
si pentru evoluțiile ulterioare din 
Europa. In direcția normalizării re
lațiilor R.F.G. cu alte state ale con- 
tinentului. adincirii cursului spre 
destindere și afirmării ideilor secu- 
ritătii eunopcne. După stabilirea re
lațiilor diplomatice și. îndeosebi, 
după formarea cabinetelor Brandt- 
Scheel au fost încheiate numeroase 
acorduri, legăturile româno—vest- 
cermane s-au amplificat pe multiple 
planuri : s-au intensificat schimbu
rile comerciale, cooperarea tehnico- 
s’iintifică. culturală, precum si con
i'icra r-a ne plan politic, in interesul 
destinderii si securității in Europa.

La dezvoltarea acestor relații, ca 
momente de cea mai mare însemnă
tate s-au înscris intilnirile dintre 
:■'. . rășul Nicolae Ceaușescu si Willy 
Brandt.

în vara lui 1967, W. Brandt, pe 
atunci încă vice-cancelar și ministru 
da externe, a vizitat România 
si a avut cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o Îndelungată convorbire 
care a fost apreciată de ambele 
parii ca deosebit de importantă pen
tru dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
precum și pentru conturarea și des
fășurarea favorabilă a procesului de 
destindere și colaborare care s-a 
dezvoltat ulterior în Europa.

Un rol esen.ial in stimularea co
laborării multilaterale româno—vest- 
germane a avut vizita pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu a întreprins-o 
în R.F.G. in iunie 1973, la invitația 
președintelui Heinemann. Cu acest 
prilej, populația și oficialitățile 
vest-germane au rezervat o primire 
plină de căldură tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Desfășurate intr-o at
mosferă deosebit de cordială, con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și cancelarul Brandt au 
abordat probleme privind raportu
rile bilaterale, pe plan economic și 
pe alta tărâmuri. precum și proble
me ale colaborării intereuropene. Ca 
expresie a dorinței comune de a 
extinde in continuare raporturile 
dintre cele două țâri, de a întări 
contribuția lor la cauza securității 
europene și a păcii in lume, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și can
celarul Brandt au semnat Declarația 
solemnă comună și Acordul pe ter
men lung privind colaborarea eco
nomică, industrială și tehnică.

In legătură cu orizonturile noi 
deschise raporturilor dintre cele 
două țări de această vizită, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a subli
nia* * : „Există toate premisele ca

e Viena. Cancelarul austriac, 
Bruno Kreisky. a declarat că de
misia lui Willy Brandt constituie 
..un șoc dureros". ..Cu greu s-a 
bucurat înainte vreun cancelar 
vest-german de o asemenea stimă 
din partea opiniei publice mon
diale" — a subliniat Kreisky.

• Bruxelles. Potrivit agenției 
D.P.A.. participants la întilnirea 
miniștrilor de externe și ai agri
culturii ai țârilor Pieței comune 
au exprimat regrete profunde in 
legătură cu demisia cancelarului 
vesr-german. Ministrul francez de 
externe. Michel Jobert, a declarat 
că „aceasta reprezintă, fără în
doială, o pierdere pentru Europa".

★

BONN 8 (Agerpres). — Vicepre
ședintele Partidului Social-Democrat 
din R.F. Germania, Helmut Schmidt, 
a avut, in cursul zilei de miercuri, 
primele consultări cu membri ai 
pariidului său in legătură cu for
marea unui nou guvern.

Cele două partide care au format 
guvernul fostului cancelar Willy 
Erandt — P.S.D. și P.L.D. — au ho- 
târit să mențină coaliția.

★
Referindu-se la Helmut Schmidt, 

candidatul P.S.D. pentru funcția de 
cancelar federal, președintele fracțiu
nii parlamentare a P.S D., Herbert 
Wehner, a arătat: ..Helmut Schmidt 

REACȚII ÎN DIFERITE CAPITALE
Știrea demisiei cancelarului R. F. Germania, Willy Brandt, a determinat numeroase luări de po

ziție in diferitele țari ale lumii, exprlmind regretul personalităților oficiale, șefi de guverne, miniștri, 
lideri ci vieții politice, exponențl al opiniei publice.

Redăm din relatările transmise de agențiile de presă:

raporturile dintre Republica Socia
listă România si Republica Federală 
Germania — caro se întemeiază pe 
principiile egalității in drepturi, res
pectării Independentei si suveranită
ții naționale, neamestecului in tre
burile Interne sl avantajului mutual 
— cunoască In continuare o 
evoluție multilaterala, oferind un 
exemplu si o dovadă concretă că, 
atunci cind se pornește dc la încre
dere. dc la dorința sinceră de a co
labora in deplină egalitate, deosebi
rile dc orinduirc socială nu pot si nu 
trebuie să constituie o piedică in ca
lea promovării dc raporturi normale 
si fructuoase intre state".

La rîndul său, cancelarul Brandt 
releva cu același prilej : „Evoluția 
favorabilă a relațiilor dintre țările 
noastre * prezentat avantaje nu 
numai pentru noi. ci și pentru în
treaga Europa. Pentru interesele 
păcii, ale oamenilor șl ale colabo
rării In Europa ar trebui să strin- 
gem și mai mult relațiile dintre 
noi".

Orientarea guvernului Brandt- 
Scheel spre îmbunătățirea relațiilor 
cu țările socialiste s-a reflectat, 
totodată, intr-un șir de acțiuni cum 
au fost tratatele R.F.G. cu Uniunea 
Sovietică,. Polonia, Cehoslovacia, 
Tratatul asupra bazelor relațiilor 
dintre R.D, Germană și R.F. Ger
mania, stabilirea relațiilor diplo
matice cu Polonia. Cehoslovacia, Un
garia, Bulgaria, toate acestea avind 
un rol important in promovarea des
tinderii pe continentul european. 
Toate aceste acțiuni se înscriu in 
contextul general al eforturilor de
puse de statele europene pentru sta
tornicirea pe continent a unui cli
mat de securitate și cooperare, pen
tru dezvoltarea între țările Europei 
a unor raporturi noi, care să exclu
dă forța și amenințarea cu forța in 
rezolvarea litigiilor, pentru reglemen
tarea pe cale politică a tuturor pro
blemelor in suspensie.

Poporul român regretă profund 
împrejurările care au dus la demisia 
cancelarului W. Brandt și consideră 
că schimbările intervenite in condu
cerea guvernului R.F.G. nu pot știrbi 
caracterul pozitiv al pozițiilor 
manifestate in sfera politicii ex
terne de cabinetul anterior. Se 
poate aprecia că întreaga experiență 
a ultimilor ani învederează că aceste 
orientări realiste sint singurele efi
ciente. in măsură să răspundă inte
reselor și aspirațiilor de pace și pros
peritate ale poporului, dau putință a- 
cestuia sâ joace rolul cuvenit în 
viața internațională, oferă țării posibi
litatea de a aduce o contribuție con
structivă la cauza destinderii, secu
rității și cooperării intre națiuni, ii 
asigură un loc demn pe arena mon
dială. Firește că un asemenea curs 
va avea ecou pozitiv și se va bu
cura întotdeauna de susținere pe 
plan internațional, din partea tutu
ror statelor și forțelor sociale sincer 
interesate in dezvoltarea unui cli
mat politic nou in Europa din care 
să dispară practicile „războiului 
rece" și imixtiunilor, in adincirca 
procesului de destindere și promo
vare a cooperării intre națiuni in 
spirit de încredere și respect reci
proc.

Opinia publică din țara noastră iși 
exprimă convingerea că, pornind de 
la aceste rațiuni, in politica externă 
a R.F.G, vor pîevala. in continuare, 
atribute pozitive. Ea este încredin
țată că W. Brandt, in calitatea de 
președinte al Partidului Social-De
mocrat pe care și-a menținut-o, va 
exercita întreaga sa influentă in di
recția stimulării in continuare a 
cursului spre destindere și îmbună
tățirea colaborării intre statele eu
ropene. Totodată, poporul nostru 
nutrește convingerea că guvernul ce 
va fi format, și pentru a cărui con
ducere P.S.D. l-a desemnat pe vice
președintele partidului. Helmut 
Schmidt, va promova o politică a con
tinuității pe linia orientărilor realiste, 
pozitive, că, in acest spirit, raportu
rile româno—vest-germane vor cu
noaște și de aici înainte o continuă 
dezvoltare, pe toate planurile, prin 
intensificarea cooperării economice' 
potrivit potențialului ambelor state, 
prin adincirea conlucrării politice 
spre binele ambelor popoare, al păcii 
și securității in Europa și in lume.

V. A1EXANDRESCU
★

va continua, în acord cu cealaltă for
mațiune a coaliției guvernamentale 
— P.L.D. — politica de pace și cea 
de consolidare a statului, fondată de 
Willy Brandt".

★
Prezidiul Partidului Liber-Demo- 

crat (P.L.D.) și grupul parlamentar 
al P.L.D. s-au reunit, miercuri, la 
Bonn pentru a examina situația 
creată ca urmare a demisiei cance
larului Willy Brandt. Reuniunea a 
fost prezidată de vicecancelarul și 
ministrul de externe, Walter Scheel, 
însărcinat cu exercitarea atribuțiilor 
de șef al guvernului.

• Varșovia. Un purtător de 
cuvint al guvernului polonez a de
clarat că țara sa a primit „cu con
sternare și regret știrea demisiei 
Iui Brandt", pe care l-a elogiat 
drept „un reprezentant remarcabil 
al realismului și destinderii".

• Roma. Flavio Orlandi. secretar 
al P.S.D. Italian, a declarat că W. 
Brandt a adus ..o contribuție im
portantă la lichidarea războiului 
rece in Europa" și și-a exprimat 
încrederea câ Bundestagul va a- 
sigura „continuitatea cursului ini
țiat de fostul cancelar".

• Cairo. Ministrul de externe 
egiptean, Ismail Fahmi. a adus un 
omagiu activității desfășurate de

încheierea dezbaterilor 
in Comitetul social al ECOSOC

APRECIERI ELOGIOASE Șl MULȚUMIRI ADRESATE 
ROMÂNIEI PENTRU PREGĂTIRILE IN VEDEREA CONFERINȚEI 

MONDIALE A POPULAȚIEI
NAȚIUNILE UNITE 8 (Corespon

dență dc la C. Alexandroaie). — 
Comitetul social al ECOSOC și-a 
încheiat dezbaterile privind Confe
rința mondială a populației, care 
urmează a avea loc la București in
tre 19 și 30 august.

Secretarul general al Conferinței 
mondiale a populației, A. C. Flores, 
ca și numeroși delegați ai statelor 
membre ale ECOSOC. au apre
ciat pozitiv si au exprimat mulțumiri 
Ia adresa guvernului României, pen
tru grija $1 atenția acordată pregăti
rilor corespunzătoare și asigurarea 
celor mal bune condiții desfășurării 
lucrărilor conferinței, apreciată nici 
drept una dintre manifestările in
ternaționale majore ale anului. In 
mod deosebit, A. C. Flores a apre
ciat atenția • pe care președintele 
României, Nicolae Ceaușescu. o 
acordă personal acestor pregătiri, 
arătind că ca se înscrie pe linia 
sprijinului constant dat de conduce
rea statului român inițiativelor 
O.N.U.. spiritului său de colaborare 
cu Națiunile Unite pentru transpu
nerea in viață a rezoluțiilor și hotă- 
ririlor organizației.

Comitetul social a adoptat o serie 
de hotăriri importante, a căror me
nire este de a conferi reuniunii de 
la București — prima conferință in
ternațională a populației la nivel in- 
terguvernamental — universalitatea 
necesară, iar lucrărilor sale profun
zimea reclamată de însemnătatea 
problemelor ce vor fi abordate. In
tre aceste hotăriri. evidențiem invi
tarea la conferință, in calitate de 
stat cu drepturi depline, a R. D.

EXPOZIȚIE 
ROMÂNEASCĂ

LA SOFIA
SOFIA 8 (Corespondență de la 

C. Amariței). — In cadrul mani
festărilor in intimpinarea zilei 
de 23 August, miercuri la Sofia 
s-a deschis expoziția „Cartea 
academică românească".

Prof. Stoiko Boskov, secretar 
științific al Academiei bulgare 
de științe, a relevat in cuvintul 
de deschidere tradiționalele le
gături de prietenie și colaborare 
existente intre cele două aca
demii.

La deschiderea expoziției au 
participat reprezentanți ai con
ducerii Academiei bulgare de 
științe, cadre universitare, stu- 
denți. A fost prezent ambasado
rul României la Sofia. Trofin 
Simedrea.

R. D. VIETNAM

Refacerea sistemului 
de drenare și irigații 

Den Thuy
HANOI 8 (Agerpres). — După 

o perioadă de patru luni de 
muncă intensă, sistemul de dre
nare și irigații Ben Thuy, din 
provincia Nghe An a R.D. Viet
nam, a intrat zilele trecute în 
funcțiune.

Construit încă din anul 1938, 
acest sistem hidrotehnic a fost 
aproape complet distrus in pe
rioada războiului anticolonialist. 
Reconstruit in anul 1957. el a 
avut apoi din nou de suferit de 
pe urma bombardamentelor ae
riene efectuate asupra teritoriu
lui R.D. Vietnam, fiind scos din 
funcțiune.

După încheierea Acordului de 
încetare a războiului și restabi
lire a păcii in Vietnam s-a avut 
in vedere reconstruirea dez
voltarea prioritară a acestui 
sistem important, in ultimele 
patru luni in lucrări fiind an
trenați peste 1 000 de muncitori 
și detașamente de lucru ale ar
matei. Prin darea în funcțiune 
a sistemului de la Ben Thuy 
vor putea fi irigate 18 300 de 
hectare și drenate alte 30 000 de 
hectare de teren și va fi facilitat 
traficul pe apă intre riul Lam 
și ocean.

cancelarul vest-german, subliniind 
rolul său esențial in evoluțiile po
zitive din Europa. Ministrul egip
tean a subliniat că „W. Brandt 
avea numeroși prieteni în lumea 
arabă", și și-a exprimat speranța 
că R.F.G. „va continua să meargă 
pe calea trasată de acesta".

• Stockholm. Primul ministru al 
Suediei, Olof Palme, a apreciat de
misia lui W. Brandt drept „o pier
dere pentru pacea și destinderea 
in Europa și in lume".

• Paris. într-o telegramă adre
sată P.S.D., Francois Mitterrand 
exprimă un elogiu lui Willy 
Brandt, subliniind că acesta „a dat 
o mare lecție de demnitate". 

Vietnam. De asemenea, s-a holărit' 
invitarea la lucrări a reprezentanți
lor mișcărilor de eliberare națională.

★
BANGKOK 8 (Agerpres). — La 

Bangkok, capitala Tailandel. s-au 
deschis, la 7 mai. lucrările reuniunii 
regionale consacrate pregătirii Con
ferinței mondiale a populației, care 
va ăvea Ioc in luna august, la Bucu
rești. Reuniunea a fost organizată 
de Comisia ecohomicâ a O.N.U. pen
tru Asia și Extremul Orient.

Din partea României, la lucrări 
participă ca observator Iosif Chivu, 
ambasadorul țârii noastre la Bang
kok. Reprezentantul român a fost 
primit de către secretarul general 
al Conferinței mondiale a populației, 
Antonio Carillo Flores, și de secre
tarul executiv al Comisiei economi
co a O.N.U. pentru Asia și Extre
mul Orient. J. B. P. Maramis, cu 
care a discutat despre problemele 
aflate pe ordinea de zi a reuniunii.

CONVORBIRI 
SOVIETO-BULGARE

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că. la 8 mai, 
Todor Jivkov. prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, și 
Stanko Todorov, președintele Consi
liului de Miniștri, au făcut o scurtă 
vizită de prietenie la Moscova, unde 
au avut convorbiri cu Leonid Brej- 
nev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Podgomii. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., si Alexei Kosighin, 
președintele Consiliului de Miniștri.

Conducătorii sovietici și .bulgari au 
examinat perspectivele colaborării 
dintre P.C.U.S. și P.C.B.. dintre 
U.R.S.S. și R. P. Bulgaria si au fă
cut un schimb de păreri in pro
bleme internaționale actuale.

BRUXELLES

Eșecul reuniunii 
ministeriale a țărilor 

Pieței comune
BRUXELLES 8 (Agerpres). — Mi

niștrii afacerilor externe și agricul
turii ai țărilor Pieței comune și-au 
încheiat, marți seara, sesiunea de la 
Bruxelles, fără să poată, ajunge la 
un acord în problema deciziilor Ita
liei de a impune restricții importu
rilor sale. In consecință. Comisia 
C.E.E. a anunțat că va lua măsuri 
administrative de supraveghere, in 
limita competentelor foarte limitate 
acordate ei de Tratatul de la Roma, 
in special pentru a face să fie res
pectată organizarea pieței comune a- 
gricole. Comisia va incepe consul
tări cu guvernul italian asupra mă
surilor restrictive adoptate la Roma.

Eșecul reuniunii „celor nouă" a 
fost subliniat marți seara de Joseph 
Ertl. ministrul agriculturii al R.F.G., 
președintele in exercițiu al Consiliu
lui miniștrilor agriculturii ai C.E.E., 
care a declarat : „Această zi a sporit 
si mai mult îngrijorarea în legătură 
cu preconizata uniune politică vest- 
europeană. Pericolul măsurilor de 
retorsiiine din partea partenerilor I- 
talici nu este neglijabil", a adăugat
el.

agențiile de presă transmit:
„activitatea socială a 

tineretului și comuniștii" 
a constituit tema conferinței teore
tice internaționale organizate, în zi
lele de 6—8 mai, la Praga, de redac
ția revistei „Probleme ale păcii și 
socialismului". Au luat parte repre
zentanți a 41 de partide comuniste 
și muncitorești. Partidul Comunist 
Român a fost reprezentat de o dele
gație condusă de Alexandru Szabo, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. Participanții au dezbătut pro
bleme privind locul tineretului in lu
mea contemporană, formele și meto
dele de muncă ale comuniștilor in 
rîndul tineretului, sarcinile organiza
ției de tineret în educarea membri
lor lor.

La Pekin a avut 100 0 intre" 
vedere intre Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cambod- 
giei (F.U.N.C.), și Leopold Sedar 
Senghor, președintele Senegalului, 
aflat în vizită în capitala chineză — 
informează agenția China Nouă.

Camera Comunelora adop- 
tat, printr-o majoritate de 299 vo
turi, un proiect de lege laburist asu
pra activității sindicale și relațiilor 
de muncă in Marea Britanie, pro
iect destinat să abroge legislația in
trodusă de guvernul anterior, care 
prevedea, printre altele, măsuri se
vere împotriva dreptului la grevă.

La Zurich a avut loc manI“ 
festarea „Europa în Ziirich și Zu
rich in Europa", organizată de pri
măria orașului pentru a face cunos
cute cetățenilor săi aspecte din via
ța politică, economică, culturală și 
socială a unora dintre statele con
tinentului. Au participat 18 țări, 

LIMA 8 (Agerpres). — Comisia Po
litică a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Peruan a dat publi
cității o declarație în care salută le
gea adoptată de guvern cu privire la 
crearea sectorului proprietății sociale 
in Peru și arată că această măsură 
are o însemnătate excepțională in 
procesul contemporan dc transfor
mări revoluționare din țară. Legea — 
se arată in document — consfințește 
dreptul oamenilor muncii de a dis
pune de mijloacele de producție in 
cadrul proprietății sociale, in scopul 
îngrădirii continue a vechilor relații 
capitaliste, lichidării tuturor forme-

ORIENTUL APROPIAT
o Turneul secretarului de stat american • Noi incidente 

pe înălțimile Golan
TEL AVIV 8 (Agerpres). — Secre

tarul de stat american. Henry Kissin
ger, aflat de marți seara la Tel Aviv, 
a continuat schimbul de vederi cu 
oficialitățile israeliene asupra reali
zării unui eventual acord de dezan
gajare militară pe frontul de pe 
Înălțimile Golan. Ministrul de exter
ne, Abba Eban, a declarat că „schim
bul de vederi de luni și marți a ofe
rit secretarului de stat american po
sibilitatea de a dispune de detalii 
mai concrete asupra punctului dc ve
dere al guvernului de la Tel Aviv 
privind un eventual acord de dezan
gajare". Purtătorul de cuvint ameri
can, Robert McCloskey, a declarat că 
„Israelul a prezentat citeva conside- 
rațiuni noi care ii vor servi lui 
H. Kissinger ca bază de discuții cu 
președintele Siriei, Hafez Al Assad". 
Robert McCloskey a' adăugat că 
„după părerea părții americane exis
tă posibilitatea realizării unui acord".

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Sosit 
miercuri la Damasc, secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, s-a reîntors in 
cursul aceleiași zile la Tel Aviv. Rc- 
ferindu-se la convorbirile de la Dt- 
masc cu președintele Hafez AI 
Assad, H. Kissinger a declarat, po
trivit agențiilor Reuter și France 
Presse, că „au fost înregistrate pro
grese, dar că nu s-a ajuns la înche
ierea vreunui acord". El a precizat 
câ „a prezentat o serie de conside- 
ratiuni israeliene" asupra modalită
ților de realizare a acordului de 
dezangaiare militară pe frontul din 
înălțimile Golan. Răspunsul ■ părții 
siriene urmează să fie transmis ofi
cialităților Israeliene — a adăugat el.

Totodată, H. Kissinger a arătat că 
va reveni la Damasc, pentru noi

VENEZUELA

Dezbateri asupra unor măsuri 
pentru dezvoltarea economiei

CARACAS 8 (Agerpres). — Camera 
Deputaților a Congresului Național 
al Venezuelei a început dezbaterile 
referitoare la acordarea de preroga
tive speciale președintelui țării, Car
los Andres Perez, in vederea adop
tării unor măsuri necesare reorgani
zării și dezvoltării economiei națio
nale.

Parlamentarii și membrii guvernu
lui au subliniat in cuvîntările lor 
necesitatea dezvoltării armonioase o 
tuturor sectoarelor economice, folo- 
sindu-se veniturile realizate prin 
valorificarea petrolului — principala 
bogăție a țării. In acest sens, a fost 
relevată oportunitatea creării unui 
fond de stimulare a industriei și a- 
griculturii, preluării totale a contro- 

între care și România. Țara noastră 
a fost prezentă la această acțiune, 
între altele, cu expoziția „România 
turistică".

Președintele Filipinelor, 
Ferdinand Marcos, a declârat că si
tuația care s-a creat în prezent con
duce. in mod cert, la normalizarea 
relațiilor dintre Filipine și R. P. Chi
neză. Subliniind succesele obținute 
de poporul chinez, el și-a exprimat 
speranța că în curînd intre cele 
două țări se vor stabili relații di
plomatice — relatează agenția China 
Nouă.

Liderii partidelor politica 
din Islanda au con£er“ mart*  
asupra posibilității formării unei 
noi coaliții guvernamentale, la care 
să participe toate partidele. O ase
menea posibilitate concordă și cu 
vederile premierului islandez. Olafur 
Johannesson, care nu a demisionat 
încă, dar a anunțat că va cere di
zolvarea Altlngului în urma dificul
tăților intimpinate de guvern în a- 
plicarea măsurilor antiinflaționiste.

Două mari companii pro
ducătoare de hîrtie de ziar 
din S.U.H., ”Price paper c°“ 51 
„Consolidated Bathurst Ltd", au a- 
nunțat sporirea cu 20 de dolari, în- 
cepind din iulie, a prețului tonei 
de hirtie. care va atinge astfel 220 
dolari. Arătind că această creștere 
survine la numai jumătate de an 
de la precedenta scumpire cu 25 de 
dolari la tonă, Harold Anderson, 
președintele Asociației americane a 
proprietarilor de ziare, a declarat 

lor de exploatare șl dezvoltării so- 
cial-economlce multilaterale a țării. 
Partidul Comunist Peruan — se su
bliniază In declarație — consideră 
adoptarea legii cu privire la crearea 
proprietății sociale ca pe o cucerire 
revoluționară de însemnătate excep
țională caro se bucură de sprijinul 
larg al tuturor forțelor patriotice.

Declarația Comisiei Politice a C.C. 
al P.C. Peruan cheamă toate forțele 
patriotice din țară să acorde sprijin 
nelimitat noii legi adoptate de guvern 
și să lupte pentru transpunerea in 
viață a prevederilor ei, să apere cu
ceririle revoluției peruane.

convorbiri cu președintele Hafez Al 
Assad, in cursul acestei săptăminl.

DAMASC 8 (Agerpres). — La Da
masc s-a anunțat că inciden
tele siriano-israeliene au continuat, 
miercuri, în zona Muntelui Hermon 
și in alte sectoare ale frontului de 
pe înălțimile Golan. Potrivit unui 
comunicat militar, forțele siriene 
și-au îndreptat focul impotriva con
centrărilor de trupe inamice, a po
zițiilor și punctelor lor de sprijin. 
In diferite zone ale frontului, tancu
rile siriene au angajat lupte cu 
tancurile israeliene.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar de la 
Tel Aviv a declarat că artileria si
riană a bombardat, miercuri, pozi- 
iiile israeliene din nordul și sudul 
nălțimilor Golan, din regiunea 

Muntelui Hermon și din zona Har 
Dov. Forțele israeliene au ripostat.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Agenția 
arabă de informații relatează că „in 
cursul acestei săptămini va avea loc 
o reuniune palestineană la nivel inalt. 
care va examina ultimele evoluții ale 
crizei din Orientul Apropiat și re
percusiunile acestora pe plan pa- 
Icstinean". La reuniune vor participa 
toți conducătorii organizațiilor pales- 
tinene de rezistență.

Potrivit aceleiași surse, printre 
problemele care vor face obiectul 
dezbaterilor figurează exartiinarea 
poziției Iordaniei față de Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei, par
ticiparea O.E.P. la lucrările Confe
rinței pentru pace în Orientul Apro
piat de la Geneva și ordinea de zi 
a lucrărilor Consiliului Național Pă
lești ne an, care se va reuni la 1 iu
nie a.c.

lulul activității sectoarelor siderur
giei șl metalurgiei de către stat, ca 
și a unei mai juste repartiții terito
riale a obiectivelor economice.

Ministrul finanțelor. Hector Hur
tado, a declarat că guvernul urmă
rește naționalizarea industriei petro
liere și trecerea în miinile venezue- 
lenilor a 80 la sută din acțiunile în
treprinderilor comerciale, a societă
ților de radio și televiziune, ca și a 
presei scrise.

La rindul său, ministrul dezvol
tării, Carmelo Lauria, a arătat câ 
prin naționalizarea zăcămintelor de 
fier și prelucrarea minereului în 
țară, in următorii cinci ani. Vene
zuela va putea produce 10 milioane 
tone de oțel.
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DE PRETUTINDENI
• IN CĂUTAREA VIE

ȚII IN UNIVERS. In 1973 
doi astronomi — Benjamin 
Zuckerman, de la Universitatea 
din Maryland, șl Patrick Palmer, 
de la Universitatea, din Chi
cago — au studiat, cu ajutorul 
radio-lelescoapelor, 500 de sis
teme solare dintre cele mai «i- 
propiale de noi, in căutarea 
unor planete pe care ar putea 
să existe o „viață inteligentă", 
dar n-au găsit... pe nimeni, ca 
să zicem așa. Unii specialiști 
consideră câ ar trebui cercetate 
aproape un milion din aceste 
sisteme solare pentru a avea 
șansa de a se găsi'o civilizație 
tehnologică. De altfel, s-a a- 
nunțat că acesta va fi obiecti
vul unul viitor proiect de cer
cetare a Cosmosului denumit 
„Cyclops".

• FERMA DE „SIRE- 
NE"Oameni de știință din 
mai multe țări vor Înființa In 
Guyana un centru internațional 
de cercetări pentru conservarea 
și înmulțirea lamantinului, ani
mal pe cale de dispariție, care 
aduce prin forma sa cu miti
cele sirene.,. Acest ierbivor- 
amfibie, una din mamiferele 
cele mal voluminoase — oare 
poate depăși 3 m lungime și 
cîntărl peste o tonă — se hră
nește devorînd vegetația acva
tică de la malurile fluviilor, 
consumînd astfel o cantitate de 
masă vegetală echivalentă cu 
10 la sută din propria greutate, 
în Guyana britanică și Florida 
el este întrebuințat pentru 
„plivirea" plantelor acvatice 
din riuri și canale de irigație. 
Carnea sa, foarte gustoasă, se 
vinde la prețul cărnii de vacă 
și este de cîteva ori mai 
scumpă decit peștele. Centrul 
amintit va fi construit anul a- 
cesta in scopul prezervării a- 
cestui animal, dar și pentru a 
crea o fermă de „sirene" ce 
vor fi utilizate pentru curățirea 
riurilor de Ierburi și ca sursă 
de proteine alimentare.

• INDICII PRECOCE 
ALE INFARCTULUI. Dip- 
tr-un studiu al unei echipe de 
medici de la clinica de cardio
logie din Marsilia șl prezentate 
în fața Academiei franceze de 
medicină rezultă că diferite 
maladii psihice, cum ar fi ne
vrozele cronice — ar sta la ori
ginea infarctului, boală care 
face atitea victime. Precedind 
manifestările clinice ale infarc
tului, simptomele caracteristice 
ale psihonevrozelor ar ajuta la 
depistarea într-o fază precoce 
a acestui flagel al' timpurilor 
moderne.

• SUBSTRATUL SI 
CONSECINȚELE TERA
PIEI „RADICALE". Anual, 
în Statele Unite sint practicate 
in mod cu totul inutil aproxi
mativ 2 milioane de intervenții 
chirurgicale, £n timpul cărora 
medicii extirpează organe ab
solut sănătoase, potrivit unor 
cifre oficiale citate de ziarul 
„Deutsche Zeitung". Acest lu
cru pare să-și găsească o con
firmare și in faptul că inS.U.A. 
se efectuează un număr dublu 
de operații pe cap de locuitor, 
comparativ, de niidă, cu Marea 
Britanie ori R.F.G. Practica te
rapiei „radicale" — explicabilă, 
în primul rind, prin profiturile 
mult mai ridicate pentru cei ce 
o exercită — a luat asemenea 
proporții incit autoritățile ame
ricane au fost nevoite să creezi, 
comitete speciale destinate să-i 
supravegheze pe medici in 
timpul intervențiilor chirurgi
cale.

că „repercusiunile pot fi dezastru
oase pentru industria ziarelor".

Președintela Comitetului 
special ai O.N.U.penlru apar‘- 

heid, Edwin Ogebe Ogbu, și-a exprimat 
speranța că schimbările din Portu
galia vor conduce, in final, la acor
darea independentei teritoriilor afri
cane aflate sub dominația portughe
ză. Totodată, el a atras atenția regi
mului de la Pretoria asupra faptului 
că. după cum o atestă și recentele 
evenimente din Portugalia. Republi
ca Sud-Africană nu va putea să 
continue mult timp politica rasistă 
Si de apartheid.

In Irlanda de Nord
te extremiste au deschis focul asu
pra unui grup de muncitori la Glen- 
gormley, suburbie a capitalei nord- 
irlandeze, ucigînd două persoane și 
rănind cinci. Pe de altă parte, for
țele de poliție au reușit să evite ex
plozia a 500 kg exploziv și 10 obuze 
de mortier plasate intr-un camion 
parcat în apropierea primăriei din 
Belfast. .

Invățămîntul din Ecua- 
va beneficia, în acest an, de 

un buget mai mare cu peste două 
miliarde de sucres (circa 80 milioa
ne dolari) față de anul precedent, 
suplimentarea de fonduri vizind rea
lizarea proiectelor de ameliorare a 
învățămîntulul de toate gradele — 
a relevat, intr-o declarație oficială, 
ministrul ecuadorian al educației. El 
a arătat că guvernul Lara va pro
ceda. în următorii 10 ani, la con
struirea a 12 mii de școli noi. do
tate cu material didactic, și la pre
gătirea unul număr de 10 mii de 
profesori.

• AUTOMOBILIȘTI, 
LÂSAȚI-VÂ MAȘINILE 
IN PLOAIE. Rezultatele 
unei anchete asupra diferi|ilor 
factori care contribuie la coro
ziunea pieselor de automobil, 
efectuate de Automobil Clubul 
Britanic, par cel puțin surprin
zătoare. Ancheta a pus in evi
dentă faptul că rugina iși face 
mai mult simțite efectele in 
regiunile rurale cu climat uscat, 
decit in regiunile urbane cu un 
grad mai ridicat de umezeală 
Si poluare. Nivelul de coroziune 
cel mai ridicat (peste 50 la 
sută) a fost înregistrat în estul 
Angliei și în Kent — regiunile 
cele mai secetoase ale țării, în 
timp ce nivelul cel mai scăzut 
(sub 20 la sută) a fost înregis
trat în regiunile de coastă șl 
industriale din sudul Țării Ga
lilor. Mai multă ploaie în
seamnă, deci, un grad mai re
dus de coroziune. Explicația ? 
In cazul unei clime mai uscate, 
impuritățile, noroiul și praful 
se string sub vehicul fără să 
fie spălate de apa de ploaie, 
de unde si fenomenul de coro
ziune.

• 750 000 DE DO
LARI PENTRU „NEGRE
SA BLONDĂ". în cadrul 
unei licitații care a avut loc la 
New York, cunoscuta sculptură 
a lui Constantin Brâncuși „Ne
gresa blondă", realizată din 
bronz șlefuit, a fost vîndută la 
suma de 750 000 de dolari. Ea 
a fost achiziționată de Galeriile 
Malborough.

Pe de altă parte, în Anglia, 
Scotland Yard-ul a anunțat re
cuperarea celebrului tablou 
„Cintăreata la lăută" al pictoru
lui flamand Vermeer, furat In 
luna februarie. Sesizată prin- 
tr-un telefon anonim, politia a 
găsit pinza într-un cimitir pa
rohial din Londra.
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