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Intilnirea tovarășulni Nicolae

.treprinderea de oțeluri aliate din Tîrgoviște: la oțelârla electrica nr, 1 se 
elaborează o nouă șarjă de oțel înalt aliat

PRIMIRI IA TOVARĂȘII 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Ambasadorul Italiei, cu prilejul

prezentării scrisorilor de acreditare
In ziua de 31 martie a.c., la Pala

tul Consiliului de Stat a avut loc 
ceremonia primirii de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a scriso
rilor de acreditare a noului amba-

extraordinar si plenipoten-sador
tiar al Republicii Italiene in tara 
noastră, Ernesto Mario Bolasco. 
(Cuvîntările rostite, în pagina 
a V-a).

Ambasadorul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni după-amiază, pe 
S.A.D. Bukhari, ambasadorul ex
traordinar șt plenipotențiar al Repu
blicii Islamice Pakistan la București,

Pakistanului
tn vizită de rămas bun, tn legătură 
cu încheierea misiunii sale în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

începe al doilea trimestru al anului

UN TRIMESTRU HOTĂRlTOR
pentru toți cei ce s-au angajat să îndeplinească

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN
S-a Încheiat cu rezultate bune In muncă pri

mul trimestru din acest ultim fin al cincinalu
lui. Puternic stimulați de hotăririle Con
deiului al XI-lea al partidului, care deschid 

rălucite perspective înfloririi patriei socialiste, 
■ - nunistii. oamenii muncii din întreaga tară au 

■al cu toată hotărirea pentru îndeplinirea 
anului și a angajamentelor asumate in între

cerea din acest an. pentru a încununa cu succes 
i„ianiile întregului popor de a realiza cincinalul 

in ai te de termen. Și rezultatele hărniciei sint 
ante: pînă Ia sfirșitul lunii martie, peste 400 
lective de unități economice au ranortat in

ii lirea prevederilor pe iniregul cincinal, iar 
imăr mare de județe — printrp care Praho

va. unedoara. Constanta. Olt — au anuntat rea
li: ana planului producției industriale pe primul 
trio stru. eu 3—6 zile mai devreme.

V sigur, asemenea succese bucură pe fieca- 
;nt o dovadă grăitoare a patriotismului so- 

td.ist al oamenilor muncii, a hotăririi lor de 
a i-făptui neabătut politica partidului pusă în 
slujba progresului economic și social al tării. 
Esen ial este ca, in continuare, colectivele de 

ai muncii din întreprinderi și de pe 
f' Hiere să-și concentreze eforturile pentru a 
obține, zi de zi în întrecerea socialistă rezulta
te cantitative și calitative tot mai bune, afir
mi -du-și din plin inițiativa creatoare și price
perea in gospodărirea cit mai judicioasă a uni
tăților in folosirea cu randamente maxime a 
po* .nțialului tehnic și a resurselor materiale 
din fiecare întreprindere.

D

Pentru toate colectivele de întreprinderi, obi
ectivul nr. 1 în această perioadă este realizarea 
exemplară, la toți indicatorii, a planului și a 
angajamentelor asumate in întrecere. Trimestrul 
in care am intrat este botărîtor în bătălia pentru 
realizarea cincinalului înainte de termen, pentru 
consolidarea succeselor de pini acum, uenti j 
obținerea unor noi avansuri de timp in înfăptui
rea acestui mare obiectiv național. Iată de ce, 
organizațiile de partid sint chemate să asigure o 
tot mai largă desfășurare a întrecerii socialiste, 
să mobilizeze pe toti oamenii muncii la valorifi
carea cit mai intensă a rezervelor interne de 
sporire a producției — mai ales la sortimente
le intens solicitate de economie — de creștere 
a productivității muncii, de reducere a cheltu
ielilor de producție și, îndeosebi, a consumu
rilor de materii prime, materiale, energie și 
combustibil, astfel ca. în cinstea zilei de 1 Mai. 
fiecare colectiv să noată raporta realizarea unei 
însemnate părți din angajamentul anual. Iar 
realizarea acestor sarcini economice majore cere 
din nartea conducerilor de unități, a orga
nizațiilor de partid o activitate organiza
torică susținută, promptitudine și operativitate 
în soluționarea oricăror probleme care se ridi
că în vederea realizării planului și a angaja
mentelor.

Trebuie, totodată, arătat că. din păcate, tri
mestrul I nu s-a încheiat pentru toate unitățile. 
Există unele întreprinderi care au înregistrat 
restanțe la planul producției fizice, restanțe ce

trebuie să fie recuperate neîntîrzlat ; este vor
ba, în principal, de minusuri apărute în fabricația 
unor tipuri de mașini-unelte, in producția de 
îngrășăminte chimice, utilaje tehnologice ș.a.

Pe lingă rezolvarea promptă a unor proble
me care privesc organizarea internă a produc- 
țieii și a muncii, întărirea» disciplinei tehnologi
ce și in producție in întreprinderile vizate, o 
deosebită importantă pentru realizarea in rit
mul prevăzut a planului si a angajamentelor 
are respectarea cu rigurozitate, de către fiecare 
unitate, a obligațiilor contractuale. Iată de ce 
este necesar ca, neintirziat, să se ia toate măsu
rile pentru recuperarea oricăror restanțe in li
vrarea unor piese și subansamble, pentru rea
lizarea întocmai a obligațiilor asumate și în
scrise in contracte. îndeplinirea planului este o 
sarcină unitară în ansamblul ei — economia na
țională contîr.d pe fiecare produs, pe fiecare 
sortiment in parte. Tocmai de aceea nu sc poa
te considera că o întreprindere și-a realizat pla
nul dacă nu și-a onorat integral și contractele.

Să facem totul pentru ca întrecerea in întim- 
pinarea zilei de 1 Mai să prilejuiascâ o desfă
șurare amplă a energiilor și capacităților crea
toare ale întregului popor, o manifestare puter
nică a inițiativei și elanului constructiv al tu
turor oamenilor muncii, astfel ca In trimestrul 
in care am intrat tot mai multe colective să ra
porteze realizarea cincinalului, ca planul și an
gajamentele pe acest an să fie îndeplinite exem
plar în toate întreprinderile și ramurile eco
nomiei naționale !
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Au realizat planul cincinal
întreprinderi din Capitală
- ,ic este zile, alte colective de 

enrnăd-rl bucureștene, puter
nic iun rate în întrecerea pentru 

itimpii „ea zilei de 1 Mai cu noi 
succes» n producție, se alătură ce
lor care u anuntat îndeplinirea, sar- 
< inilor actualului cincinal. Folosind 
mai bine capacitățile și spațiile de 

Kluclie le care dispune, colectivul 
(a urii de lină pieptănată, de exem- 

s r •>' ;it să devanseze cincinalul 
i încă trei luni față de an- 

l initial. Un succes si- 
înregistrat și colectivele 

?ril de utilaje și piese de 
îtreprinderii de construcții 
i lemn. întreprinderii de 
Viscolii" și altele.

sarcinilor cincinalului.
au

3 unități economice 
județul Mehedinți

un.tătl economice din județul 
<au raportat realizarea in-

tegralâ a 
Plnă In prezent, aceste unități 
dat. peste plan, o producție indus
trială in valoare de peste 1,2 miliar
de let

întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport 

Suceava
SUCEAVA (Corespondentul „Scin- 

teii“. Gh. Parascan). — In ultima zi a 
primului trimestru din acest an, har
nicul colectiv de la întreprinderea 
forestieră de exploatare și transport 
Suceava a raportat îndeplinirea sar
cinilor actualului cincinal. Forestierii 
Țării de Sus vor realiza, pînă la 
sfirșitul cincinalului, o producție su
plimentară de cel puțin 833 milioa
ne lei. concretizată, intre altele, in 
320 000 mc lemn pentru celuloză, 
223 000 mc lobde destinate produc
ției plăcilor aglomerate și fibre lem
noase, 184 000 mc cherestea de dife
rite esențe, precum 
loare de 29 milioane

de lianți și
In camera de comandă a liniei de ciment de 3 000 tone de la Combinatul 

azbociment din Fieni

și mobilă în va
let.

La Deva« Noua țesătorie do mătase
funcționează cu întreaga capacitate
DEV A (Corespon- 

Scînteii", Sa
bin Ionescu). — Co- 
lectivu’ șantierului II 
al Trustului de con
strucții Deva a în
cheia* îi. aceste zile 
lucrările din cadrul 
ceici de-a doua etape 
și ultima, de la noua 
și moderna tesătorie 
de mătase din Deva,

care a Intrat astfel tn 
funcțiune cu întreaga 
capacitate. Noua uni
tate a industriei ușoa
re construită la Deva 
este dotată cu sute 
de războaie moderne 
de mare productivita
te. cu agregate și in
stalații de înaltă teh
nicitate pentru prelu-

crarea și finisarea 
produselor din măta
se. De asemenea, țe- 
sătoria este înzestrată 
cu o mașină unicat de 
vopsit „policrom", cu 
ajutorul căreia se rea
lizează țesături vopsi
te după un procedeu 
nou. cu modele î»i fhp 
verse nuanțe.

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------

fn desfășurarea tot mai viguroasă a mișcării 
\ulare, se afirmă puternic rolul și influența 

Partidului Comunist din Spania 
Interviu acordat ziarului „Scînteia" 
de tovarășul SANTIAGO CARILLO 

secretar general al Partidului Comunist din Spania

ÎN PAGINA A VI-A

Nu te intimpină la cobo- 
rîrea din tren o priveliște 
prea idilică. Fațadele colo
rate ale clădirilor si rondul 
clasic cu flori absentează. 
Un peisaj in curs de modi
ficare și de reașezare. Pri
mul contact e ușor aspru, 
franc totuși. Te urci in
tr-un autobuz, nici el întru 
totul agreabil, dar eficient, 
sosi* la vreme și adevărata 
călătorie pare să înceapă.

Sălajul de altădată, se 
știe, a fost un județ de 
margine nu numai prin po
ziție geografică, ci si prin 
lipsa marcată de consonan
ță cu voluția social-eco- 

omica a restului țării, prin 
n -lijar. . și abandonarea 
s. intr- .'.are de acută ve- 
’c ir< provincială. Desi- 

urme frecvente de 
ichi organizări uma- 

■ așezări dacice si cas
tane probează pre- 

ei civilizații mile- 
ceste meleaguri, 
e locul de baștină 
rilor pentru li- 

onală și socială 
(arian si Simion 
Flacăra senti- 
volutionar a a-

cu tovarășul Jooas Savimbi
J

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întilnit, la 
31 martie, cu dr. Jonas Savimbi, pre
ședintele Uniunii Naționale pentru 
Independența Totală a Angolei 
(U.N.I.T.A.), conducătorul delegației 
U.N.I.T.A., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Au luat parte tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Rădulescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru, 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar ăl C.C. al P.C.R., gene- 
ral-maior Constantin Olteanu. mem
bru supleant al C.C. al 
Constantin Vasiliu, adjunct 
secție la C.C. al P.C.R.

Președintele Uniunii 
pentru Independența Totală a An
golei a fost insotit la convorbiri de 
Fwaminy Fernandes, membru al Bi
roului Politic, secretar cu probleme
le de informații, Benjamin Mukinda, 
membru al Comitetului Central. 
Amos Valentini, secretar al organi
zației de tineret. Dote Pena și Tito 
Chinunji, militanți.

Salutînd delegația U.N.I.T.A.. con
dusă de dr. Jonas Savimbi. tovară
șul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat 
speranța că vizita și convorbirile a- 
vute cu acest prilei vor pune baza 
unei colaborări trainice intre Parti
dul Comunist Român și Uniunea Na
țională pentru Independența Totală 
a Angolei. între România și Angola.

Relevind că delegația este toarte 
onorată de această întîlnire cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președinte
le U.N.I.T.A., dr. Jonas Savimbi. 
adresat 
părtășit 
popoare

P.C.R., și 
de șef de
Naționale

a 
profunde mulțumiri, a îm- 
convingerea că cele două 
sint legate prin strinse sen-

timentg de prietenie 
militantă. Oaspetele 
ceritatea sentimentelor și 
frățească cu care membrii 
ției au fost Înconjurați le 
încrederea că între U.N.I.T.A. 
P.C.R. se vor dezvolta relații tot mai 
strinse, in interesul popoarelor an
golez și român.

Președintele U.N.I.T.A. a reînnoit 
caldele felicitări transmise tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
realegerii sale ca președinte al Re
publicii Socialiste România, adresîn- 
du-i și cu această ocazie cele mai 
bune urări.

In cursul întilnirii au fost abordate 
unele probleme privind relațiile din
tre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Națională pentru Indepen
dența Totală a Angolei, 
porul român și poporul 
vieții politice inttrnațion. 
tei popoarelor pentru pa, 
independență și progres

Reafirmind sentimente 
ritale frățească ale pope 
ale Partidului Comunist 
de lupta popoarelor per 
și independentă național 
și de pretutindeni, tovai 
Ceaușescu a arătat că 
acordat și va acorda pe; 
lez un larg sprijin poli 
tic și material afirmăm! 
drepte. România — a sub 
tarul general al partidului — 
cunoscut timp de secole 
străină, care a plecat 
scăzut în dezvo iar 
bine lupta oopoa ■ ■
tare naționala*, pentru 
dependenței politice, 
pentru progres social, 
solidaritatea și sp -ijinul

și solidaritate 
a arătat că sin- 

câldura 
delega- 
intăresc 

Și

ale lup- 
ibertate, 

social.
le de solida- 

arului român, 
. Român fată 
ntru libertate 
!ă din Africa 

iii Nicolae 
limânia a 
ului ango- 

diploma- 
auzei sale 
liat recre

are a 
dominația 

de la un nivel 
a saț Înțelege 

O”.' ■••»-
<lob>ȚC-.'e.< .in
și economice, 

nanifestînd 
__________„au față de 

popoarele angajate pe cnl“a făuririi, 
unei vieți libere, de sint stătătoare.

Evidențiindu-se relațiile bune exis
tente deja între P.C.R., r.» deoparte, 
și Mișcarea Populară ’ ,i Elibe
rarea Angolei și Fior. National 
pentru Eliberarea Ane .se de altă

parte, s-a subliniat că, In condițiile 
lumii de astăzi, unitatea pe scară na
țională și internațională a forțelor 
progresiste, patriotice, constituie fac
torul hotărilor pentru întreaga dez
voltare independentă a popoarelor, in 
conformitate cu voința' și aspirațiile 
lor legitime.

De ambele părți 
vizita delegației se 
ment important în 
rilor de prietenie 
măno-angoleze și s-a convenit să se 
dezvolte relațiile dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Națională 
pentru Independenta Totală a Ango
lei, in interesul ambelor popoare, al 
luptei pentru progres social și eco
nomic, pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de pace, securitate și înțelegere in 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat 
militantilor Uniunii Naționale pentru 
Independenta Totală a Angolei, tutu
ror mișcărilor de eliberare din An
gola. întregului popor angolez noi 
victorii in lupta pentru cucerirea 
independenței naționale depline, suc
cese tot mai mari în edificarea noii 
vieți.

s-a apreciat că 
înscrie ca un mo- 
evoluția raporta
și colaborare ro-

★
După convorbiri, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a reținut la dejun pe dr. 
Jonas Savimbi și membrii delegației 
pe care o conduce — Fwaminy Fer
nandes, Benjamin Mukinda, Amos 
Valentini. Lote Pena și Tito Chi- 
nunji.

Au participat tovarășii Manea Mă- 
nescu, Emil Bobu, 
Emil Drăgăncscu, 
Dumitru Popescu, 
lescu, Uie Verdeț. Ștefan Andrei. Io
sif Banc, Constantin Olteanu, Con
stantin Vasiliu.

în timpul dejunului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și dr. Jonas Sa
vimbi au rostit toasturi.

Convorbirea si dejunul s-au desfă
șurat intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Cornel Burtică, 
Gheorehe Oprea, 
Gheorghe Kădu-

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Tovarășe președinte al Uniunii Naționale pentru Inde

pendența Totală a Angolei,
Stimați tovarăși.
Aș dori să dau expresie sentimentelor de solidaritate 

și de prietenie, să exprim satisfacția noastră pentru vizita 
pe care o faceți în România, pentru convorbirile pe care 
le-am avut cu acest prilej.

Așa cum am arătat în convorbirile de astăzi. Partidul 
Comunist Român, România au acordat și acordă un 
sprijin activ tuturor mișcărilor de eliberare națională, tu
turor popoarelor care se pronunță pentru lichidarea do
minației străine, pentru dezvoltarea economico-socială 
independentă. Vedem in toate acestea o expresie a soli
darității reciproce, a colaborării active a partidelor și 
popoarelor noastre în lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, pentru o politică

nouă e egalitate intre toate națiunile, de cooperam și de 
pace Ir; lume.

Am salutat cu multă bucurie realizarea acordului din 
tre cele trei mișcări de eliberare din Angola, constituirea 
ii ■ .iului de tranziție, oare deschide calea ciștigării de- 

ne a independentei naționale a poporului angoli Am 
dori să vă urăm să obțineți rezultate tot mai bune i 
solidarea acestei colaborări, în ciștigarea deplină a 
pendente! naționale și, apoi, pe calea dezvoltării i 
nil-o sociale independente, a asigurării bunăstării și 
cirii ponorului prieten angolez.

Cu >■ sentimente de solidaritate și de priet 
doresc «â ridic acest pahar si să vă urez succese în i i 
vitatca dumneavoastră 1

Pentru o bună colaborare între Partidul Comunist , 
mân si U.N I.T intre popoarele noastre 1

Pentru solidaritate, colaborare și pace In luni 
(Aplauze).

Toastul tovarășului Jonas Savimbi
Tovarășe președinte,
Tovarăși,
Sîntem deosebit de onorați de a fi avut acest prilej de 

a avea astăzi convorbiri.
Am venit la dumneavoastră cu convingerea că vom 

intîlni aici un popor frate, care a luptat contra domina
ției străine și care continuă lupta sa pentru cucerirea 
deplinei sale fericiri.

Noi cunoaștem rolul pe care dumneavoastră personal 
l-ati jucat în această luptă a poporului român. Vă urăm 
viață îndelungată pentru ca dumneavoastră să puteți 
continua să, conduceți destinele națiunii spre cucerirea 

i dumneavoas-fericirii materiale și spirituale a poporului 
tiă.

Noi sîntem încă. în tara noastră, în etapa eliberări 
naționale. Noi trebuie să mai consolidăm încă unitate 
noastră pentru ;.. putea avea un instrument de luptă pri 
care să putem cuceri, de asemenea, bunăstarea poporul 
nostru. Calea va fi lungă. Noi dorim să contăm pe so 
duritatea tuturor popoarelor care iubesc pacea și prog' 
sul 5>e aceea, rem ca în viitor contactele noastre să 
?i mai fertile, a solidaritatea noastră să îmbrace 
forme concrete in lupta împotriva dușmanilor noștri 
muni, care sint imperialismul, colonialismul si neocolc 
lismul.

Futetl fi încredințați că mișcarea noastră se va a 1; In 
primele linii ale luptei împotriva acestor dușmani. Vă 
mulțumim din suflet ! (Aplauze).

Scriitorii despre actualitatea socialisto a țarii

nimat și aici, prefigurind 
orizonturile viitorului, cele 
mai sensibile și vibrante 
naturi. Pentru ca asemenea 
tradiții să fie însă fructi
ficate, iar bogăția pămintu- 
lui, deopotrivă cu bogăția

le contemporane să devină 
posibile. Socialismul a 
smuls din amorțire Sălajul, 
imprimîndu-i, îndeosebi - in 
ultimii ani, ritmurile unei 
dezvoltări accelerate. Se 
simte pretutindeni încor-

A
blocuri albe, instituții și 
magazine, ansambluri arhi
tectonice care bucură și in
cintă privirea, 
primăvăratice.
nu departe 
cartierului de

Sub razele 
privegheazâ 

acoperișurile 
locuințe Si-

zv

Intr-o zi cit intr-un an • ••

Reportaj de Al. SIMION

de suflet, inteligenta și 
hărnicia locuitorilor săi. 
români, maghiari sau apar- 
tinînd altor naționalități 
conlocuitoare, înfrățite prin 
aceleași comune năzuinți. 
să se materializeze într-o 
operă de construcție fără 
seamăn in istoria Sălaju
lui, trebuia să izbucnească 
flacăra miraculoasă sub 
iradierea căreia înfăptuiri-

darea efortului, spiritul de 
ofensivă, dorința și înver
șunarea de a proiecta exis
tența ținutului la cota îm
plinirilor moderne.

Zalăul oferă impresia u- 
' ordonat 

Printre 
tnfățisa- 
a anilor 

prăfosului 
răsar

nui întins șantier, 
totuși și îngrijit, 
casele, purtind in 
re amprenta grea 
scurși, marca 
tîrg de odinioară.

mion Bărnuțiu. Ceea ce 
modifică insă in primul 
rind peisajul urbanistic și-i 
conferă o tentă de stenică 
soliditate si vigoare sini 
ridurile și coșurile uzinelor 
tn viața județului și a ora
șului său de reședință a 
irupt. cu consecințe deci
sive în modul de a trăi și 
in mentalitatea sâlăjanu- 

. lui, industria modernă. Me-

talurgia, strungăria. electro
tehnica au ajuns profesii 
răspindite care adaugă un 
capitol esențial șiragului 
tradițional al îndeletniciri
lor sălăjene. Spre a ilustr 
sensul schimbărilor săvir- 
șite menționăm doar că o 
singură astfel de uzină e- 
chivalează si chiar depă
șește, ca valoare a produc
ției, producția integrală a 
vechiului județ. Sălajul a 
încetat de a mai fi o rudă 
părăsită și 
trat activ 
egale, prin . ___  __ ,
dar mai cu seamă prin per
spectivele sale, in circuitul 
economic si social-cultural 
al tării. A fost cuprins in 
orbita marilor transformări 
satul sălăjan. Complexe de 
creștere a animalelor, ca cel 
din Crasna. sere. întreprin
deri de prelucrare a pro
duselor agricole, construite 
și funcționind în acord cu 
ultimele exigențe tehnice și 
științifice, nu s-ar fi putut 
concepe în afara împreju
rărilor care au propulsat 
România în sfera civiliza-

săracă, el a in
și cu drepturi 
prezentul său,

(Continuare în pag. a III-a)
/

/

Azi, în jurul orei 13,00, 
posturile noastre de ra
dio și televiziune vor 
transmite direct solerr 

k

S-
tatea semnării -r 
ției comune cu 
vizita în Reput 
cialistă România a du 
gației Uniunii Na c 
nale pentru Indepen
dența Totală a Angolei 
(U.N.I.T.A.).
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COMUNIȘTII 
în verigile hotărîtoare 

ale întrecerii socialiste

Informații, sesizări, propuneri de ia cititorii și corespondenții „Scînteii"

Locuințe, spații comerciale, lucrări edilitare

O Cum se cîștigă 11 luni • Doi oameni întemeiază 
o meserie • De la o maxima a lui Spinoza 

la „diamantele" umane

O știre laconică anunța Ia 1 febru
arie că întreprinderea de mecanică 
fină din Capitală și-a Îndeplinit sar
cinile planului cincinal In patru ani 
și treizeci și una de zile. Cum acțio
nează acum organizația de partid 
pentru a dinamiza energiile spre a se 
dobîndi noi succese In întrecerea in 
lntlmpinarea zilei de 1 Mai ?

— Dintre diferitele aspecte ale ac
tivității organizației noastre — spu
ne tovarășul Ion lamandi, secretarul 
comitetului de partid — aș releva 
preocuparea susținută pentru buna 
repartizare a comuniștilor in locuri
le hotărîtoare ale producției, ale În
trecerii socialiste, preocupare ale că
rei rezultate pozitive se confirmă din 
plin. Dar mai bine or să vorbească 
fantele...

...La parterul noului edificiu ridi
cat în ultimul an lingă vechile clă
diri ale întreprinderii se află o 
vastă hală, cu aspect de laborator, 
în care mașinile, rațional orinduite, 
lucrează silențios, intr-un microcli
mat plăcut „îndeplinirea sarcinilor 
cincinalului In patru ani șl o lună — 
explică tovarășul Ion Negrea, locții
torul secretarului comitetului de

muniștilor cărora li se încredințează 
felurite locuri de muncă mai difici
le. Apoi, periodic, fiecare dintre 
membrii organizației este chemat in 
fața biroului sau a adunării genera
le spre a informa despre modul cum 
iși îndeplinește sarcina de partid.

Comunistul răspunde nu numai de 
propria muncă, ci și de modul cum 
muncesc colegii din preajma șa, de 
modelarea conștiinței lor, de modul 
in care iși realizează sarcinile de 
plan si angajamentele in întrecerea 
socialistă. Nu Intîmplător deci ideea 
„răspundem pentru modelarea oa
menilor" a revenit mereu, ca un 
laitmotiv, In discuțiile cu membrii 
de partid. Elocvent ni s-a înfățișat 
această preocupare a comuniștilor, 
trimiși să muncească în locurile-cheie 
ale producției, intr-un atelier tî- 
năr, născut odată cu o producție 
nouă, fără antecedente nu numai în 
această întreprindere, ci în întreaga 
țară : atelierul de scule diamantate. 
Acum doi ani, doi comuniști au fost 
trimiși în străinătate spre a se spe
cializa într-o dublă meserie de.foar
te înaltă calificare — aceea de șlefui
tor de diamante industriale și de re-

• VASLUI : Au fost date în 
folosință primele blocuri din a- 
cest an. Unul din ele se află în 
noua zonă de locuințe din partea de 
est a orașului, unde pînă la sfîrși- 
tul anului 1975 vor mai fi construite 
500 apartamente. Printre obiecti
vele social-culturale ce se vor ri
dica în această zonă, și care vor 
fi date in curînd în folosință, se 
află o creșă și o grădiniță cu 220 
locuri. (Crăciun Lăîuci).

• CARACAL : A început con
strucția unui nou și modern cartier 
de locuințe, denumit „Horia, Cloșca 
și Crișan". Amplasat în partea de

sud a orașului, noul cartier va avea 
în final 5 500 de apartamente și nu
meroase construcții edilitar-gospo- 
dărești : creșe, cămine, școli, cine
matograf. (Emilian Rouă).
• SALAJ : Pentru ridicarea ni

velului edilitar-gospodăresc al loca
lităților din județ. In acest an 
se vor efectua, prin muncă voluntar- 
natriotică, lucrări in valoare de peste 
120 milioane lei. Se vor construi 
341 000 mp străzi, 87 000 mp tro
tuare. 75 km drumuri, iar 668 mp 
străzi și trotuare vor fi reparate. 
De asemenea, vor fi amenajate 31 
ha spatii și zone verzi. 107 baze 
sportive, iar numărul pomilor plan

tați va crește cu încă 200 000. 
(Gheorghe Rusu).

• ARAD : în satele județului 
Arad au fost sau urmează a fi date 
in folosință magazinele universale 
din localitățile Căpruța, Nadâș, Croc- 
na, Chisindia, Bonțești, Sepreuș, 
Gurahonț, iar alte unități comercia
le se vor deschide Ia Pincota, Chiși- 
neu-Criș, Curtici, Sebeș, Sîntana. Se 
vor dezvolta, de asemenea, prestă
rile de servicii prin înființarea a 
încă 200 unităti de profiluri diferite, 
îndeosebi în zonele Pecica. Săvîr- 
șin, Beliu, Gurahonț. Sîntana. 
(Constantin Simlon).

partid — se dato- 
rește și faptului 
că în această 
hală producția a 
început anul tre
cut la 1 decem
brie, in loc de al 
doilea trimestru al anului acesta, 
cum era prevăzut inițial. Brigă
zile de construcții metalice și in
stalații din sectorul mecano-energe- 
tlc au preluat asupra lor răspunde
rea montării integrale a noilor ma
șini. Sînt echipe in care, de-a lun
gul anilor, au fost trimiși să lucre
ze comuniști de prestigiu din colec
tiv. Cu unul dintre ei puteți sta de 
vorbă chiar acum : iată-l...“.

Carol Comorovschi este șeful bri
găzii de instalații. Acum cițiva ani 
a fost chemat la biroul de partid și 
i s-a spus : „Vezi, o să preiei bri
gada de instalatori. Acolo lucrea
ză mai mulți tineri, printre care, 
unii, mai delăsători. E un loc de 
muncă greu, deoarece de această bri
gadă depind multe. O să muncească a- 
colo și un alt comunist. Ion Marin. 
Trebuie să faceți din ea un colectiv 
închegat și puternic". Cînd s-a pus 
problema pregătirii pentru producție 
a noii hale cu mult mâi devreme de- 
cît era prevăzut inițial, brigada de 
instalatori era deja Închegată, oamenii 
pregătiți să-și asume realizarea inte
grală a instalației de climatizare. 
Au muncit toți membrii brigăzii — 
urmind îndemnul, dar și pilda comu
niștilor din fruntea lor — cu o pa
siune și o uitare de sine care ii făceau 
să nu mai țină socoteală de ore, zile, 
nopți, duminici. Tineri ca Oprea Bîr- 
san și Gheorghe Paraschiv, care altă
dată nu prea se omorau cu firea, au 
Început să piardă și ultimul tren 
spre casă (sint navetiști, locuiesc în 
comune apropiate de Oltenița), rămî- 
nînd să doarmă pe Ia colegi din 
București. Iar în răstimpul acesta 
nimeni nu-i scutea de sarcinile cu
rente. Dar în dimineața zilei de 1 de
cembrie, cînd oamenii au început să 
lucreze In noua hală, instalația de 
climatizare funcționa ca un ceasor
nic, reglînd cu precizie temperatura, 
presiunea aerului, umiditatea. Așa 
cum funcționează și astăzi, pentru a 
asigura un flux normal al produc
ției.

— Principalul nu e numai să re
partizezi comuniștii în locurile deci
sive — ne spunea maistrul Iancu 
Mihai, locțiitorul secretarului orga
nizației de bază din sectorul meca- 
no-energetic — ci și cum îi reparti
zezi. Altminteri totul riscă să poar
te pecetea formalismului : să ai, a- 
dică, o hîrtie cu niște nume de oa
meni plasate In dreptul unor rubrici. 
Noi ne străduim să punem omul po
trivit la locul potrivit și să-l ajutăm 
— controlîndu-1 cu grijă șl atenție in 
îndeplinirea sarcinilor..

— Cum realizați această cerință 7
— în primul rînd, membrii birou

lui sînt repartizați și ei pe brigăzi 
și ateliere, pentru a urmări înde
aproape și a da sprijin la vreme co

viața de partid
aliza tor de scule 
diamantate. La
întoarcerea în

țară, celor doi 
li s-a încredințat 
misiunea de a 
forma un întreg 

colectiv care să lucreze în această 
meserie. Astăzi — cum se spune în 
uzină — „din doi s-au făcut trei
zeci".

— Aveți o nobilă tradiție în a- 
ceastă meserie, tovarășe Nicolae 
Lambă.

— Știm și o prețuim — răspunde 
zimbind unul din cei doi comuniști 
care au pus bazele atelierului. Prin
tre precursorii meseriei noastre a 
fost gînditorul umanist Spinoza, 
care a spus că „nimic nu e 
mai de preț omului decît omul". 
Cind șlefuiești diamantul uneori 
te poticnești și nu mai poți găsi 
linia celei mai potrivite tăieturi. 
Atunci îl lași o zi-două de o 
parte și pe urmă începi din nou. 
Nu-1 părăsești, ci continui să-1 șle
fuiești. Și nu se poate să nu izbu
tești ! întocmai ca atunci cînd te 
ocupi cu răspundere și dragoste de 
educarea comunistă a oamenilor...

Ca și cum ar fi vrut cu tot dina
dinsul să ilustreze acest adevăr, la 
un moment dat în uzină ne-a ieșit 
în cale un tînăr vioi, surîzător :

— Mulțumesc „Scînteii" și colec
tivului în care lucrez că, într-o cli
pă grea a Vieții mele, m-au ajutat...

Despre ce era vorba 7 Constantin 
Boboc — acesta este numele tînăru- 
lui — a fost sancționat acum doi ani 
pe linie de -partid pentru un șir de 
abateri de la normele de comportare 
comunistă, iar ziarul nostru a rela
tat acest caz în articolul intitulat 
„Vot de blam egoismului". Organiza
ția de bază din care face parte tî- 
nărtțl l-a ajut.it în acest răstimp să 
înțeleagă sensul exact al sancțiunii
— acela de stimulent moral pentru 
o radicală transformare a atitudinii 
față de muncă și față de colectiv.

— Biroul organizației noastre l-a 
repartizat într-un loc de muncă cu 
probleme complicate, l-a pus să răs
pundă de întreaga activitate profe
sională și de partid de la vopsitorie
— spunea , secretarul organiza
ției, Constantin Lăcraru. Nu ne-am 
mulțumit cu atlta : am mers 
pe rînd, fiecare membru din birou, 
la locul de muncă, să-1 vedem cum 
lucrează, cum se comportă, să-1 aju
tăm. L-am chemat în fața adunării 
generale să raporteze cum își duce 
la Îndeplinire sarcina. Pînă la urmă 
nu numai că sancțiunea i-a fost ri
dicată cu unanimitate de voturi, dar, 
în toamna anului trecut, a și fost a- 
les membru în biroul organizației,

...într-adevăr, în întreprinderea de 
mecanică fină repartizarea comuniș
tilor la locurile hotărîtoare își dove
dește esența reală : „șlefuirea" cu 
grijă și migală a „diamantelor" 
umane.

Victor BÎRLĂDEANU

NOUTĂȚI TURISTICE 

PE VALEA OLTULUI
Argumente care pledează pentru 

un călduros „Bun venit" — 1975 : 
creșterea spatiilor de cazare. înfiin
țarea de noi secții și servicii de tra
tament. extinderea celor existente. 
Noutăti de ultimă oră : sosirea unui 
număr de 15 aparate pentru elec- 
troterapie. amenajarea unei secții de 
kinetoterapie si a unei piscine pen
tru băi cu iod la Govora, captarea 
izvoarelor termale de pe malul drept 
al Oltului (pentru noua și cocheta 
stațiune Cozia). dezvoltarea si re
profilarea clinicii balneare de la Că- 
limănești, profilată pe tratamente 
reumatologice, urologice și de boli 
digestive.

Directorul O.J.T. Vîleea, Marin 
Sandu, mal precizează :

— încă în acest an vom da tn 
folosință unul din cele trei hote
luri (fiecare eu cite 400 de locuri) 
aflate în construcție la Cozia. De 
asemenea, ne-am propus ca pînă 
la sfirșititl anului să deschidem o 
nouă stațiune montană, de astă 
dată Ia Vidra, pe malul lacului de 
acumulare al hidrocentralei de pe 
lotru. Noua stațiune va fi dotată 
și cu pîrtii de schi, teleferice, o 
bază nautică. (Ion Stanei»).

PE SCURT
• Bilete pentru litoral. Agențiile 

de turism din Capitală și din tară 
au început vînzarea biletelor de o- 
dihnă și tratament pe litoral pentru 
perioadele 15 mai — 7 iunie și 5 
septembrie — 15 octombrie. In a- 
ceste perioade turiștii beneficiază 
de reduceri la tarifele de cazare,
masă și transport.
• Noi sortimente de produse ali

mentare destinate copiilor. Ministe
rul Comerțului Interior anunță că 
magazinele sale de specialitate au 
fost aprovizionate recent cu 4 noi 
sortimente de produse alimentare 
pentru copii : piure de mere cu griș. 
piure de piersici cu orez, piure de 
mere și morcovi cu orez, piure din 
carne de vițel cu mere și orez. 
Noile sortimente pot fi folosite în 
alimentația copiilor în vîrstă de 
peste 8 luni. '■ ‘

• Pentru automabilîștl și moto- 
elclisti. Cooperativa „Automecanica" 
din Capitală a înființat recent un 
depozit central de piese de schimb 
pentru mărcile mai vechi de auto
turisme și motociclete. Doritorii se 
pot adresa fie personal la magazi
nul depozitului (Calea Dorobanți 
nr. 85. sector 1. tel. 12 66 64). fie 
prin scrisoare, piesele urmind a le 
fi trimise nrin poștă, cu plata la 
ridicarea coletului.

Un nou produs chimic realizat în fără
ORADEA (Corespondentul „Scln- 

teii", Dumitru Gâță). — Specialiștii 
de la întreprinderea chimică „Sin
teza" din Oradea au pus la punct 
tehnologia de fabricație a bisulfuril 
de molibden, utilizată la ungerea 
motoarelor cu ardere internă și a or
ganelor de transmisii In mișcare. 
Primele cantități de bisulfură de

molibden’ — realizată pentru prima 
oară în țara noastră — au întrunit 
girul specialiștilor și beneficiarilor. 
In acest an se trece la fabricația pe 
scară largă a acestui produs. Bi- 
sulfura de molibden fabricată aici va 
Înlocui importul și va contribui la 
prelungirea vieții motoarelor din sis
temul de transporturi auto al țării.

MÂI MULT RESPECT PENTRU STRADĂ
Se poate spune că de 

felul cum găsim stra
da — curată sau mur
dară — depinde, in 
bună, măsură, și dispo
ziția cu care pornim 
spre locul de muncă 
ori spre oraș.

Se înțelege deci că 
In calitatea noastră de 
cetățeni nu putem ră- 
mîne — și nu trebuie 
să răminem — indife
renți față de acei se
meni ai noștri care, 
ignorînd regulile ele
mentare de păstrare a 
curățeniei orașului, 
murdăresc strada, scu- 
turîndu-și buzunarele 
de tot felul de hîrtii — 
bilete de tramvai sau 
autobuz, chibrite arse.

mucuri de țigări, am
balaje de la pachete 
de țigări și multe alte
le — cu toate că în 
preajmă se află co
șuri special amenajate 
pentru hirtii.

Nu numai pentru a 
respecta munca acelora 
care noaptea, cind noi 
dormim, au grijă să 
ne curețe strada pen
tru dimineață, dar 
pentru că așa cere bu
na cuviință și pentru 
că trebuie să ne res
pectăm noi înșine. în
tre noi, socotesc că sin- 
tem datori să inter
venim atunci cind este 
cazul. Personal. de 
multe ori am atras a-

tenția unui cetățean 
sau altuia care intra în 
contradicție cu ceea ce 
ne place să numim 
civilizația străzii. Este 
drept, uneori mi s-a 
ripostat, dar dacă fie
care am interveni pe 
loc. dacă și Ia școală 
și în colectivele de 
muncă s-ar face mai 
multă educație in acest 
sens, atunci s-ar 
crea o opinie genera
lă. Și acei semeni des
pre care vorbeam 
ar avea poate mai mult 
respect față de strada 
pe care circulăm cu 
toții. (loan Ciobanu, 
str. Bicazului. Bl. E 2, 
ap. 128, Piatra Neamț)

[faptul
IDIVERS
| Laleaua
| pestriță

0 BRUTĂRIE ÎN CARE DOSPEȘTE... 
LIPSA DE RĂSPUNDERE

în anul 1971, cetățe. 
nil comunei noastre au 
hotărit să construiască 
o brutărie. Apoi au 
adunat și banii nece
sari (circa 45 000 lei). 
E adevărat, in primă
vara anului următor a 
început construcția și 
viitoarea brutărie s-a 
ridicat pînă la tavan. 
Dar de mai bine de

doi ani lucrările s-au 
oprit, și tot oprite sint 
și in ziua de azi. între 
timp, construcția a 
început să se dărîme, 
iar utilajele ruginesc 
pe zi ce trece, aștep- 
tlnd să fie montate. 
Am sesizat de mai 
multe ori organele ju
dețene și de fiecare 
dată am primit doar...

promisiuni. Nu cunoaș
tem nici un rezultat și 
nici cine se face vi
novat de cele intîm- 
plate. Drept pentru ca
re ne adresăm din nou 
—- de această dată în 
mod public — Consi
liului popular al jude
țului Alba. (R. Lazăr, 
T. Toșie, I. loan, co
muna Poiana Vadului, 
jud. Alba).

O „mănușă" aruncată de na
tură celor mai iscusiți și pasio
nați floricultori. In apropiere de 
orașul Tg. Jiu, in pădurea din 
raza satului Botorogi. înfloresc 
In fiecare primăvară lalelele. 
Oamenii din partea locului le-au 
spus „lalele pestrițe". Și sub ace
eași denumire floarea este ocro
tită și de legile statului, fiind 
considerată monument al natu
rii. Îmbinarea plină de fantezie a 
culorilor (negru, roșu, violet) din 
petalele ei face din pajiștea cu 
lalele pestrițe un punct de atrac
ție și desfătare. Mai ales în a- 
ceste zile, cind laleaua pestriță 
a înflorit in toată splendoarea ei.

„Fluviu"
| de lumină

In fiecare fracțiune de secun
dă, pe ecranul din cabina de co
mandă a hidrocentralei de la 
Porțile de Fier apare o cifră. 
Apoi alta, altele, in șir neîntre
rupt. Cascadă de cifre, ca valu
rile Dunării rostogolite spre 
pieptul barajului. Si cifrele de 
pe ecran nu sint altceva decît... 
pulsul marelui fluviu. Unul din 
dispeceri și-a pus întrebarea : 
cit timp i-ar ajunge județului 
Mehedinți energia electrică pro
dusă de cetatea luminii de pe 
Dunăre ? Si a făcut un calcul 
simplu, dar impresionant : pînă 
acum s-a realizat o cantitate 
energie electrică echivalentă 
consumul întregului județ Me
hedinți pe o perioadă de... 
de ani ! Un adevărat „fluviu" di 
lumină.

de 
cu
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• TIMIȘOARA: Două 
din cele mai noi construcții 
date aici de curînd în folo
sință : clădirea Institutului 
de sudură și încercări de ma
teriale și blocul cu 10 etaje 
pentru nefamiliștii de la în
treprinderea „Industria linii".

Bătrînul 
dascăl

Putea fi salvată viața unui om?
Tirziu In seară, te

lefonul stafiei de sal
vare din Tg. Ocna sună 
prelung. „Sint inginerul 
Aurel Fechete. de la 
șantierul de construcții 
petrolierei Vă rog să 
trimiteți de urgență 
„Salvarea". Avem un 
muncitor grav bolnav".

Nu chiar urgent, dar 
a sosit totuși o mași
nă a „Salvării", însoți
tă de sora de serviciu, 
Maria Pinleac. După 
ce a luat cunoștință de 
starea bolnavului, mun
citorul Gheorghe Pa- 
lade, sora i-a adminis
trat o injecție de feno-

barbital. Apoi, motivind 
că nu sint locuri in 
spital, a plecat. In zorii 
zilei, situația a devenit 
și mai gravă. Inginerul 
Aurel Fechete a sunat 
din nou „Salvarea"j

— Venim imediat — 
i-a răspuns sora de 
serviciu, de data aceas
ta Veronica Holbau.

S-au făcut ceasurile 
8,00, apoi 9,00, apoi 
10,00, Și „Salvarea" n-a 
mai venit. La ora 11.00 
Gheorghe Palade. lip
sit de orice ajutor me
dical, a decedat. S-a 
stins din viață la 37 de

ani, in plină putere de 
muncă.

In legătură cu a- 
eeastă situație, am ce
rut o explicație medicu
lui Aurel Radu, direc
tor adjunct al. spitalu
lui din Tg. Ocna, care 
era de serviciu iii ziua 
respectivă.

— Ce măsuri ați luat 
împotriva celor vino- 
vați 7

— Era cazlul să luăm 
măsuri ? Pînă acum nu 
ne-am glndit la așa ce
va. Am socotit că e de 
competența miliției.

Ne-am adresat căpi

tanului Aurel Țuțuia- 
nu, comandantul mili
ției din Tg. Ocna :

— Cazul se află în 
cercetare. Pină la elu
cidarea lui. țin să 
subliniez că la „Salva
rea" din Tg. Ocna s-a 
făcut un obicei din a 
nu răspunde cu promp
titudine solicitărilor ce
tățenilor. Sint convins 
că de data aceasta se 
vor lua măsurile cuve
nite.

Așteptăm rezultate
le anchetei. (Gheorghe 
Baltă).

Din nou pe ruta 
Deva-Hunedoara

într-o notă intitu
lată „Pedestru cu 
abonamentul de auto
buz ’ în buzunar" > — 
publicată in „Scîn- 
teia" din 16 ianuarie 
a.c. — sesizam, prin
tre altele, că. datorită 
numărului insuficient 
de autobuze, cit și ne- 
respectării graficelor 
de circulație ale aces
tora. pe traseul Deva 
—- Hunedoara exista o 
foarte mare aglome
rație (mai ales in 
orele de intrare sau 
ieșire din serviciu a 
sutelor de navetiști), 
aglomerație care se 
solda cu rămînerea 
multor călători în sta
țiile de pe parcurs, 
cu intîrzierea sau ab
senta acestora de la
serviciu.

apariția sa.

nota a fost viu co
mentată de navetiștii 
de pe acest traseu, 
comentarii care de 
altfel continuă și azii, 
dar... intr-o nuanță cir 
totul diferită — acum, 
de deplină satisfacție. 
Si aceasta pentru că, 
odată cu măsurile se
vere luate in sensul 
respectării graficelor 
de circulație de către 
toți conducătorii auto, 
de curînd pe ruta 
Deva — Hunedoara 
au fost introduse 4 
autobuze noi de mare 
capacitate (cu cite 125 
locuri fiecare), lnlătu- 
rindu-se aproape în 
totalitate deficientele 
și nemulțumirile de 
pină acum. „Chiar 
săptămina trecută — 
ne spunea tovarășul

inginer Romulus Mun- 
teanu, inspector-șef la 
I.T.A. Deva — condu
cerea întreprinderii 
noastre a întreprins 
un test timp de 5 zile 
consecutiv pe noile 
autobuze, pentru a de
termina cu precizie 
momentele și zonele 
cele mai aglomerate 
de pe traseu ; In func
ție de acestea, cursele 
autobuzelor de mare 
capacitate au fost pro
gramate îndeosebi în
tre orele 5—8. 13—15 
și 21—24. în conti
nuare. conducerea în
treprinderii are în a- 
tenție rezolvarea unor 
probleme asemănă
toare în zonele de ac
tivitate ale autobaze
lor Brad si Orăștie...". 
(Sabin Ionescu).

Din contribuția bănească a populației- 
obiective sociale de larg interes

Ce destinat, .u avut anul trecut 
fondurile consh lite in conformitate 
cu prevederile Legii 20 7 Ce obiecti
ve și-au propus cetățenii să realize
ze. în baza aceleiași legi, in acest 
an 7 O serie de informații în acest 
sens — care au ca sursă o recentă 
analiză asupra acestor probleme, e- 
fectuată de către Comitetul pentru 
problemele consiliilor populare — 
ne-a furnizat tovarășul Gheorghe 
Orban, purtătorul de cuvint al aces
tui organism.

în anul trecut, prin contribuția 
bănească a populației, s-au realizat 
lucrări in valoare de peste 270 mi
lioane lei. Cu aceste fonduri s-au 
construit în total peste 1 300 Băii de 
clasă, cămine culturale cu peste 
23 400 locuri, creșe și grădinițe cu 
6 350 locuri, 84 dispensare, circa 
200 000 m rețele de alimentare cu 
apă etc. Bilanțul, anului trecut con
semnează, de asemenea, că în 20 de 
județe lucrările stabilite de adunări
le cetățenești au fost realizate in pro
porții cuprinse între 95 și 100 la sută, 
iar in alte 15. nivelul de realizare a 
acestora s-a situat intre 85 și 95 la 
sută. Rezultatele anului trecut au 
mai Evidențiat sl faptul că intr-o se

rie de județe, ca Bihor, Gorj, Cluj, 
Tulcea. Bistrita-Năsăud. Dîmbovița, 
Mureș, Timiș ș.a., datorită preocu
pării permanente a comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare, con
lucrării lor rodnice cu comitetele de 
inițiativă alese de obște,' s-au exe

clasă (2 652). ateliere-școală (203), 
dispensare și puncte sanitare (176), 
cămine culturale (257), rețele de ali
mentare cu apă (235 km) etc. în me
diul rural, sătenii au hotărit să 
construiască, intre altele, un număr 
mai mare de băi populare, precum

Pe marginea unei analize privind 
aplicarea Legii 20

cutat. in general, obiectivele planifi
cate — nu numai pe ansamblul ju
dețului. ci și în fiecare circumscrip
ție în parte.

Pentru anul 1975. volumul total al 
sumelor hotărite de cetățeni in adu
nările populare de stabilire a con
tribuției bănești se ridică la peste 
360 milioane lei. In legătură cu des
tinația lor pentru acest an. sint de 
reținut mai multe constatări pozitive. 
Așa. de exemplu, fondurile sint în
dreptate în continuare spre realiza
rea unor lucrări de care cetățenii au 
absolută nevoie, cum ar fi; săli de

și circa 100 de laboratoare școlare. 
Sint orientări care arată că obștea 
știe cel mai bine să decidă asupra 
trebuințelor sale.

în analiza efectuată de către Co
mitetul pentru problemele consilii
lor populare s-a relevat faptul că, 
deși in general se asigură o bună 
respectare a prevederilor legii, și-au 
tăcut apariția din nou unele aba
teri de la spiritul ei. Au fost amin
tite in acest sens situații in care 
organele de specialitate ale C.P.C.P. 
au fost nevoite să indice sistarea 
unor lucrări, costisitoare (de pildă.

construirea unui stadion la Caracal, 
pentru care se calculase o contribu
ție de la cetățeni de circa 2 milioa
ne. și a unui bazin de înot la Arad), 
care exprimau mai mult dorințe ale 
edililor șl mai puțin cerințe ale ce
tățenilor. în urma controalelor efec
tuate pe teren de către deputați ai 
Comisiei permanente de specialitate 
a Marii Adunări Naționale și cadre 
cu munci de răspundere de la Co
mitetul pentru problemele consilii
lor populare, s-a combătut și meto
da birocratică folosită de unele co
mitete executive ale consiliilor popu
lare municipale — fapte constatate 
la Timișoara, Petroșani, Drobeta 
Turnu-Severin, Brașov ș.a. — de a 
dispune reținerea contribuției bănești 
din... statele de retribuție.

Pe ansamblu însă analiza efec
tuată de C.P.C.P. a apreciat că orien
tarea generală in stabilirea obiecti
velor și a sumelor pe anul 1975 este 
bună. în această ordine de idei, se 
cuvine subliniată mai ales preocu
parea populației din mediul rural de 
a participa la dezvoltarea continuă 
a dotărilor de utilitate publică.

Constantin PRIESCU

AUTORITĂȚILE RĂSPUND_____________________ » ___ ____ __________ _

Un leu nu mai costă o sută
• Ministerul Aprovizionării Teh- 

nico-Materiale si Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe. „în le
gătură cu deficientele semnalate 
în ziarul „Scînteia" prin articolul 
„Un leu care costă o sută", minis
terul nostru a Întreprins următoa
rele : 1) S-au efectuat citeva con
troale la depozitul central pentru 
deșeuri de hîrtie și cartoane Jilava, 
unde s-a constatat că numeroase 
Întreprinderi au predat zilnic, sub 
formă de deșeuri, cantități însem
nate de materiale ' de ambalare, 
ambalaje în stare bună sau cu 
defecte ușor remediabile. 2) Au fost 
identificate unele întreprinderi 
(„Electronica". C.I.L. Pipera, „Bio- 
farm", „Chimica", „Victoria". „Con
fecții si tricotaje", magazinul „Co
cor". „Cartonajul", Produse zaha
roase, „Zarea", I.C.S. Compli
ment etc) care au făcut ri
sipă de materiale șl ambalaje 
predate ca deșeuri și oare mai pu
teau fi utilizate. 3) S-au efectuat 
controale la întreprinderile sus
menționate, pentru deficientele 
constatate fiind sancționați pe loc

cei care s-au făcut vinovați de 
abateri de la reglementările in vi
goare. Specialiștii noștri vor conti
nua și extinde controlul și vor fi 
luate măsurile ce se impun". Sem
nează — adjunct al ministrului, 
M. Martinescu.

In piață va fi curățenie
• Consiliul popular al municipiu

lui Rm. Vîleea : „Referitor la sesi
zarea apărută în ziarul „Scînteia", 
vă informăm că în municipiul Rm. 
Vilcea hala comercială este canali
zată, apa ce se utilizează pentru 
Întreținerea curățeniei în hală fiind 
preluată de canal prin gurile și si- 
foanele existente în pardoseală. 
Datorită însă faptului că piața nu 
este canalizată, apa utilizată la 
curățatul scărilor halei nu este pre
luată în canal. Prin executarea 
lucrărilor prevăzute în proiectul 
„Extindere, și modernizare Piața 
Centrală" se va rezolva și proble
ma canalizării pieței în cursul a- 
cestui an". Semnează — președin
tele consiliului popular municipal, 
Gh. Stoica.

mulțumește» »
„Toată viata mea am trăit-o 

in mijlocul copiilor, dar nici
odată nu mi s-au părut mai ve
seli și mai frumoși ca acum. 
Mulți. foarte mulți dintre copiii 
de odinioară pe care i-am în
vățat la școală „o-i-oi“ sint as
tăzi bunici și străbunici, eu în
sumi fiind, ca vîrstă. aproape 
de-o seamă cu veacul. Deși am 
ieșit de 35 de ani la pensie, 
aproape că n-a fost zi să nu fiu 

,1a scoală, in mijlocul copiilor. 
De la o vreme încoace, vin co
piii la mine, și de cite ori vin, 
mi se umplu și casa și inima 
da bucurie". Sînt cuvinte re
produse dintr-o scrisoare sem
nată de invătătorul ’ pensiohar 
Simion Mușatescu din comuna 
Mioarele, județul Argeș. Zilnic, 
pionierii dintr-a V-a. nepoții si 
strănepoții foștilor lui elevi ii 
iau in stăpinire gospodăria. 
Și cite nu sînt de făcut în
tr-o gospodărie I în urma lor, 
casa se face parcă mai mare, si-n 
ochii bătrinulul dascăl e mai 
multă lumină.

Cursă 
neprevăzută

Pe peronul autogării din Ho
rezu se afla o bătrinică sin- 
gură-singurică. Ceilalți călători | 
plecaseră cu autobuzul. Ea nu-1 
mai apucase. Ieșise din spital 
și era incă slăbită. Acolo a ză
rit-o șoferul Nicolae Lungu, de I 
la I.A.S. Horezu. i

— încotro 7
— La Măldărești, maică, dar... | 
Șoferul a stat o clipă pe gin- 

duri, apoi și-a spus : „Fie ce-o 
fi, dar n-o pot lăsa aici". • Și a 
dus-o acasă, cale de 8 kilome- 1 
tri. „Des! e o abatere de la re- i 
gulile de circulație si de la tra- I 
seul lui din ziua aceea — ne I 
scrie cititorul Ion Neagu — eu . 
cred că șoferul a făcut o fap- I 
tă de omenie. Dacă nu era 1 
bătrina Elena Tănăsie, la cei 87 
de ani ai ei. putea să se-ntoa.rcă 
înapoi la spital".

Act

Grupaj realizat de Mibai Ionescu

La Combinatul de prelucrare a lemnului Focșani

NOI TIPURI DE MOBILĂ DE CALITATE
I

SUPERIOARĂ

Produsele realizate la Combi
natul de prelucrare a lemnului 
din Focșani și-au doblndit. prLn 
calitatea lor Înaltă, un bineme
ritat prestigiu pe piața Internă 
și externă. In prezent, aici se 
află In fabricație curentă 60 de 
piese de mobilier. 25 dintre a- 
cestea fiind asimilate si intro
duse tn producție tn acest an. 
Ing. Lucian Olteanu, dirertoru; 
combinatului, preciza că i;i 
ultimul timp garniturile de no 
bilă pentru dormitoare s 
mere de zi. precum și m. ■ . 
stil sint solicitate li. cantități 
tot mai mari. Tocmai dț a« 
in perioada următoare. ->rfuc- 
ția de mobilă stil va sr-vs tab- 
stanțial. acum fiind orerij să’ 
intre in fabricație Încă iere
noi din acest sorti, -er 1 In
faza de pregătire t W*- 
ducția curentă se afl 
noutate : camera
îmbină elemente a oile!
stil cu elemente i «bilei
corp. Se așteaptă untie

beneficiarilor pentru noile tipuri 
de mobilă care au fost prezen
tate in cadrul unor expoziții or
ganizate în țară și peste hotare. 
Este vorba de garniturile de 

obilă destinate amenajării ca
merelor pentru copii și tineret, 
precum și de unele garnituri cu 

i multiple funcționalități.
tn nomenclatorul producției 

curent» intră și o gamă diver
sificată de plăci fibrolemnoase 
dure și semidure de grosimi 
cuprinse între 4 mm șt 16 mm 
și, respectiv, între 12 și 20 mm. 
Din aceste materiale și din li
nele deșeuri rezultate in pro
cesul de fabricație se con
struiesc pătule pentru depozita
rea cerealelor, ambalaje pentru 
legume, fructe, struguri, precum 
și saivane ușoare, demontabile, 
ce pot fi utilizate pentru adă- 
postirea animalelor in perioada 
pășunatului.

Dan DRAGUEESCU 
corespondentul „Scinteil"

iresponsabil
Pe unul din traseele transpor

tului in comun din Capitală. La 
un control, șoferul de pe auto
buzul 33— B—7284. Gheorghe 
Iovu, a început să dea din colț 
In colt. Permisul pe care îl area 
nu-i îngăduia să conducă și au
tobuze. Iovu era încă elev 
la cursurile de specializare I.T.B. 
pentru obținerea categoriei D.

— Cine v-a dat autobuzul in 
primire 7

— Nu mi l-t dat nimeni. L-am 
luat singur.

— De unde7
— De la garajul Floreasca.
— Și paznicul ce-a păzit 7
— Sincer să fiu, habar n-am 

pe unde umbla, li ținea locul o 
femeie de serviciu...

Așadar, »n paznic nepăzit și 
un șofer iresponsabil se „joacă" 
tn văzul lumii (dar nu și al cui 
trebuie) cu viața oamenilor.

Tată și fiu
Intre Alexandru Dioșan din 

Turda și fiul său — pe nume 
tot Alexandru — s-a iscat o 
ceartă. Motivul: tatăl susținea 
că el a făcut mai mult pentru 
fiul său, că l-a crescut, l-a dat 
la școală, l-a învățat meserie ; 
fiul — din contră — că el a fă-, 
cut și face mai mult pentru ta
tăl său și că el, tatăl, ar trebui 
să-i mulțumească lui. De la 
ceartă, cei doi Alexandru — ta
tă și fiu — s-au luat la băi, f- 
Au pus mina pe ce au găsit 
indemină, și... Și pină la ur 
amîndoi au fost internați 
spital.

Rubricd redactotâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ajut.it
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©Fiecare lucrare trebuie 

executată repede și bine

® Acum, in atentie insămintările’ J »

Acum !n agricultură, după preci
pitațiile căzute săptâmina trecută, 
s-au creat condiții favorabile execu
tării tuturor lucrărilor. în cimp. O 
serie de unități agricole, care au or
ganizat temeinic munca, au terminat 
de insămintat culturile din prima 
epocă. în unele locuri însă, lucrările 
s-au desfășurat anevoios, nu s-a 
folosit întreaga capacitate de lucru 
a tractoarelor si mașinilor, ceea ce 
a întîrziat pregătirea terenului si 
semănatul. La teleconferinta din 28 
martie, organizată de Ministerul A- 
griculturii. Industriei Alimentare si 
Apelor, s-au stabilit măsurile care 
trebuie întreprinse in următoarele 
zile. k

Terminarea Insămtnțării culturilor 
din prima epocă constituie unul din
tre obiectivele prioritare in agricul
tură. în cooperativele agricole, la 
6fîrsitul săptămînii trecute mai erau 
de semănat aproximativ 140 000 de 
hectare cu orzoaică, sfeclă de zahăr 
și alte culturi, în special în județele 
Harghita. Covasna, Suceava, Brașov 
ș.a. Pentru a se realiza integral sar-

K__________________________

cinile prevăzute la sfecla de zahăr, 
semănatul acestei' culturi trebuie să 
se încheie în 2—3 zile. La fel de ur
gentă este însămintarea tuturor su
prafețelor prevăzute pentru orzoaică, 
lucerna, in pentru fibră, diferite le
gume. La teleconferința amintită s-a 
subliniat necesitatea de a se însă- 
mînța suplimentar unele suprafețe 
cu mazăre de grădină — folosită ca 
materie primă în industria conser
velor. Ținind seama că timpul este 
avansat, ministerul a recomandat să 
nu se mai însămînțeze mazăre pen
tru boabe, iar pe terenurile respec
tive să fie amplasate culturile de 
mazăre șf fasole pentru conserve.

Odată cu sosirea lunii aprilie, 
ceea ce a corespuns cu o încălzire 
simțitoare a solului, trebuie să se 
treacă cu toate forțele la însămînța- 
rea florii-soarelui. Există posibilități 
pentru încheierea acestei lucrări 
pînă la sfirșitul acestei săptămîni. 
Ținind seama de experiența unități
lor care au obținut producții mari 
la hectar, la însămînțarea acestei 
culturi este necesar să se acorde

atentie calității fiecărei operațiuni, 
realizării unei cit mai mari unifor
mități a plantelor pe rind. Specia
liștii au datoria să ia măsuri pen
tru asigurarea densității optime, 
spre a crea de pe acum condiții 
normale in vederea dezvoltării ma
xime a capitulelor de floarea-soare- 
lui. pentru a evita alungirea exage
rată a tulpinilor care are loc în ca
zul desimii exagerate. în dauna 
producției de semințe. Săptâmina 31 
martie — 6 aprilie să fie considerată 
săptâmina florii-soarelui. in care să 
se încheie această lucrare.

Pentru a realiza producții sporite 
de legume timpurii, în aceste zile 
trebuie Intensificat plantatul tomate
lor și al altor legume timpurii in so
larii. Se cuvine subliniată necesita
tea urgentării plantatului tomatelor 
timpurii în județele cu pondere mare 
la această cultură — Arad. Bihor, 
Timiș ș.a., unde se înregistrează ră- 
mineri în urmă. în toate județele 
trebuie să se lucreze din plin la 
plantatul cartofilor de toamnă.

Acum este timpul să se execute 
numeroase alte lucrări de maximă 
însemnătate : aplicarea udărilor pe 
suprafețele amenajate pentru irigat ; 
pregătirea terenului pentru insămin- 
tarea porumbului ; erbicidarea griu
lui acolo unde lanurile sînt imbu- 
ruienate ; aplicarea integrală a mă
surilor prevăzute pentru întreținerea 
și ameliorarea pajiștilor naturale. O 
deosebită atenție trebuie acordată 
repartizării întregii suprafețe cu 
culturi prăsitoare în acord global, 
organizării echipelor mixte de coo
peratori și mecanizatori, acțiune de 
mare însemnătate pentru executarea 
la timp și în bune condiții a tu
turor lucrărilor agricole. Conducăto
rii de unități agricole, specialiștii, cu 
sprijinul nemijlocit al organizațiilor 
de partid, au datoria să organizeze 
temeinic munca, astfel încît în a- 
ceastă săptămină să se folosească 
din plin timpul de muncă, să se lu
creze cu întreaga capacitate a se
mănătorilor si a celorlalte utilaje 
agricole.

La Cristian-Brașov

CIIM SE PREGĂTESC RECORDURILE IA CARTOFI
Cooperatorii din Cris

tian. județul Brasov, sînt 
hotărîți să reediteze și 
chiar să îmbunătățească 
recordurile din anul tre
cut în ce privește recol
tele medii Ia hectar. De
sigur, pe primul plan sint 
cartofii. în 1974, de 
exemplu, pe întreaga su
prafață de 230 ha au ob
ținut 35 500 kg la hectar. 
Pe inginerul Toma Car
dos l-am găsit pe tarlaua 
unde tractoristul Petru 
Oinzen planta cu ma
șina cartofii pe cele

80 hectare pe care s-a 
angajat să le lucreze în 
acord global, (fotografia 
nr. 1). Pregătirea terenu
lui si plantatul se execu
tă cu respectarea tutu
ror normelor de calitate. 
Cooperatorii s-au angajat 
să obțină o recoltă mai 
mare decit aceea din 1974. 
Și pentru aceasta, terenul 
a fost fertilizat cu 40 tone 
gunoi la hectar și 300 kg 
ingrășăminte chimice sub
stanță activă. Acum, la 
plantat se asigură o den
sitate de 57 000—58 000 tu

berculi la hectar, pe care 
mașinile îi îngroapă în 
teren tine pregătit. Șl Ia 
celelalte culturi se acordă 
Întreaga atenție calității 
lucrărilor. Inginerul ne-a 
condus pe una din tar
lalele unde se insămînța 
sfecla de zahăr, cultură 
care ocupă 160 ha. Tere
nul arat din toamnă a fost 
acum în primăvară dis
cuit și tăvălugit, încit este 
neted ca în palmă, cum 
se spune (fotografia nr 
2). Alături, un tractorist 
Insămînța sfecla de zahăr

cu atita migală încît rin- 
durile lăsate de semănd- 
toare parcă erau ..trase Ia 
sfoară" (fotografia nr. 3). 
Este in toi și executarea 
altor lucrări. Angajarea 
culturilor în acord global 
de către mecanizatori și 
cooperatori, aplicarea mă
surilor tehnice indicate de 
specialiști dau garanția 
că angajamentul coopera
torilor din Cristian de a 
obține în acest an recolte 
sporite va fi îndeplinit

Fotoreportal
I. HERȚEG
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Șantierele industriei chimice solicită
furnizorilor de utilaje punctualitate m cooperare

Este cunoscut că, pe baza noilor capacități și obiective, anul acesta 
urmează să se realizeze o bună parte din sporul de producție al indus
triei chimice. Pe șantierele acestei importante ramuri industriale, în 
lunile ce au trecut din 1975 s-a lucrat intens — fiind puse în funcțiune 
un șir de instalații productive. Realitatea arată însă că rezultatele 
obținute puteau fi mai bune dacă.t.

— Dacă șantierele dispuneau la termen și în întregime de utilajele 
tehnologice contractate — ne spune ing. Constantin Neacșu, șef de ser
viciu în cadrul direcției de investiții a Ministerului Industriei Chimice. 
Prețuim în mod deosebit eforturile acelor furnizori de utilaje tehnolo
gice care s-au străduit să le livreze la timp, corespunzător graficelor 
de construcții-montaj și de punere în funcțiune. Totuși, din analiza 
efectuată după primele două luni ale acestui an reiese că 13 între
prinderi furnizoare au o restanță apreciabilă, că nu au livrat încă 1 198 
tone utilaje tehnologice pentru 19 obiective și capacități cu termene 
de punere în funcțiune în acest an. Iată de ce facem apel la furnizori 
în vederea respectării termenelor de livrare la care s-au angajat atit 
prin contracte, cit și prin reprogramările făcute ulterior. Concret, ne 
adresăm :

Răspunsul unităfilor vizate

Prefuirea muncii
Inmînarea Steagului roșu și a Diplomei de onoare de unitate 
fruntașă pe fără în întrecerea socialistă pe anul 1974 întreprinderii 
de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor-Beregsău, județul 

Timiș

„■ ÎNTREPRINDERII MECANICE DE UTILAJ CHIMIC DIN
■ BUCUREȘTI, pentru a urgenta realizarea si expedierea celor

294 tone de utilaje tehnologice nelivrate în două luni din 
anul acesta.

2 ÎNTREPRINDERII DE UTILAJ CHIMIC DIN PLOIEȘTI, in 
scopul de a trimite grabnic șantierelor schimbătoarele de căl
dură. unele vase ș.a.. în cantitate de 293 tone, concomitent cu

respectarea obligațiilor contractuale asumate pentru lunile următoare.

3 ÎNTREPRINDERII DE UTILAJ CHIMIC ȘI FORJA DIN RÎM-
NICU-VÎLCEA, care mai are de expediat 314 tone utilaje tehno
logice din lunile ianuarie și februarie.

ÎNTREPRINDERII „INDEPENDENȚA" DIN SIBIU, față de 
care ne exprimăm mulțumiri pentru faptul că a acceptat unele 
comenzi suplimentare, dar cafe a înregistrat in primele două 

luni o restantă de 260 tone utilaje tehnologice.

Întreprinderea mecanicd de utilai chimic din Capitals. Aspect din 
secția cazangerie

1. ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ
DE UTILAJ CHIMIC
DIN BUCUREȘTI:

Un angajament privind 
cvasilichidarea restanțelor
Ing. Petre Fluture, directorul întreprinderii : În a- 

cest trimestru, potrivit contractelor încheiate, unitatea 
noastră are obligația de a livra șantierelor chimiei 
utilaje care însumează 510 tone pentru obiective cu 
termene de punere în funcțiune în trimestrele III și 
IV. în două luni au fost expediate 194 tone, iar 
Dină la sfirșitul lunii martie — o cantitate de 382 tone.

— La finele trimestrului I se va înregistra o restan
ță de 34 tone. Cînd va fi recuperată ?

— Utilajele pentru combinatele chimice din Tr. Mă
gurele și Pitești (este vorba de 18 tone) vor fi gata Ia 
20 aprilie. Iar cele 16 tone — care reprezintă un reac
tor necesar Combinatului petrochimic din Pitești — 
urmează să fie realizate la 30 mai. Aceste utilaje res
tante la finele lunii martie nu afectează termenele de 
punere în funcțiune, intrucît ele fac parte din insta- 

' latii ce vor fi date în exploatare in trimestrele III 
si IV.

întirzierile se datoresc unor greutăți în aprovizio
nare determinate și de faptul că nu au fost respectate 
termenele de predare a documentației de execuție de 
către unii beneficiari. De exemplu, Combinatul de în
grășăminte chimice din Tr. Măgurele a depus o docu
mentație modificată la 15 februarie, ceea ce a dus la 
Bchimbarea greutății utilajului și a calității materia
lului. Pentru a realiza comenzile întreprinderii „Stela" 
din București, așteptăm asigurarea tablei de către Com
binatul siderurgic Galați.

2. ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
CHIMIC DIN PLOIEȘTI:

Critica vizează și pe... 
furnizorii furnizorilor

Ing. Vasile Ciornei, directorul întreprinderii : Deși 
unitatea noastră a realizat și livrat în avans, in două 
luni, șantierelor industriei chimice 824 tone utilaje, to
tuși am avut o restantă de 293 tone. Din această canti
tate, 240 tone reprezintă utilaje destinate unor noi o- 
biective cu termene de punere în funcțiune în acest 
an ; restul, de 53 tone, constituie utilaje de înlocuire. 
Referitor la schimbătoarele de căldură, la vase și alte 
utilaje pentru obiective noi, trebuie să precizez că 
s-au creat condițiile necesare de execuție și livrare, 
după cum urmează : 58 tone în luna martie, 88 tone 
în aprilie și 50 tone în mai. Realizarea a ceea ce ră- 
mîne — 44 de tone — depinde de primirea țevilor cu 
aripioare, saltelelor termoizolante, țevilor carbon, care 
n-au sosit din import. în secțiile noastre, aceste uti
laje sint, executate aproape în întregime și ele vor fi 
gata de îndată ce vom primi materialele amintite. De 
aceea, solicităm din partea unor întreprinderi impor
tatoare, printre care „Metalimportexport", un sprijin 
mai susținut. Totodată facem un apel călduros către în
treprinderile furnizoare din industria metalurgică de 
a ne livra cît mai repede cele circa 5 000 tone profile 
din metal (restanță în două luni din acest an), așa cum 
de altfel s-a stabilit cu prilejul analizei comune ce a 
avut loc la 7 martie a.c.

3. ÎNTREPRINDEREA DE UTILAI 
CHIMIC Șl FORJĂ DIN RM. VÎLCEA: 
„Programele de producție 
au fost refăcute; acum 

cUvîntul revine datornicilor 
noștri66

Ing. Dan Pirvănescu, directorul întreprinderii : Din 
anul trecut avem o „moștenire" de 2 903 tone utilaje 
tehnologice, care, in ultimă instanță, au fost reprb- 
ggamate pentru primele luni ale acestui an, cu apro
barea beneficiarilor. Acestei ’cantități i s-au mai adău
gat alte 1 663 tone utilaje, pe care centrala de resort 
ni le-a repartizat spre execuție. Or, adunindu-le, re
iese că sarcinile de plan pe primul trimestru a.c. sînt 
de aproape două ori mai mari dccit capacitatea de 
producție a întreprinderii.

— „Avalanșa" de comenzi a prins Întreprinderea ne
pregătită...

— Din păcate, da. Abia Ia sfirșitul anului trecut 
ne-au fost repartizate 1 000 tone metal. în prezent, în
treprinderea trece prin serioase greutăți datorită lip
sei de țevi pe care ar fi trebuit să Ie livreze, incă de 
anul trecut, atit „Republica" din București, cit și baza 
județeană de aprovizionare tehnico-materială Argeș,

— Și, totuși, ce se întreprinde pentru lichidarea res
tanțelor 7

— La nivelul Întreprinderii — he-a răspuns direc
torul comercial, Virgil Bașturescu — s-a întocmit un 
program de producție mobilizator, in care au fost cu
prinse triate utilajele restante. Acestea au fost intro
duse imediat în fabricație și sînt urmărite îndeaproa
pe pentru ca beneficiarii din industria chimică să in
tre cit mai repede in posesia utilajelor tehnologice 
comandate. Dar pentru ca eforturile noastre să aibă 
o finalitate deplină, este imperios necesar ca furnizo
rii de metal, în special „Republica" București și 
BJATM Argeș, să-și achite, la rîndul lor, îndatoririle 
contractuale cît mai repede posibil.

4. ÎNTREPRINDEREA
„INDEPENDENȚA» DIN SIBIU:

„Toate rămînerile în urmă 
vor fi recuperate 
în două luni66

Andrei Mesea, director comercial al Întreprinderii : 
Din cele 575 tone de utilaje tehnologice, in cea mai 
mare parte pentru Combinatul petrochimic din Pi
tești, contractate de întreprinderea noastră pentru a- 
cest an, multe sint livrate, iar altele — lansate in pro
ducție și pregătite tehnologic. Dacă în ianuarie și fe
bruarie au fost realizate 151 tone, în martie s-a ajuns 
să fie terminate 178 tone utilaje, iar pe trimestru volu
mul lor se va ridica la 329 tone. E adevărat. 191 tone sint 
restante din 1974. Prin măsurile luate, toate restanțele 
vor fi recuperate în lunile aprilie și mai. Se ridică insă 
cîteva probleme. Solicităm, de pildă, ajutorul între
prinderii „Metalimportexport" pentru procurarea a 5,5 
tone tablă aliată și a două tone țeavă Inoxidabilă și 
ne adresăm uzinei de țevi „Republica" din București, 
pentru a ne livra 4 tone țeavă — in restanță din 1974.

„DISPECERUL PUBLIC"

ADĂUGA...

Este limpede că problemele tehnice și de 
aprovizionare materială cu care se confruntă în
treprinderile amintite nu sînt deloc ușoare, 
dar prin eforturi stăruitoare pentru recupe
rarea restanțelor și încadrarea in graficele de

livrare a utilajelor tehnologice pentru șantierele 
industriei chimice neajunsurile pot fi 
lichidate. Important este să se acționeze cu per
severență și răspundere, să nu se piardă nici o 
oră și zi de lucru, să se acorde o maximă aten
ție calității utilajelor. Vom reveni în cadrul „Dis

peceratului" asupra modului in care au răspuns 
unitățile metalurgice solicitărilor întreprinderilor 
constructoare de utilaj chimic.

Petre NEDELCU
șl corespondenții „Scînteii"

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scînteii", Cezar Ioana). — Luni 
după-amiază, la căminul cultural din 
Săcălaz a avut Ioc adunarea festivă 
prilejuită de înminarea Steagului 
roșu și a Diplomei de onoare de uni
tate fruntașă pe țară in întrecerea 
socialistă pe anul 1974 întreprinde
rii de stat pentru creșterea și îngră- 
Șarea porcilor din Beregsău, județul 
Timiș, decorată recent, pentru a pa
tra oară consecutiv, cu „Ordinul 
Muncii" clasa I.

In cuvîntul său, ing. Florentin Câr- 
panu, Erou al Muncii Socialiste, di
rectorul unității, a arătat că în anul 
1974, ca urmare a depășirii tuturor 
indicatorilor de producție și eoono- 
mico-financiari, au fost realizate 
peste prevederi 2 245 tone de carne, 
precum și beneficii suplimentare de 
15 689 000 lei.

Steagul roșu și Diploma de onoare 
au fost înmînate de tovarășul Fran- 
cisc Kronawetter, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor. Colectivul între
prinderii a fost felicitat de tovarășul 
Mihai Teiescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Timiș al P.C.R., care a 
urat harnicilor crescători de animale 
din Beregsău succese și mai mari in 
acest an și în anii viitorului cincinal. 
Cuvinte de felicitare au adresat, de

asemenea, ing. Marin Capisizu. șeful 
Departamentului agriculturii de stat, 
și alți vorbitori.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanțli la adunarea fes
tivă au adresat C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceanșescu o tele
gramă in care se spune, printre al
tele : '

„Puternic stimulați de înalta pre
țuire acordată nîuncți' noastre, ne ari-' 
gajăm solemn să ne înzecim efortu
rile, astfel ca întreprinderea noastră 
să-și realizeze în întregime sarcinile 
de plan ale actualului cincinal în 4 
ani și jumătate. în anul 1975 vom li
vra suplimentar 1 000 tone de car
ne, realizind peste Drevederi o pro
ducție globală de 4,5 milioane lei și 
un beneficiu de 5 milioane lei.

Dînd glas sentimentelor de nețăr
murită stimă și dragoste pe care le 
nutrim față de dumneavoastră, folo
sim și acest prilej, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, spre a ne exprima 
marea bucurie și satisfacție pentru 
realegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România și de a vă încre
dința că vom munci cu toată abne
gația și energia pentru aplicarea in 
viață a sarcinilor ce ne revin pe baza 
hotărîrilor Congresului ai Xl-lea al 
partidului, pentru a ne spori neînce
tat contribuția la înflorirea scumpei 
noastre patrii — România socialistă".

într-o zi cît intr-un an...
(Urmare din pag. I)

ției socialiste. încă din anul 1971 s-a 
încheiat electrificarea satelor în Să
laj. Odată cu lumina electrică au 
pătruns în locuințele țăranilor ra
dioul și televizorul, județul fiind 
astfel conectat la un sistem complex 
de informație și acțiune culturală. 
Puncte populate rupte pe vremuri, 
prin absenta oricăror mijloace adec
vate de comunicație, de restul tării 
și chiar de capitala județului s-au 
legat astăzi, prin curse regulate auto, 
utilizindu-se o rețea rutieră în conti
nuă extindere, de centrele indus
triale.

Izolarea Sălajului reprezintă un 
capitol definitiv închis. E un lucru 
de amară notorietate — din cauza 
înapoierii economice, a sărăciei, a 
posibilităților de lucru și surselor de 
cîștig insuficiente, județul excela o- 
dinioară prin plecarea masivă a oa
menilor săi in căutare de muncă. Să
lajul exportă în momentul de față 
produse de superioară tehnicitate, 
mărfurile sale concurind adesea 
competitiv pe piețe internaționale. 
Sălăjenii au revenit acasă. Constituie 
un fenomen social extrem de semni
ficativ această migrare îndărăt spre 
locurile de baștină a mii de bărbați 
și femei. Ei au unde lucra acum în 
propriul lor județ, aproape de casele 
și de familiile lor. Cireba Teodor, 
maistru oțelar la întreprinderea de 
armături industriale din fontă și o- 
țel, s-a „întors" și el acasă de la Su
ceava, bucuros să-șl aducă obolul la 
pornirea și mersul unei uzine im
portante, cu un colectiv alcătuit din 
cîteva mii de muncitori și tehnicieni.

Sălajul reprezintă o imensă și efi
cientă școală. Pregătirea cadrelor în 
stare să minuiască tehnica modernă 
a solicitat un efort masiv și concen
trat. în afara calificării profesionale 
a proaspeților angajați s-a desfășu
rat și se desfășoară o intensă activi
tate de formare și educare a tine
rilor muncitori, proveniți adesea din 
mediul sătesc, in scopul adaptării lor 
la exigențele disciplinei industriale. 
Funcționează numeroase cursuri, 
grupuri școlare. Dacă In vechiul Să

laj se numărau doar 3 licee, astăzi 
ele există în număr de 16, din
tre care 9 licee de bază și 21 clase 
afiliate sînt de profil industrial. Pen
tru setea de a ști și a învăța a sălă- 
jenilor este elocventă cifra celor 
zece mii de adulți care își comple
tează. cuprinși in diferite forme de 
învătămînt, studiile.

Arta populară — cusăturile, sculp
tura în lemn (vestitele porti de Ir 
Fildu), olăritul — încurajată în con 
tinuare, a devenit o parte compr 
nentă a unei mișcări culturale ami 
și din ce in ce mai diversificate. S- 
construit patru noi case și ciut 
de cultură, spațioase, atractive, 
tate cu săli de spectacole și de c< 
ferințe, cu instrumentarul nece: 
unor manifestări cultural-educati 
și îndeletniciri artistice multip 
Efectuează frecvente turnee prin jt 
deț trupe profesioniste, prezintă apre 
ciate spectacole ansambluri de tea
tru amator.

Viitorul Sălajului, aflat pe miini 
sigure, se Înscrie pe coordonatele 
unei evoluții vertiginos ascendente. 
Dezvoltarea sistematică și arm^-’-iasă 
a tuturor regiunilor tării, t câ 
promovată consecvent de către 
va determina și în continuare avîntul 
ritmurilor vieții social-economice a 
județului. Investițiile alocate Sălaju
lui vor spori de cițici ori, industria 
sa realizind astfel la sfirșitul anului 
1980, in numai două zile, producția 
obținută in anul 1950. Asemenea voi
nicului din poveste. Sălajul va creștt 
in curînd într-o zi cît altădată într-ur 
an. Năzuințe seculare își găsesc [ 
această cale împlinirea. Condiț 
prielnice și stimulative concură întru 
înfăptuirea obiectivelor propuse : ho- 
tăririle Congresului al XI-lea al 
partidului, sprijinul solidar al între
gii țări, entuziasmul, voința și hotă- 
rîrea sălăjeni-lor de a urca neconte
nit, după îndemnul și previziunile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu rostite 
la aniversarea a 500 de ani de a- 
testare documentară a Zalăului, 
„pe înalte culmi de progres și civi
lizație, pe culmile societății comu
niste".
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Sesiunea Adunării generale a Academiei Arta lui Alexandru Philippide
Luni s-au desfășurat în Capitală 

lucrările sesiunii anuale a Adunării 
generale a Academiei Republicii 
Socialiste România.

în darea de seamă asupra activi
tății acestui for de știință și cultură 
al țării noastre pe anul 1974 — pre
zentată de acad. Miron Nicolescu, 
președintele academiei — s-a rele
vat complexa activitate de cerceta
re științifică, angajarea tot mai ho- 
tărită a fiecărui membru al 
Academiei în frontul unit al 
oamenilor muncii ai României, 
participarea lor la cercetarea ști
ințifică din institutele centrale de 
cercetare și academiile de științe 
pentru transpunerea în viață a Pro
gramului partidului, a mărețelor 
obiective de înflorire materială și 
spirituală a națiunii noastre socia
liste. Au fost subliniate succesele 
deosebite în activitatea membrilor 
Academiei Republicii Socialiste 
România, prezenți în conducerea și 
coordonarea activității de cercetare 
ți proiectare, în învățămînt și 
producție, publicarea unor lu
crări științifice originale. In con

tinuarea lucrărilor a fost dez
bătut și aprobat planul de acti
vitate pe anul 1975. Direcțiile aces
tei activități se inscriu in prevede
rile documentelor Congresului al 
XI-lea al P.C.R. și ale Conferinței 
naționale a cercetării științifice și 
proiectării, ale Planului național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială, asigurînd participarea acade
miei la afirmarea cu putere a re
voluției științifice și tehnice în 
România, la viața culturală și so
cială a țării.

în cadrul sesiunii, profesorul 
George Emil Palade, american de 
origine română, laureat al Premiului 
Nobel pe anul 1974, a fost ales 
membru de onoare al academiei.

în după-amiaza aceleiași zile a a- 
vut loc festivitatea de decernare a 
premiilor Academiei Republicii So
cialiste România pe anul 1973.

în încheierea lucrărilor, participan- 
ții la sesiune au adresat o telegra
mă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co

munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, în care 
cei prezenți își exprimă atașamen
tul fierbinte față de mărețele țeluri 
ale edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, formulate cu clarviziune in 
Programul partidului.

împărtășind satisfacția și adeziu
nea entuziastă a întregului nostru 
popor — se spune in telegramă — 
considerăm realegerea dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în cea mai înaltă și de 
răspundere demnitate din stat drept 
garanția înfăptuirii depline și ne
abătute a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XI-lea al partidului, 
în epoca actuală, în care „știința 
românească trebuie să devină un 
factor tot mai activ în cunoașterea 
naturii, vieții și societății, în trans
formarea conștientă a lumii în con
cordanță cu cerințele progresului și 
civilizației", academiei noastre ii 
revin sarcini de onoare, inspirate 
din marile imperative ale vieții ro
mânești contemporane, ale socialis-

mulul biruitor și ale înaintării spre 
comunism. Membrii academiei, lu- 
crînd nemijlocit in cadrul institu
telor centrale și academiilor de ști
ințe, în unități de cercetare și cate
dre de învățămînt superior, in ac
tivitatea economică și social-cultu- 
rală a țării sînt hotărîți să-și aducă 
contribuția la afirmarea cu putere 
a revoluției științifice și tehnice în 
România, să-și orienteze întreaga 
activitate spre Îndeplinirea preve
derilor din documentele de partid 
și din planul de stat privind cer
cetarea științifică. Avînd permanent 
in față strălucitul dumneavoastră 
exemplu de dăruire și pasiune, de 
intransigență și cutezanță revoluțio
nară, de dragoste fierbinte față de 
popor și cauza comunismului, ne 
reinnoim cu fermitate angajamen
tul solemn de a face toj.ul pentru a 
ne situa la înălțimea marilor mo
mente istorice pe care le trăim, de 
a pune fără rezerve întreaga noas
tră capacitate de muncă și de crea
ție în slujba mărețelor idealuri de 
pace și progres, de dezvoltare și 
înflorire a patriei noastre socialiste.

PREMIILE ACADEMIEI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA PE ANUL 1973

MATEMATICA «
PREMIUL „GHEORGHE LAZAR" -

a) Lucrarea : „Probleme in teoria fil- 
trației". Autori : Horia Ene, Sorin 
Gogonea ; — b) Lucrarea : „Metode 
funcționale în rezolvarea ecuațiilor 
teoriei elasticității". Autori : Petrișor
tazilu, Silviu-FÎorin Sburlan. PRE-
IUL „GHEORGHE ȚIȚEICA" — a) 
acrarea : „Introducere în topologia 
tereațială". Autori : Theodor Han- 
i, Henri Moscovici, Andrei Vero- 

— b) Lucrarea : „Metode topo- 
,'lce în mecanica clasică". Autor : 

ndrei Iacob. PREMIUL „SIMION 
i’OILOV" — a) Lucrarea : „Intro- 
ucere' în teoria punctelor fixe". 

Autor : Vasile Ktrățescu ; — b) Lu
crarea : „Metode statistice de cerce
tare a legităților de formare și miș
care a prețurilor". Autor : Veniamin 
Urseanu ; — c) Lucrarea : „Metode 
de rezolvare a problemelor de pro
gramare neliniară". Autor : loan 
Marusciac ; — d) Grupul de lucrări 
din domeniul filtr.ației inelelor și a- 
plicațijL- Autor : Constantin Năstă- 
sescu.

FIZICA «
PREMIUL „DRAGOMIR HURMU- 

ZESCU" — a) Grupul de lucrări pri
vind studiul reacțiilor de transfer in
duse de particule alfa pe nuclee u- 
șqare. Autori : Alecu Ciocănel, Ion 
Mînzatu. Valentin Corcalciuc. Marin 
Duma ; — b) Grupul de lucrări pri
vind o metodă variațională de îmbu
nătățire a convergenței seriilor bo- 
sonice și folosirea acestora în studiul 
„aplajului între grade de libertate di
ferite la nuclee sferice par-pare. Au
tori : Apolodor Răduță. Valentin 
Ceaușescu, Gheorghe Stratan ; — c) 
Grupul de lucrări privind schimbul 
de căldură in instalații industriale. 
Autori : Ion Curievici. Akiba Segal, 
Cristina Capătu, Aurel Andreescu, 
loan Joacălesne. Stan Șerban, Horia 
Dinulescu. Mircea Ursescu, David 
Peretz. Vasile Popârda. Aurelian 
Simionescu, Lucia Hagiu, Zaira Mur- 
gu, Paul Ivănică. PREMIUL „CON
STANTIN MICULESCU" — a) Grupul 
de lucrări privind fenomene de trans
port și relaxare în solide. Autori : 
Dan Demco; Virgil Simplăceanu, 
Roman Baican. Ion Munteanu ; —
b) Lucrarea : „Studiul mișcărilor
moleculare în fenol prin împrăștie- 
rea de neutroni și R.M.N.". Autori : 
Vasile Treoăduș, Setiastian Râpeanu, 
Radu Groșescu ; — c) Grupul de
lucrări privind structura energetică 
a cristalelor ionice. Autori : Athana- 
sie Truția, Mihail Vodă, Luxița Ghi- 
ță, Mariana Constantinescu, Cari 
Collins (S.U.A.). Brian Johnson, 
(S.U.A.), Toni Boțilă.

CHIMIA t
PREMIUL „NICOLAE TECLU" — a) 

Grupul de cercetări privind o tehno
logie nouă pentru obținerea concomi
tentă a propenoxidului și stirenului. 
Autori : Cireșica Huch, Marina Io- 
rescu, Ruxandra Vasilescu, Artur 
Irenman, Ladislau Csomontanyi, / 
4icolae Calciu, Ion Vlad, Georgeta 
'.somontanyi, Alexandru Panovici, 
Iheorghe Trandafirescu, Mioara Tâ
rnă ; — b) Grupul de lucrări privind 
mino-acizii N-acil — (o-nitrofenil) 
- substituiți in sinteza de peptide, 
utor : Flavian Cuiban. PREMIUL 
SHEORGHE SPACU" — a) Grupul 
e lucrări privind studiul termodina- 
lic al unor oxizi și săruri topite cu 
uterul compresibilităților măsurate 
ntr-o metodă de ultrasunete. Au

tori : Vasile Vasilescu, Normand La
berge (S.U.A.), Charles Montrose 
(S.U.A.), Pedro Macedo (S.U.A.), Paul 
Gupta (India), Vitalii Prisiajnii 
(U.R.S.S.) ; — b) Lucrarea : „Proce
deu de obținere industrială a carbo- 
natului de potasiu anhidru". Autori : 
Petre Potop, Maria Suciu. Ioan Ur
sescu ; — c) Grup de lucrări privind 
auxiliari acrilici-polimeri. Autor : 
Marius Beghecian.

TEHNICA:
PREMIUL „TRAIAN VUIA" — a) 

Lucrarea : „Sisteme liniare". Autor : 
Vlad Ionescu ; — b) Grupul de lu
crări : Cercetări teoretice și experi
mentale privind proiectarea și reali
zarea elementelor și sistemelor 
fluidice cu acțiune discontinuă, con
venționale și cu logica de prag. 
Autori : Simion Florea, Ion Dumi- 
trache, Vasile Găburici ; — c) Lucra
rea : „Cercetări privind stabilirea 
tehnologiei de asimilare a fabricației 
în Republica Socialistă România a 
materialului tubular pentru foraj 
adine". Autori: Oleg Cuida, Constan
tin Gavrilă. Florin Frumosu. Ion- 
Dumitru Rinea, Constantin-Gelu 
Radu, Mihail Popescu, Ion Moldovan, 
Antonie Gavrilă, Boris Sîrbulescu, 
Constantin Rugină, Andrei Parascan, 
Carol Florea; Dan-Radu Porfireanu, 
Valentin Codreanu, Ion Mogoșan. 
PREMIUL „AUREL VLAICU" — a) 
Lucrarea : „Analiza dinamică a 
structurilor și ingineria seismică". 
Autor : Mihail Ifrim ; b) Lucrarea : 
„Cuplări cardanice și aplicațiile lor". 
Autor : Florea Dudiță ; — c) Lucra
rea : „Cercetări privind intensifica
rea arderii combustibililor lichizi 
grei". Autori : Nicolae Lemneanu, 
Constantin Jianu, Mircea Petcu, 
Doru Stănciulescu, Dumitru Mirea, 
Mihai Bogaci, Gheorghe Mitu, Petre 
Bălan, Ion Năzăreanu, Nicoleta Var- 
tolomei, Sebastian Napu.

BIOLOGIA :
PREMIUL „EMIL RACOVIȚĂ" — 

Lucrarea : „Rezultatele expedițiilor 
biospeologice cubano-române în 
Cuba". Autori : Margareta Dumitres
cu, Ștefan’ Negrea. Doina Bălcescu, 
Stefania Avram. Magdalena Gruia. 
Ilinca Balș-Juvara. Lazăr Botoșă- 
neanu. Cornel Pleșa, Gheorghe Ra- 
coviță. Dan Dancău. Carlos Fundo- 
ra-Martinez (Cuba), Gesa Hartmann- 
Schrdder (R.F.G.), Traian K. Pet- 
cowski (R.S.F.I.), Albert Vandel 
(Franța). Nicole Coineau (Franța), 
Anelia Petrova (R.P.B.), Petar Be- 
ron (R.P.B.). Zaher Massoud (Fran
ța), Nico Nieser (Olanda), Peter J. 
Spangler (S.U.A.), Giuseppe Osella 
(Italia), Jiri Sykora (S.U.A.). Fran
cois Vaillant (Franța). PREMIUL 
„EMANOIL TEODORESCU" — a) 
Grupul de lucrări asupra biocenoze
lor bentonice dintre brațele Dunării 
și efectele unor erbicide asupra 
unor forme dominante. Autori : Vir
ginia Popescu-Marinescu. Elian Tă- 
lău ; — b) Lucrarea : „Efectele bio
logice ale poluării mediului". Au
tori : Alexandru Ionescu. Constantin 
Rabega, Matei Barnea. Gheorghe 
Serbănescu. Aurel Popescu. Vasile 
Sanda. Elvira Grou. Alexandrina Mi- 
hăilescu, Veronica Stoian. Teodor 
Moscalu. Lucian Ghinea, Liliana Va- 
siliu, Mihai D. Râpeanu, Lucian Ga
vrilă. Ion Chiosilă. Vladimir Gusic. 
Constantin’ Vlădescu ; — c) Lucra
rea : „Reproducerea artificială și 
dezvoltarea la pești". Autori : Aure
lia Nicolau. Maria Caloianu-Iordă- 
chel. Andrei Bușniță.

AGRICULTURA 
SI SILVICULTURA»

PREMIUL „ION IONESCU DE LA 
BRAD" — Lucrarea : „Lucerna". Au
tori : Iuliu Moga. Emerik Kellner, 
Constantin Bălan. Maria Ionescu. 
PREMIUL „TRAIAN SAVULESCU"
— a) Lucrarea : „Silvicultura" (voi. 
I si II). Autori : Emil G. Negulescu, 
Victor Stănescu. Ion I. Florescu. Du
mitru Tirziu ; — b) Lucrarea : „Me
tode de apreciere a stării de ferti
litate a solului în vederea folosirii 
rationale a îngrășămintelor". Autor : 
Zenoviu Borlan.

GEOLOGIA, GEOFIZICA 
SI GEOGRAFIA :

PREMIUL „GRIGORE COBAL- 
CESCU" — Lucrarea :• ..Devonian — 
Carboniferul inferior epimetamorfic 
din Poiana Ruscă". Autori : Hans 
Georg Krăutner. Mircea Mureșan. 
Violeta Iliescu. Silvia Mînzatu. Eleo
nora Vijdea. Anca Tănăsescu. Mag
dalena Ioncică. Anca Andăr. Șerban 
Anastase ; — b) Lucrarea : „Geochi- 
mia rocilor vulcanice din Munții Că- 
liman. Gurghiu si Harghita". Autori : 
Cecilia Vasiliu. Constanta Udrescu ;
— c) Cercetări magneto-metrice pri
vind platforma continentală a Mării 
Negre in largul coastelor românești. 
Autori : Dragomir Romanescu, Vlad 
Roșea. Andrei Soare. PREMIUL 
„GHEORGHE MURGOCI" — a) Lu
crarea : „Corelația încrucișată în ana
lizele simultane gravimetrice si mag
netice". Autor : Constantin Calotă ;
— b) Lucrarea : „Subcarpații dintre 
Cîlnău și Șușița. Studiu geomorfolo- 
gic". Autor : Horia Grumăzeșpu : — 
c) Lucrarea : „Zona periurbană a 
Bucureștilor". Autor : Ion Iordan.

MEDICINA :
PREMIUL „GHEORGHE MARI

NESCU" — a) Lucrarea : „Trauma
tismele membrelor. Atlas schematic 
de tehnici operatorii". Autor : 
Gheorghe Niculescu ; — b) Lucra
rea : „Radiodiagnosticul in stomato
logie". Autor : Mihai Rădulescu — 
c) Lucrarea : „Electroencefalografia 
pediatrică". Autor : Răzvan Prișcu ;
— d) Lucrarea : „Șocul". Autori : 
Iuliu Șuteu, Traian Băndilă. Atanasie 
Cafriță, Alexandru Bucur. Vasile Cân- 
dea. PREMIUL „VICTOR BABEȘ"
— a) Lucrarea : „Arteriopatiile cro
nice obliterante ale membrelor". Au
tor : Ștefan Hărăguș ; — b) Grup de 
lucrări privind metoda termografiei 
în diagnosticul și prognosticul mela
nomului malign. Autor : Ion Mogoș ;
— c) Lucrarea : „Practica limfogra- 
fică în clinică". Autori : Tiberiu Ro- 
Xin, Hugo Bujar ; — d) Grupul de 
lucrări privind efectele anticanceroa- 
se ale oreparatului „Stilbostat". Au
tori : Herman Zimel, Dan Broder, 
Ana Zimel, Dragoș Bocancea.
ECONOMIA ȘI SOCIOLOGIA :

PREMIUL „PETRE S. AURELIAN"
— a) Lucrarea : „Omul. Societatea. 
Socialismul". Autor : Constantin Io
nescu ; — b) Lucrarea : „Prognoza 
și planul prețurilor de producție". 
Autor ; Gheorghe Șică.

FILOZOFIA, PSIHOLOGIA 
Șl JURIDICE :

PREMIUL „VASILE CONTA" - 
a) Lucrarea : „Introducere în istoria 
filozofiei medievale — lumini și um
bre în gîndirea evului mediu euro
pean". Autor : Gheorghe Vlăduțes- 
cu ; — b) Lucrarea : „Discuții cu 
prezentare, eseuri, studii". Autor :

Bretter Gyorgy; — c) Lucrarea: „Gîn
direa concret-operatorie și conținut 
obiectual". Autor : Valentina Radu ;
— d) Lucrarea : „Probleme de logi
că" vol. V. Autori : Mircea Tirno- 
veanu, Valeriu Streinu. Alexandru 
Surdu, Eduard Seiler, Vlad Boices- 
cu, Theodor Stihi. PREMIUL „SI
MION BARNUTIU" — a) Lucrarea : 
„Organizațiile obștești în sistemul or
ganizării politice din Republica So
cialistă România". Autori : Momcilo 
Luburici. Maria Colceriu-Leiss, Sofia 
Popescu, Maria Groza, Aurel Cleja, 
Gheorghe Ghimeș, Ion Traian 
Ștefănescu. Nicolae Popa. Marin 
Dragnea, Adam Popescu. Pavel Su- 
iân : — b) Lucrarea : „Dreptul ca 
instrument de formare, dezvoltare si 
ocrotire a personalității umane". 
Autori : Dumitru Mazilu. ,Emil Ni- 
colcioiu. Ion Vîntu, Ladislau Lorincz, 
Mircea Anghene. Mircea Mureșan, 
Paul Cosmovici. Marilena Uliescu, 
Maria Florescu. George Antoniu. Gri- 
gore Gr. Theodoru. Olimpia Crauciuc.

ISTORIA :
PREMIUL „VASILE PARVAN" — 

a) Lucrarea : „Cultura Carpică". 
Autor : Gheorghe Bichir : — b) Lu
crarea : „Monedele geto-dacilor". 
Autor : Constantin Preda. PREMIUL 
„NICOLAE BĂLCESCU" — a) Lu
crarea : „Țara Românească în seco
lele XIV—XV". Autor : Dinu Giu- 
rescu ; — b) Lucrarea : „Domeniul 
Hunedoara la începutul sec. al 
XVI-lea. Studii și documente". Autor: 
Iosif Pataki ; — c) Lucrarea : „Do
meniul feudal din Moldova în preaj
ma revoluției de Ia 1848“. Autor : 
Gheorghe Platon.

FILOLOGIA, LITERATURA 
$1 ARTA :

PREMIUL „BOGDAN PETRICEI- 
CU HAȘDEU" — a) Lucrarea : „Hy
perion. Viața lui Eminescu". Autor : 
George Munteanu; — b) Lucrarea: 
„Ordinea și aventura". Autor : Mir
cea Zaciu. PREMIUL „TIMOTEI CI- 
PARIU" — a) Lucrarea : „Literatura 
maghiară din România. 1944—1970 (Ib. 
maghiară)". Autori : La jos Kântor, 
Gusztâv Lâng ; — b) Lucrarea : „Et
nografie românească". Autor : Ion 
Vlăduțiu ; — c) Lucrarea : „Syntaxe 
comane". Autor : Vladimir Drimba.
PREMIUL „MIHAI EMINESCU" — 
a) Lucrarea : „Crini pentru domni
șoara mireasă". Autor : Ileana Mă- 
lăncioiu ; — b) Lucrarea : „Leuky : 
Stema din inimi". Autor : Dan Mu- 
tașcu. PREMIUL „ION CREANGA"
— Lucrarea : „Supraviețuiri". Autor : 
Radu Cosașu. PREMIUL „ION LUCA 
CARAGIALE? — Lucrarea : „Zes
trea". Autor :JPaul Everac. PREMIUL 
„ION ANDREESCU" — a) Ta
blourile : „Automatizare", „Portret 
spiritual", „Omagiu cîmpului galben", 
„Muntele magic", „Smeu". Autor : 
Ion Nicodim ; — b) Lucrarea : „An
samblul de desene prezentate în ex
poziția personală de la sala Dalles". 
Autor : Vasile Kazar. PREMIUL 
„GEORGE ENESCU" — a) Opera : 
„Zamolxe". Autor : Liviu Glodeanu ;
— b) Lucrarea : „Alternanțe" pentru 
orchestră. Autor : Cornel Țăranu ; — 
c) Simfonia a Il-a : „Aliaje". Autor : 
Anton Zeman. PREMIUL „CIPRIAN 
PORUMBESCU". — a) Lucrarea : 
„George Enescu. Copilăria și anii de 
studii (1881—1900)“. Autor : Romeo 
Drăghici ; — b) Lucrarea : „Polifonia 
barocului — Stilul bachian". Autor : 
Max Eisikovits.

Arta lui Al. Philippide 
îmbogățește și înnobi
lează viața spirituală, a tă
rii; e o artă de rigoare cla
sică și profund umanism, 
întruchipată in opere, poe
zie, proză sau eseu. înscri
se printre realizările dura
bile, de preț ale culturii 
noastre contemporane.

Prodigioasa sa creație li
terară. cunoscută si prețui
tă de un public larg, atrage 
în anii noștri, mai mult ca 
altădată, interesul criticii 
și al istoriei literare. Fără 
îndoială, acest interes, în
treținut mereu viu de la 
volumul de debut „Aur 
.sterp", din 1922, s-a accen
tuat pe măsură ce activi
tatea creatoare a poetului 
confirma originalitatea 
profundă a unei vocații de 
excepție, împlinită în uni
versul liricii, și totodată, cu 
deosebit succes, în proză 
și eseu. Criticii, dar și 
confrații de generație (Ion 
Barbu deschidea, în 1930, 
cu al său „Salut in Nova- 
lls" perspective neaștep
tate pentru înțelegerea 0- 
perei philippidiene) au 
îmbogățit continuu di
mensiunea înțelegerii crea
ției poetului.

Valoarea creației philip
pidiene, prezența tot mai 
remarcabilă in manualele 
școlare, ca obiect de studiu, 
și în edițiile de popu
larizare răspindite în ti
raje de masă au impus cu 
necesitate abordarea cri
tică a operei sale în lu
crări de mai largă cuprin
dere, care să-i fixeze, din 
perspective multiple, di
mensiunile și locul în an
samblul literaturii noastre 
Unor asemenea solicitări 
răspunde și recenta lucra
re a lui Nicolae Balotă. 
„Introducere în opera lui 
AI. Philippide", Apărută la 
editura „Minerva". Prin 
dimensiune și organizare 
internă, lucrarea de față 
este prima cercetare cu

prinzătoare a tuturor la
turilor operei philippidie
ne : poezie, proză și eseu, 
parcurgind un drum de 
peste o jumătate de veac 
pentru a lumina, printr-o 
analiză pătrunzătoare și ri
guroasă, multiplele as’pecte 
ale acestei creații.

O concluzie cvasiunani
mă a criticii plasează o- 
pera lui Al. Philippide în 
perimetrul neoromantic. 
Situarea sa în descenden
ța spirituală a poetului 
„Luceafărului" este un 
fapt dovedit, accentuat

biectivat", domeniu neu
tru și rece. Pentru a situa 
la originile liricii poetului 
„o interogație pasionată", 
criticul pare a descifra in 
evoluția lirismului o sci
ziune interioară, repre- 
zentînd — mai mult de- 
cit o dedublare — o „im- 
personalizare a discursu
lui liric, de la ’vorbirea la 
persoana a doua pină la a- 
doptarea unor forme 
pseudoepice, de baladă, 
pe care o vom numi para
bolică".

Țelul cărții de față îl a-

Un studiu consacrat creației 
remarcabilului poet și umanist

în lucrarea de față : „între 
efigia poetului Philippide, 
înscrisă ca înfr-un fili
gran în străvezimile poe
ziei sale, și profilul Lu
ceafărului sînt numeroase 
și profunde corespondențe, 
indicînd — cu toate deo
sebirile dintre ele — o 
descendentă de spirit".

Setea de absolut a poe
ziei în cuprinderea ei cos
mică, însoțită de imaginea 
titanică a unui creator ză- 
mislitor de lumi — com
ponente romantice ale 
poeziei lui Philippide, 
care-i justificau elogiul 
lui Ion Barbu : „Redeveni- 
răm contemporanii lui 
Eminescu" — se însoțește, 
într-o existență unitară, 
cu imaginea unei poezii de 
o acută modernitate. „Dra
ma inițială a poetului mo
dern este chemarea eului" 
— această aserțiune ni se 
pare a fi cheia de boltă 
sub care Nicolae Balotă 
jși construiește argumen
tarea critică a modernității 
poeziei lui Philippide, a 
prezenței unui lirism „o-

flăm nu numai în încerca
rea de a cuprinde într-o 
formulă critică o operă 
polivalentă, dar mai cu 
seamă in aspirația criticu
lui de a face mai bine în
țeleasă această operă, de a 
încerca (folosim aici un 
termen uneori pe nedrept 
desconsiderat) să explice 
printr-o descifrare nece
sară însăși esența, ros
turile interioare ale liris
mului. Operație nicide
cum ușoară — creația 
philippidiană încorporind 
o multitudine de elemente 
de cultură livrescă — dar 
cu atit mai necesară, cu 
cit însăși înțelegerea adec
vată a acestei opere nu se 
oferă de la sine, fără un 
proces tenace de inițiere. 

De aceea, o serie de capi
tole, cum sint „De la vis 
la viziune", „Demonta", 
„Estetica urîtului" din ci
clul dedicat poeziei, cele 
consacrate temelor și mo
tivelor din proză sau ana
lizei specificului in eseis
tică, sint tot atitea încer
cări. făcute adesea cu pro

funzime, ale criticului de 
a ne însoți pe noi, cititorii, 
într-un univers artistic pe 
cit de fascinant in origina
litatea lui. pe atit de dificil 
de parcurs și de înțeles in 
unele laturi. Ampla cerce
tare a unor motive centra
le cum sint „Soarele" și 
„Pustia" dezvăluie deopo
trivă rădăcinile și sursele 
unui lirism, mijloacele a- 
parte ale poetului prin 
care, depășind motivele 
consacrate, multe din ele 
aparținînd mitologiei cla
sice grecești, ajunge la o 
imagine unitară deosebit 
de originală.

Lirica sa, aspirînd a fi 
„a vremurilor toate", de 
aceea mai puțin sensibilă 
la evenimentul diurn, de 
unde extrage totuși seva 
permanențelor, poate fl 
socotită, in perspectiva 
timpului, ca una din cele 
mai grave „voci" ce s-au 
rostit în lirica româneas
că. Poetul a refuzat poe- 
zia-joc, poezia-divertis- 
ment, „nu-și îngădui^ să 
cadă în ispita afecțiilor, in 
cursa fantazării gratuite, 
ori în golul automatisme- 
lor verbale... Tot ce între
prinde în sfera poeticului 
ne arată că pentru el nu 
există decit o singură poe
zie : poezia ca vorbire 
esențială".

„Introducere în opera 
lui Al. Philippide" are fără 
îndoială calitățile durabile 
ale unei cercetări de pro
funzime și însăși prezența 
ei subliniază o dată mai 
mult că destinul creației 
philippidiene se împlineș
te la dimensiunile înalte 
ale unei receptări pe de
plin justificate de valoa
rea sa, de necesitățile cul
turii de a-și situa, în teri
toriile atenției Dublice, 
creațiile și scriitorii repre
zentativi.

Emil VASILESCU

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobindă șl cîștiguri ieșite ciștigătoare la tragerea 

la sorti pentru trimestrul I 1975

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 

31 martie 1975

Numărul ciștigurilor Nr. libretu
lui ciștigător

Valoarea ciștigurilor 

parțială | totală

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l

35
35
35
35
35
35
35
35 

349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349 
349

116119 50 000 50 000
3 118 679 40 000 40 000
2 764 016 35 000
3 132 589 35 000
2 392 680 35 000 105 000
2 932 076 20 000
2 022 897 20 000

944 614 20 000
I 528 367 20 000

634 161 20 000
2 888 025 20 000
1 815 504 20 000
2 854 992 20 000 160 000

Terminația
libretului

.71 528 10 000
34 418 10 000 700 000
35 472 5 000
34 716 5 000
21 446 5 000
98 902 5 000
59 382 5 000
41 120 5 000 1 050 000

3 629 2 000
6 333 2 000
6 738 2 000
0 095 2 000 2 792 000
8 825 1 000
4 504 1 000
7 919 1 000
5 182 1 000
2 252 1 000
9 667 1 000 2 094 000
0 644 500
0 467 500
3 965 500
7 104 500
9 031 500
1 696 500
8 226 500
1 629 500
6 866 500 1 570 500

TOTAL : 8 924 clștiguri în obiecte. în valoare de lei : 8 561 500

r- Titularii libretelor ciștigătoare 
pot alege, in limita valorii ciștiguri
lor ce li șe cuvin, obiectele prefe
rate.

— Cîștigurile se acordă integral ti
tularilor libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal cu

cel puțin 10 la sută din valoarea cîști- 
gului, pentru ceilalți titulari cîștigul 
este de 10 ori mai mare decit sol
dul mediu trimestrial al libretului. 
Libretele cu sold mediu trimestrial 
mai mic de 50 de lei nu beneficiază 
de ciștig.

ăSg 
O? z «

s«=
«>2 =

o

1 71575
1 29929
1 00470
1 40106
1 94032
1 49388
1 4CO61
1 20938
1 14756
1 61132
1 40813
1 81374
I 68460

64075
1 99325
1 83438
1 94991

Terminația
seriei

obligat)*
unilor

100 739
10(1 788
100 660
100 076
100 820
100 446
100 516
100 209
100 984
100 094
100 942
100 256
100 943
100 543
100 320
100 781
100 851
100 833
IDO 608

1 000 35
1 000 13
1 000 60
1 000 48

34 50 000
72 25 000
42 15 000
01 10 000
54 5 000
53 5 000
43 5 000
53 5 000
70 5 000
65 3 000
13 3 000
72 3 ono
61 3 000
77 3 000
42 3 000
05 3 000
79 3 000

48 2 000
10 2 000
24 2 000
30 2 000
53 2 000
30 1 000
65 1 000
31 l oco
56 l 000
57 i ooo
31 1 000
35 i ooo
31 t ooo
52 i ono
25 1 ooo
22 i ono
53 1 ooo
40 1 ooo
27 1 ooo
44 80024 800
08 800
55 800

S BIT | TOTAL: S 749 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. In valoarea ciștigu
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează pi,,.’ 
sucursalele si filialele C.E.C.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștigurl 
ieșite ciștigătoare la tragerea Ia sorți 

pentru trimestrul I 1975

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT* SPORT • SPORT • SPORT * SPORT * SPORT * SPORT

indbaliștii noștri au cucerit din nou
„Cupa țărilor latine44

FOTBAL Post-scriptum la meciurile reprezentativelor 
de tineret

.UENOS AIRES 31 (Agerpres). —. 
aa de-a șaptea ediție a „Cupei ță- 
lor latine" la handbal masculin 

echipe de tineret) s-a încheiat la 
'■’•>enos Aircs cu victoria selecționa- 

Rorrumiei, care a terminat neîn-
.aă »Tt,«,uetiția, cucerind pentru a 

cince .a acest trofeu.
In u. mul meci al turneului final, 

handbaliștii români au întilnit. la 
Buenos Aires, formația Franței, pe

Succese deosebite 
ale atleților români 
la cei de-al 20-lea 

Cros balcanic
Disputate, duminică la Băile Felix, 

•ntrecerile celui de-al 20-lea Cros 
lalcanic au prilejuit sportivilor noș- 
ri performanțe excelente : din 10 

titluri puse în joc. au cîștigat 7. Trei 
m probele individuale (Elisabeta Ba- 
kalar la 1000 m junioare ; Natalia 
Andrei la 2000 m senioare : Gheorghe 
Ghipu la 6000 m tineret) și patru în 
clasamentele pe echipe (junioare, 
tineret, senioare și seniori). Atletul 
grec C. Sakalis a ciștigat cursa de 
4000 m juniori, iar iugoslavul St. Vu- 
lovici cursa seniorilor (10 000 m). 

care au învins-o cu scorul de 29—13 
(13—4). Cel mai eficace jucător al 
competiției, Cezar Drăgăniță, a în
scris din nou cele mai multe goluri 
(8) pentru echipa română. S-au mai 
evidențiat în acest joc Baican (5 go
luri), Oros și Folker (cite 3 goluri).

Iată clasamentul final : 1. Româ
nia ; 2. Spania ; 3. Franța ; 4. Italia ; 
5. Canada ; 6. Argentina ; 7. Brazi
lia ; 8. Mexic.

REZULTATE, COMPETIȚII
Tn divizia B la fotbal

Etapa a XX-a. SERIA I : Ceahlăul
— Oțelul 3—1, C.S.U. Galați — S.C. 
Bacău 2—2, Progresul Brăila — Con
structorul 3—1. Metalul Plopenl — 
C.F.R. Pașcani 3—0, Petrolul — Ce
luloza 1—0, C.S.M. Suceava — Uni
rea 3—0, Foresta — Chimia 1—0, 
Știința — Relonul 3—0. S.C. Tulcea
— Gloria 0—0. în clasament, pe pri
mele trei locuri ; S.C. Bacău, Progre
sul Brăila (cite 27 puncte), Gloria 
Buzău (25 p). SERIA A II-A : Gaz 
metan — Metalul Buc. 1—0. Progre
sul Buc. — Autobuzul 3—0, S.N. 
Oltenița — Dinamo Slatina 2—0, C.S. 
Tirgoviț.te — Metrom 0—0, Flacăra

Ieri, la Praga: România—Cehoslovacia 1-1
Ieri, la Praga. s-au întilnit intr-un 

meci amical echipele reprezentative 
ale României și Cehoslovaciei. Ca 
și în prima partidă internațională, 
susținută după cum se știe la Istan
bul, formația noastră a obținut din 
nou un rezultat de egalitate : 1—1.

Meciul s-a desfășurat pe un teren 
foarte dificil, acoperit cu. zăpadă 
moale, iar aproape tot timpul repri

Moreni — Metalul Mija 1—0. Auto
matica — Oltul 1—0, Metalul Drobe- 
ta Tr. Severin — C.S.U. Brașov 1—0, 
Tractorul — Electroputere 1—1. In 
fruntea clasamentului. Rapid are 31 
puncte, fiind urmat de alte două e- 
chipe bucureștene : Metalul și Pro
gresul (cu cite 25 p). SERIA A III-A: 
F.C. Bihor — Metalurgistul 3—0, Mi
nerul Baia Mare — Șoimii 0—0, Mi
nerul Moldova Nouă — Corvinul
2— 1, Victoria Cărei — C.F.R. Tim.
3— 2, Minerul Anina — Industria sir 
mei 2—0, Arieșul — Metalul Aiud
1— 0, Victoria Călan — Rapid Arad
2— 0. U.M. Tim — Minerul Baia 
Sprie 3—0, Vulturii — Mureșul 1—1. 
în clasament : 1. — F.C. Bihor (29 p);
2. — Șoimii (28 p); 3. — Minerul
B.M. (27 p).

zei secunde a nins. In asemenea con
diții, întrecerea n-a depășit un nivel 
tehnic mediu ; totuși, ea a fost in
teresantă prin permanenta risipă de 
efort a jucătorilor din ambele for
mații. In legătură cu acest ultim as
pect e de remarcat că fotbaliștii ro
mâni au făcut față solicitărilor de 
ordin fizic, dovedind o capacitate de 
efort corespunzătoare și multă am
biție sportivă.

Prima parte a meciului a fost re
lativ echilibrată, totuși echipa ceho
slovacă a dobindit un avantaj de 
scor prin golul marcat de Nehoda 
(min. 41). După pauză, deși gazdele 
au dominat, uneori autoritar, creîn- 
du-și mai multe situații prielnice 
golului, cei care au inscris au fost 
atacantii români. în minutul 76 
Georgescu a deschis spre dreapta. 
Crișan a centrat „dintr-o bucată" 
orin fața porții, iar Kun a reluat di
rect în plasă.

Echipa noastră a jucat ieri în ur
mătoarea alcătuire : Răducanu — 
Cheran. Sătmăreanu II, G. Sandu, 
Anghelini — Dumitru. Dinu. Geor
gescu — Nunweiler (Crișan). Kun. 
Lucescu (Bălăci). Schimbările au fost 
efectuate in repriza secundă.

Următoarea întrecere internațio
nală a echipei României va avea loc 
la Madrid (17 aprilie) unde va în- 
tilni. în meci oficial pentru campio
natul european. interțări, selecționata 
Spaniei.

Atît echipa reprezentativă de tine
ret „sub 23 ani", dar și cea „sub 21 
ani" — prima învinsă cu 3—1, a doua 
ciștigătoare cu 2—0 în meciurile sus
ținute duminică cu formațiile simi
lare ale Cehoslovaciei — n-au satis
făcut exigențele amatorilor de 
fotbal. Astfel, trecerea in revistă a 
celor 28 de tineri — pentru prima 
oară în acest sezon tn fața unui ad
versar puternic — s-a soldat cu un 
pasiv îngrijorător, puțini la număr 
fiind acei jucători care' s-au ridicat 
peste activitatea cenușie a echipelor 
respective.

Anul trecut, prima formație de ti
neret reușise o suită de partide bune 
și favorabile ca scor, remareîndu-se 
cele din campionatul balcanic și me
ciul oficial cu reprezentativa Dane
marcei. Acum însă, intr-o formulă 
împrospătată, echipa de tineret a pă
șit cu stîngul încă din meciul de ve
rificare de la Rimnicu-Vîlcea si a 
continuat să evolueze necorespunză
tor — dezlinat tactic, individualist, 
fără suficientă convingere, iar. dumi
nica trecută, și fără prospețime fi
zică. în legătură cu acest ultim as
pect, ar fi însă de observat că patru 
partide în opt zile reprezintă 
probabil un ciclu prea dens pen
tru jucătorii din loturi, refacerea 
forțelor și recuperarea de pe urma 

traumatismelor producindu-se ane
voios sau, in unele cazuri, fotbaliștii 
arătindu-se complet lipsiți de vi
goare.

Echipele de tineret și-au justificat 
existența, scoțînd la iveală in Ulti
mii ani cițiva fotbaliști cu perspec
tive, dintre care nu puțini au fost 
adoptați de lotul reprezentativ A și 
incluși chiar în prima formație tri
coloră. Acesta este, de altfel, și ros
tul principal al existenței loturilor de 
tineret. Reconsiderarea rîndurilor ac
tualelor formații, cu multă exigență 
în selecția valorilor fotbalistice — 
cheia unor realizări din trecutul 
apropiat — și educarea lor în spiri
tul competitiv, al dirzeniei fără rabat 
la antrenament și in joc, pot aduce 
din nou și relativ repede loturile de 
tineret la nivelul de ’Cerințe și de 
utilitate pentru care au fost create. 
Există chiar și acum în loturi fotba
liști cu aptitudini care merită aten
ția și munca specială a antrenorilor 
— Rădulescu. Mulțescu, Manea (Ra
pid), Radu II, Keiser, Moraru. Marin 
Florin și alții — există, de asemenaa, 
tineri talentați în echipele divizio
nare A și in echipele de rezerve ale 
acestora, dar și in formațiile din di
vizia B, cărora trebuie să li se ofere 
în mod organizat posibilități de 
afirmare.

Valeriu MIRONESCU

Nr. crt.
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare

Procentele de 
ciștig

1 030 250%
2 471 200», o
3 569 100%
4 744 50%
5 978 25» o
6 255 25»/,
7 212 25»/,
8 895 25’;’,
9 905 25»/,

10 234 25»/,
11 220 25»/,
12 151 25%
13 488 25»,'o
14 443 25%
15 260 25%

Calcularea și înscrierea ciștiguri
lor în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viată pentru luna martie 
1975 au ieșit următoarele opt combi-

una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise in polițele 
lor. urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

nații de litere :
n H.Q.I. 5) O.Y.C.
2) F.Z.W. 6) B.U.C.
3) T.W.K. 7) O.W.A.
4) K.P.I. 8) D.A.F.
Tot i asigurații cărora le-au ieșit



SCINTEIA-marți 1 aprilie 1975 PAGINA 5

Președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceausescu,9 9 1

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Italiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă, cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 
Socialiste România, am plăcerea să vă adresez cele mai călduroase felicitări.

Sînt convins că relațiile prietenești existente intre țările noastre se vor 
întări și dezvolta în viitor.

îmi permit să folosesc această ocazie pentru a vă transmite cele mai 
bune urări de sănătate și succes în activitatea dv.

NE WIN
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

în alocuțiunea rostită cu prilejul 
prezentării scrisorilor, ambasadorul 
Ernesto Mario Bolasco a transmis pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășei Elena Ceaușescu un 
cald mesaj de stimă și simpatie, 
precum și urări cordiale din partea 
președintelui Republicii Italiene, 
Giovanni Leone, și a doamnei Leo
ne. Evocînd desfășurarea pozitivă a 
relațiilor româno-italiene, vorbitorul 
a spus, printre altele :

„Misiunea mea va fi. desigur, fa
cilitată de stadiul fericit al relați
ilor italo-române, pe care, domnule 
președinte, vizita dumneavoastră în 
Italia din mai 1973 — prima vizită 
a unui șef de stat român în tara mea 
— l-a marcat atît de solemn. Făcîn- 
du-mă interpretul ecoului încă foar
te viu al vizitei dumneavoastră în 
Italia, îmi este plăcut să vă exprim 
ferma intenție a guvernului italian 
de a completa cit mai curînd primul 
ciclu al fructuoaselor tntîlniri la ni
vel înalt, prin realizarea vizitei de 
răspuns a președintelui Republicii 
Italiene in Republica Socialistă 
România prietenă1'.

„Voința de colaborare dintre Ita
lia și România — a spus în conti
nuare ambasadorul Italian — a În
registrat rezultate concrete nu nu- 

■e linia raporturilor bilaterale, 
plan multilateral, solidaritatea 

ră, convergența de interese în- 
cele două țări sint tot mal mult 
flețite de consultările constante 

.e exprimă adesea prin inițiative 
nune, menite să aducă o contri- 
tie la întărirea păcii și securității 
re popoare și la progresul civic și 
jnomic al națiunilor. în acest sens, 

n exemplu deosebit de semnificativ 
ii constituie Conferința de Ia Gene
va pentru securitate șl cooperare în 
Europa".

în continuare, vorbitorul a arătat t 
„Guvernul italian dorește și urmă

rește să intensifice tot mai mult 
cooperarea și schimburile comerciale 
dintre cele două părți. Acest obiec
tiv este, de altfel, favorizat de im
petuoasa vitalitate a economiei ro
mânești, de evidenta sa comnlemeri- 
taritate cu economia italiană".

„în ce privește profundele legă
turi culturale care, desfășurîndu-se 
pe terenul foarte fertil al matricei 
comune latine, leagă dintotdeauhâ 
națiunea italiană de cea română, pot 
să vă asigur, domnule președinte, 
că este o dorință vie a italienilor ca 
intensitatea și cordialitatea acestora 
să sporească In continuare. Acestea 
sînt premisele favorabile de la care 
pleacă misiunea ce am onoarea să 
o încep. Ele reflectă, pe de o parte, 
împrejurările obiective și, pe de al
tă parte, voința coerentă, comună a 
celor două părți, care, chiar în di
versitatea orînduirilor respective, a 
reușit cu succes să ducă la extinde
rea treptată a raporturilor dintre Ita
lia și România, In interesul celor 
două țări ale noastre, ca o contribu
ție judicioasă la edificarea unui mal 
bun siștem de relații între statele 
și membrii comunității internațio
nale".

în încheierea cuvîntării sale, am
basadorul italian a exprimat hotărî- 
rea de a depune toate eforturile pen
tru promovarea bunelor relații ro
mâno-italiene.

A luat anol cuvîntu! președintele 
Renublicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Mulțumind 
călduros pentru mesajul ce i-a 
fost transmis, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat la rîndul său 
președintelui Republicii Italiene și

Carnet cultural
RECITALUL 

INTERPREȚILOR 
SĂTMĂRENI

Pr ’ de muzică de Ia
Lice muzirii arte plastice
din Satu-Mare au evoluat re
cent în fața uatti I umeros pu- 

nterpreților 
■ !a care -a dat con-

u cvartet instrumental 
-srm >,; • din localitate.

* n bogat re-
.iriu iu'” ari vocale și in- 

stru: ■ .ția româ-
nească si universală. (Octav 
Grumeza).

CINSTIRE MUNCII
La Ploiești, în sala de spec- 

taco: > case de cultură a sin
dicalelor, s-a prezentat un spec
tacol stiv sub genericul „Cin
stire muncii 1' dedicat fruntași
lor in producție din unitățile 
iridus ale ale municipiului. în 
’otoliile de onoare au luat loc 
ieste 600 de constructori de uti
laj petrolier și chimic, petro
chimicii de pe platforma Bra-. 
zilor, operatorii de la rafinăriile 
orașului. Bogatul program a 
fost susținut de brigăzile ar
tistice de aaitatie. formațiile de 
dansuri, cor și muzică populară 
ale clubului sindicatului între
prinde! i ,1 Ma (“-Ploiești. (Con
stantin Căprarul.

LA A 20-A ANIVERSARE
Cu 20 de ar i în urmă, la Bîr- 

lad lua ființă o mică formație 
de Instrumentiști care au for
mat nucleul actualului ansam

PRONOEXPRES
' *S VIGURILE CONCURSULUI SPECIAL PRONOEXPRES 

DIN 23 MARTIE 1975
Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă 

25% a 50 000 lei ; a 2-a : 1,10 a 50 000 
lei ; a 3-4 : 12,25 a 4 992 lei ; a 4-a : 
40,90 a 1 495 lei ; a 5-a : 109.10 a 561 
lei ; a î-a : 3 757.90 a 40 lei.

Extragerea a II-a : cat. A: 1 va
riantă 10% a 50 000 Ici ; cat. B : 14,10 
a 5 393 lei . at. C : 32,25 a 2 358 lei ; 
cat. D : 1 762,50 a 60 lei : cat. E : 
115,55 a 200 lei ; cat. F : 2 164.70 a 
40 lei.

Cat. G : 3,30 a 10 000 lei sau la ale
gere o excursie de 2 locuri în Turcia 
sau R.D.G. și diferența în numerar, 
cat. H ; 16,30 a 3 000 lei excursie de 

doamnei Leone călduroase urări de 
sănătate și fericire, împreună cu cele 
mai bune urări de pace și prosperi
tate pentru poporul italian prieten.

„între România și Italia — a spus 
președintele Nicolae Ceaușescu — au 
existat dintotdeauna legături strinse 
de prietenie, favorizate de conștiința 
originii comune a celor două popoare, 
de afinitățile de limbă și cultură. 
Dar, îndeosebi în ultimii ani, aceste 
raporturi au cunoscut o puternică 
dezvoltare in toate domeniile — po
litico-diplomatic, economic, cultural, 
tehnico-științific — în avantajul reci
proc al celor două țări.

întîlnirile și convorbirile rodnice 
avute cu domnul președinte Giovanni 
Leone, cu personalități ale vieții po
litice și economice, cu ocazia vizitei 
pe care am efectuat-o In Italia in 
mai 1973, s-au înscris ca un moment 
de importantă deosebită în evoluția 
relațiilor româno-italiene. îmi exprim 
speranța că dialogul la cel mai înalt 
nivel va continua, prin realizarea, în- 
tr-un viitor apropiat, a vizitei în țara 
noastră a șefului statului italian".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Constatind cu satisfacție cursul 
ascendent al relațiilor economice din
tre România și Italia, apreciez, tot
odată, că există largi posibilități pen
tru amplificarea cooperării economice 
și a schimburilor comerciale dintre 
cele două țări ale noastre".

Subliniind că poporul român este 
vital interesat în adîncirea procesului 
de destindere și consolidare a păcii 
în Europa, in promovarea unei largi 
și neîngrădite colaborări între toate 
statele, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : „România militează activ 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale și instaurarea unei noi 
ordini economice și politice mondia
le, pentru abordarea constructivă și 
soluționarea pe cale politică a tutu
ror problemelor în conformitate cu 
cerințele asigurării păcii și progresu
lui întregii umanități. Ne bucură că 
între reprezentanții țărilor noastre, 
la O.N.U. și în alte foruri internațio
nale, precum și Ia Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa 
s-au stabilit raporturi de colaborare 
fructuoasă, remarcîndu-se similitudi
nea unor poziții în diferite probleme 
ce confruntă în prezent omenirea".

„Militînd consecvent — a spus 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
pentru respectarea în relațiile inter
naționale a principiilor independen
ței și suveranității naționale, ale de
plinei egalități în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, precum și a celor
lalte norme înscrise în Declarația so
lemnă comună româno-italiană, cele 
două țări ale noastre vor servi cauza 
păcii și securității în Europa și în 
întreaga lume, a colaborării șl înțe
legerii între popoare",

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat noului, ambasador 
italian' mult succes în îndeplinire^' 
misiunii ce i s-a încredințat.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială, prietenească cu ambasadorul 
Republicii Italiene, Ernesto Mario 
Bolasco.

La ceremonia prezentării scrisori
lor șl la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul pre
zidențial și al Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe. Au fost, de asemenea, 
de față membri ai Ambasadei Repu
blicii Italiene la București.

blu județean de cîntece și dan
suri „Trandafir de la Moldova"- 
Vaslui. Ultima premieră a an
samblului, „Așa-i hora pe la noi" 
a avut loc recent la Vaslui. Pe 
lingă bogatele programe artistice 
susținute la case de cultură și 
cămine culturale din județ, pre
cum si din alte localități ale tă
rii. ansamblul județean vasluian 
se mîndreste cu reușite impri
mări la radio și televiziune. 
(Crăciun Lăluci).

ÎNTRECERILE 
AMATORILOR

Comitetul județean de cultură 
și educație socialistă Sălaj a or
ganizat două concursuri artisti
ce : „Sălajul in cintec și joc" și 
„Zilele teatrului de amatori", 
în prezent se desfășoară etapa 
de masă, urmînd ca Ia începutul 
lunii mai să fie declanșată e- 
tapa a II-a, intercomunală. Am
bele au menirea de a promova 
în repertoriul lor lucrări con
temporane. cu un bogat conținut 
de idei. (Gheorghe Rusu).

PE TEME LITERARE
în zilele de 28 și 29 martie, 

Asociațiile scriitorilor din Bra
șov și Cluj-Napoca au organi
zat, în aula universității din 
Brașov și în sala festivă a Li
ceului nr. 1, șezători literare. 
Cu această ocazie, scriitorii ce
lor două asociații au citit din 
operele lor, au purtat un fruc
tuos dialog cu participantii la 
manifestări în legătură cu u- 
nele aspecte ale literaturii con
temporane din tara noastră, cu 
activitatea revistelor „Tribuna" 
și „Astra". (Nicolae Mocanu).

cite un loc în R.D.G. sau contrava
loarea în numerar ; cat. I : 75,85 va
riante a 1 000 lei ; cat, J : 234,70 a 100 
Iei ; cat. M : 1 variantă 10% ă 7 000 
lei ; cat. N : 1,55 a 25 000 lei din care 
la alegere o excursie de un Ioc în 
Italia sau Franța sau Turcia de 2 
locuri și diferența în numerar ; cat. 
O : 3,75 a 5 000 lei sau la alegere 
excursie de un loc în Turcia sau 
R.D.G. ; cat. P : 50,45 a 3 000 lei sau 
o excursie de un loc în R.D.G. ; cat. 
R : 58,30 variante a 500 lei ; cat. S : 
167,30 a 200 lei ; cat. T : 229,95 a 100 
lei; cat. U : 6 471,40 a 40 lei.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Avem marea plăcere de a vă transmite cordiale și sincere felicitări cu 

ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România. 
Profit de această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că legăturile 
trainice și relațiile prietenești dintre țările noastre se vor dezvolta și con
solida, în interesul luptei noastre comune Împotriva imperialismului și sio
nismului. pentru bunăstarea popoarelor și țărilor noastre. Urăm Excelentei 
Voastre sănătate și deplin succes in împlinirea aspirațiilor de prosperitate și 
progres ale marelui popor român.

Primiți, Excelentă, asigurarea înaltei mele consideratiuni.
Dr. ABDEL AZIZ HEGAZY

Prim-ministru
al Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul Republicii Sri Lanka mi se alătură in a vă adresa 
călduroase felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră in înalta funcție 
de președinte al Republicii Socialiste România. Nu mă îndoiesc că realegerea 
dumneavoastră în această înaltă funcție este o recunoaștere a contribuției 
dumneavoastră remarcabile la progresul și prosperitatea poporului dum
neavoastră, la cauza păcii și cooperării internaționale.

Sînt convinsă că în perioada noului dumneavoastră mandat legăturile de 
prietenie dintre poporul Republicii Sri Lanka și poporul României vor con
tinua să se Întărească.

SIRIMAVO R. D. BANDARANA1KE
Prim-ministru

al Republicii Sri Lanka

O delegație a Partidului Socialist 
din Porto Rico a sosit în Capitală

In Capitală a sosit o delegație a 
Partidului Socialist din Porto Rico, 
formată din tovarășii Julio Vives 
Vasquez, președintele partidului, și 
Pedro Baiges, membru al Comisiei 
Politice, secretar al C.C. al partidu
lui, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie în tara 
noastră.

Cronica zilei
Tovarășul Nicolae Giosan, pre

ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a pri
mit, cu prilejul realegerii sale în a- 
ceastă funcție, mesaje de felicitare 
din partea președintelui Adunării 
Populare a Republicii Populare Bul
garia, Vladimir Bonev, președintelui 
Adunării R.S.F. Iugoslavia. Kiro Gli- 
gorov, Mareșalului Seimului R. P. 
Polone, Stanislaw Gucwa, președin
telui Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a R.D. Vietnam, 
Truong Chinh, președintelui Came
rei Reprezentanților din India, Gur- 
dial Singh Dhillon, și președintelui 
Adunării Naționale a Kuweitului, 
Khalem Saleh Alghunaim.

Timpul probabil în luna aprilie
Se pare că nici în acest an aprilie 

nu-și va dezminți renumele de lună 
capricioasă. Potrivit prevederilor 
Institutului meteorologic, numărul 
zilelor cu înnorări mai pronunțate 
fi cu ploi va fi destul de mare. Ex
cepție va face doar intervalul 17—25, 
cînd înseninările vor deveni persis
tente. Nici sub aspect termic nu se 
prevăd abateri însemnate față de va
lorile medii multianuale.

Intre 1 și 7 aprilie cerul va fi mai 
mult noros și vor cădea ploi locale, 
care, în a doua parte a intervalului, 
vor avea și caracter de averse. Des
cărcări electrice se vor semnala insă 
numai izolat. Vintul va sufla mode
rat, cu intensificări de scurtă dura
tă. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 1 și plus 9, iar 
cele maxime între 10 și 20 grade. In 
perioada 8—12 aprilie, timpul se va 
încălzi ușor, cerul va fi variabil, și 
Izolat va ploua. Temperaturile mini
me vor oscila între zero și plus 10, 
și maximele între 12 și 22 grade. Pe

Declarat oraș încă cu jumătate de 
veac în urmă, Salgâtarjăn. capitala 
celui mai nordic județ al Ungariei, 
Nograd, este astăzi, practic, un oraș 
nou, crescut odată cu socialismul.

„Din dragoste pentru oraș am pro
cedat... fără milă" — precizează vice- 
primarul localității. Nedumerirea 
ce-ar putea-o stîrni această afirmație 
paradoxală se risipește insă pe mă
sura cunoașterii orașului. Intr-ade
văr, oricît ai căuta, nu găsești măr
turii ale vechiului Salgâtarjăn. tre
cutul îi afli doar din relatările gaz
delor. din ilustrate îngălbenite de 
vreme și dintr-un film documentar 
închinat istoriei orașului.

Imaginile triste, cenușii și dezo
lante ale vechiului Salgâtarjăn — cu
noscut unei părți a locuitorilor săi 
doar din poze — reprezintă un fel de 
„preistorie". A urmat uriașul salt pe 
care-1 reprezintă aceste trei decenii 
ce s-au scurs de la zilele fierbinți in 
care. în înaintarea lor victorioasă, 
umăr la umăr, ostașii români și cei 
sovietici au izgonit si din acest oraș 
trupele fasciste. Locuitorii mai în 
vîrstă îsi amintesc si azi cu emoție 
și recunoștință de acele momente. 

’Trupele naziste și cele horthysțe erau 
puternic implantate în oraș. Misiu
nea de a nimici gruparea fascistă da 
aci si a elibera orașul a revenit glo
rioasei divizii „Tudor Vladimirescu- 
Debrețin". Unitățile române atacînd 
prin surprindere in noaptea de 25 
spre 26 decembrie 1944 au reușit să 
pătrundă adine in oraș, pe care l-au 
eliberat, după aprige lupte de stradă, 
dînd grele jertfe de singe. Minerii 
maghiari din localitate au dat ajutor 
trupelor române, călăuzindu-le la 
locurile unde unitățile fasciste îsi or
ganizaseră nunctele de rezistență.

In acele momente de neuitat ale 
eliberării se semna adevăratul act de 
naștere, măreț si firesc, al orașului, 
care avea să necetluiască destinul său 
spectaculos de oraș socialist.

Salgotarjăn este un vechi centru

La sosire, pe aeroportul internațio
nal București-Otopeni, oaspeții por- 
toricani au fost salutați de tovarășii 
Iosif Uglar, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

Societatea de Cruce Roșie din Re
publica Socialistă România a trimis 
Frontului de Eliberare a Mozambicu- 
lui — FRELIMO un ajutor compus 
din medicamente și pături, pentru a 
veni în ajutorul populației afectate 
de inundațiile produse in Mozambic.

Diversificarea alimentației publice 
și dezvoltarea producției proprii de 
preparate culinare sînt principalele 
teme ale consfătuirii specialiștilor 
din rețeaua Ministerului Comerțului 
Interior, care a început luni la în
treprinderea de alimentație publică 
din Timișoara, fruntașă pe țară in 
anul 1974.

alocuri, în primele ore ale dimineții, 
se va produce ceață slabă.

Va urma, intre 13 și 16 aprilie, un 
nou interval cu vreme instabilă, cu 
cer mai mult noros. în cea mai mare 
parte a țării vor cădea ploi sub for
mă de averse. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între plus 2 și 
plus 8 grade, iar maximele între 8 
și 16 grade, local niși ridicate. In in
tervalul 17—25 aprilie, vremea va de
veni frumoasă și se va încălzi. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 4 și 12 grade, iar maximele in
tre 18 și 25, mai coborîte, in unele 
zile, pe litoral. în ultimele zile ale 
lunii aprilie vremea va fi în gene
ral instabilă, cu cer temporar noros. 
Se vor semnala ploi însoțite local de 
descărcări electrice și intensificări 
ale vîntului. Temperaturile minime 
vor oscila între 2 și 10 grale, iar ma
ximele între 10 și 20 grade, mai ri
dicate la începutul intervalului.

(Agerpres)

minier al Ungariei. Prima gură de 
mină s-a deschis in 1849. La acea 
dată era un biet cătun pierdut între 
dealuri, numărind citeva sute de 
suflete. Construirea, două decenii 
mai tîrziu, a primei cocserii și a unui 
furnal a deschis calea transformării 
localității intr-un centru al indus
triei grele și, totodată. într-un pu
ternic centru al mișcării muncito
rești. Greva din 1928. urmată de mar
șul asupra Budapestei al muncitorilor 

Trei decenii de la eliberarea 

Ungariei vecine și prietene 

Un oraș care se naște 
a doua oară

care-și revendicau dreptul la muncă 
și condiții umane de trai, au avut un 
larg răsunet, inspirînd De Bertold 
Brecht în poezia sa „8 000 de oameni 
înaintea orașului". Un alt moment 
marcant este legat de constituirea 
Republicii Sovietice din 1919. care 
aici a durat 139 de zile — cu sase 
zile mai mult decît în restul tării — 
ca urmare a rezistentei puternice a 
acestui nucleu muncitoresc.

Tocmai din această cauză, în 1922. 
Salgotarjăn a fost declarat oraș, deși 
lipseau chiar și cele mai elementare 
amenajări urbane ; statutul de oraș 
permitea însă concentrarea unui pu

Pentru a participa la manifestările prilejuite de a XXX-a 

aniversare a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă

0 delegație de partid și guvernamentală 
română a plecat la Budapesta

Luni după-amiază a plecat la 
Budapesta o delegație de partid și 
guvernamentală condusă de tovară
șul Paul Niculescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul educației și invăță- 
mîntului, care va participa la ma
nifestările prilejuite de a XXX-a 
aniversare a eliberării Ungariei de 
sub dominația fascistă. Din delegație 
fac parte tovarășii Simion Dobrovici, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar a! Comitetului județean de 
partid Vrancea, și loan Cotoț, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia tn Republica Populară Un
gară.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost condusă de tovarășii

Convorbiri economice româno-bulgare
In cursul dimineții de luni, Ion 

Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, s-a întîlnit cu Ivan Nedev, 
ministrul comerțului exterior al Bul
gariei, care face o vizită in țara 
noastră. în cadrul întrevederii au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor economice dintre 
cele două țări, extinderea și diver
sificarea schimburilor reciproce de 
mărfuri.

La convorbiri au luat parte Cornel

încheierea vizitei ministrului relațiilor externe 
și cultelor al Republicii Costa Rica

In cursul zilei de luni s-au înche
iat convorbirile oficiale dintre mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, George Maco
vescu, și ministrul relațiilor externe 
și cultelor al Republicii Costa Rica, 
Gonzalo J. Facio.

★
La Ministerul Afacerilor Externe 

«-a efectuat luni schimbul instru
mentelor de ratificare a Tratatului 
de prietenie și cooperare dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Costa Rica, încheiat la San Josă 
la 4 septembrie 1973.

Schimbul instrumentelor de ratifi
care a fost efectuat din partea ro
mână de George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, iar din partea 
costaricană de Gonzalo J. Facio, mi
nistrul relațiilor externe și cultelor.

A avut Ioc, totodată, semnarea u- 
nul Program de schimburi în dome
niul învățămîntului, științei și cultu
rii între Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Republicii 
Costa Rica pe anii 1975—1976. Docu
mentul, a fost semnat de Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Edgar Monge, însăr
cinat cu afaceri' âd-interim al Re-, 
publici! Costa Rica la București.

S-a procedat, de asemenea. Ia un 
schimb de note cu privire la crearea 
de facilități pentru comunicările ofi
ciale.

★
Ministrul relațiilor externe și cul

telor al Republicii Costa Rica, Gon
zalo J. Facio, care, împreună cu so
ția. a efectuat o vizită oficială în tara

tv
PROGRAMUL I

1,30 Curs de limba germană. 
9.00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 File de dicționar • Meda

lion Gabriel Figueroa a Film 
artistic : „Maria Candela
ria".

12,25 Telex.
12.30 Muzică populară instrumen

tală.
In jurul orei 13,00, transmi

sie directă : Solemnitatea 
semnării Declarației comu
ne cu privire Ia vizita în Re
publica Socialistă România a 
delegației Uniunii Naționale 
pentru Independența Totală 
a Angoîet ~ U.N.I.T.A.

16,00 Curs de limba rusă.
16.30 Curs de limba engleză.
17,00 Telex.
17,05 Documentar artistic: Waden- 

see — paradisul păsărilor.
17.30 Studioul de poezie. Mesajele

ternic corp de represiune; gata ori- 
cînd să înăbușe mișcările muncito
rești I în rest, interesa prea puțin că 
lipseau școlile sau că cele aproxima
tiv 6 000 de „locuințe" grupate pe 
cartiere în jurul principalelor fabrici 
(cartierul siderurgiștilor. al sticlari
lor. ai sobarilor. al minerilor) erau 
„zidite" din cite două rînduri de scîn- 
duri umplute cu zgură de furnal si 
acoperite cu carton gudronat.

Alte orașe păstrează intacte ves

tigiile istoriei sau Înalță pe vechile 
temelii noile edificii. La Salgotarjăn 
s-a început printr-o demolare radi
cală, „fără milă și nostalgie", căci 
adevăratele mărturii ale trecutului, 
și singurele demne de a fi perpetua
te, le constituie, aci, amintirile eroi
ce ale trecutului de luptă, păstrate 
cu pioșenie în conștiința generațiilor 
prezente. „Trebuia pur și simplu intrat 
cu buldozerul și apoi reconstruit 
din temelii" — spune viceprimarul, 
ceea ce s-a și tăcut : din cele 15 000 
de locuințe, cite numără orașul. 9 000 
au fost construite în anii de după 
eliberare. Ritmul de construcție in- 

Emil Drăgănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost de față Gyorgy Biczo. am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

La sosirea tn capitala R. P. Un
gare, la aeroportul Ferihegy delega
ția a fost întîmpinată de Nemes 
Dezso, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., Varga Istvan, ad
junct de șef de secție Ia C.C. al 
P.M.S.U., și alte persoane oficiale.

Au fost de față membrii ambasa
dei române.

(Agerpres)

Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, alte persoane ofici
ale.

A fost de față Ivan Abagiev, am
basadorul Bulgariei la București.

In aceeași zi, ministrul bulgar al 
comerțului exterior a avut convor
biri cu ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele, loan Avram, 
și cu ministrul industriei construc
țiilor de mașini-unelte și electroteh
nicii, Constantin Ionescu.

(Agerpres)

noastră, a părăsit luni după-amiază 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de George 
Macovescu, cu soția, de membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe.

A fost prezent Edgar Monge, în
sărcinat cu afaceri a.i. al, Republicii 
Costa Rica la București.

★
Exprimîndu-și satisfacția de a fi 

fost primit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, dl. Gonzalo Fa
cio a declarat înainte de plecare 
unui redactor al Agenției române 
de presă — Agerpres : „Am avut o- 
noarea să-l cunosc pe președintele 
Nicolae Ceaușescu atît cu ocazia pri
mei mele vizite aici, acum patru ani, 
cit și cu prilejul vizitei domniei sale 
în Costa Rica, și să apreciez capaci
tatea sa de muncă și clarviziunea 
gindirii domniei sale. Din convorbi
rile purtate în cursul vizitei de față 
am ajuns la concluzia că există si
militudini de vederi în ceea ce, pri
vește’ jioljțica exlorr.ă promovată de 
tarile noastre".

Referindu-se la relațiile româno- 
costaricâne. oaspetele a menționat 
că acestea cunosc un curs ascendent, 
mai cu seamă după vizita șefului 
statului român tn Republica Costa 
Rica.

Pe plan economic se remarcă ■ o 
creștere a schimburilor comerciale 
dintre România și Costa Rica. inter
locutorul exprimîndu-și speranța în- 
tr-o creștere a importurilor de pro
duse industriale din România.

(Agerpres)

prieteniei — poeții lumii cîn- 
tă România.

17,50 Algoritm TV — emisiune en
ciclopedică pentru tineret.

18.20 Legile țării — legile noastre.
18.30 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală.
19,00 Județele țării pe verticala 

dezvoltării. Azi — județul 
Tulcea.

19.20 1001 de seri : Aventurile lui 
Joe.

19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Seară de teatru : „întîlnire 

peste anl“ de Lucia Deme
trius.

22,00 Vedete pe micul ecran.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film artistic : ,,Un loc pen

tru îndrăgostiți".
21,05 Baladă pentru acest pămînt 

Sculpturile focului.
21.20 Telex.
21,25 Muzică distractivă.
21,45 Dialog. Educație științifică 

-* educație ateistă.
22,10 „Jocuri". Premieră TV. Ba

let pe muzică de Anatol 
Vieru.

registrat în Salgâtarjăn este fără 
precedent în întreaga Ungarie. S-a 
început cu centrul civic, apoi con
strucțiile s-au întins, ținînd seama 
de caracteristicile reliefului, ca o 
panglică. în susul șl josul văii, pe o 
lungime de 11 km. Acum ele au în
ceput să urce pe versanții celor două 
șiruri de dealuri ce străjuiesc valea 
— dealuri care premerg înălțimile 
Matei. A fost nevoie de soluții noi 
si ingenioase de săpare și consolida
re a fundațiilor. în condițiile în care 
terenul este compromis de mulțimea 
galeriilor de mină din subteran. Pla
nul actual de sistematizare, care a 
primit premiul de stat, datează din 
anul 1960, la realizarea lui contribu
ind arhitecți locali și din capitală. 
In anul 1969 a mai fost aprobat și 
planul de perspectivă, care prefigu
rează dezvoltarea orașului pină tn 
anul 2000.

Imaginea orașului ar fi știrbită 
dacă s-ar trece cu vederea amena
jările social-culturaie care au luat 
naștere concomitent cu locuințele : 
un spital cu 588 paturi, nenumăra
te creșe, grădinițe, școli generale și 
profesionale, licee, un institut de 
construcții, cluburi, biblioteci, cine
matografe, în aceste zile urmînd a 
fi inaugurată aici cea mai modernă 
sală de cinematograf din Ungaria.

Odată cu orașul a crescut și in
dustria. Dacă in trecut predominau 
ramurile industriale care ocupau a- 
proape în exclusivitate forța de 
muncă masculină, acum au fost con
struite fabrici de textile, tricotaje, 
de radiotelefoane care, prin speci
ficul lor. oferă locuri de muncă fe
meilor. Extracția cărbunelui a pier
dut teren — întrucît rezervele sînt 
pe terminate — în schimb celelalte 
ramuri economice tradiționale — in
dustria siderurgică si a sticlei — s-au 
dezvoltat puternic. Salgâtarjăn a 
ajuns astăzi al treilea centru siderur
gic al tării.

M. CARACIOV

Dl PRETUTINDENI
• AEROPORT PE

cerii poluării fonice. Japonia va 
inaugura la 1 mai a.c. ceea ce 
e considerat a fi primul aero
port din lume construit pe 
mare, a anunțat Ministerul 
Transporturilor al acestei țări. 
Aeroportul, cu o suprafață de 
aproximativ 16 hectare, este si
tuat pe Insula Kyushu, lingă 
Nagasaki, la o distanță de 1 ki
lometru de coastă. Pista sa, in 
lungime de 2,5 kilometri, va fi 
folosită însă doar pentru zboru
rile interne.

• SATUL OLIMPIC
'80. La Moscova, in apropie
rea stației de metro „Ismai- 
lovski Park" va fi amenajat, pe 
o suprafață de 15 ha, Complexul 
care va găzdui pe participantii 
la Jocurile Olimpice, ediția 1980. 
Cei 10 000 de participanti vor fi 
cazați în 4 clădiri cu 28 de etaje 
si una cu 16 niveluri ; la dispo
ziția lor se vor afla numeroase 
restaurante, săli de recepție, o 
mare sală de conferințe care va 
nutea fi rapid transformată în 
sală de cinema sau de concerte 
s.a.

• ZĂPADĂ IN AUS
TRIA. Capriciile primăverii se 
manifestă în aceste ultime zile 
ale lui martie prin ninsori a- 
bundente în aproape toate re
giunile Austriei, dar mai ales in 
cele din sud și vest. Astfel, în 
Carintia, în unele zone muntoa
se, stratul de zăpadă a atins a- 
proape doi metri, ceea ce a de
terminat o întrerupere totală a 
traficului rutier. De altfel, în
treruperea circulației și in alte 
regiuni austriece s-a datorat nu 
numai zăpezii depuse pe șosele, 
dar și pericolului avalanșelor 
pe care îl creează cantitățile 
mari de nea depuse pe pantele 
munților. Șase persoane și-au 
pierdut viața, iar două au fost 
declarate dispărute în urma u- 
nei puternice avalanșe care s-a 
produs, luni, la Mallnitz. în 
provincia Carintia.

• VESTIGII ALE UNEI 
CIVILIZAT» VECHI DE 
6000 DE ANI. Arheologi 
pakistanezi au dat la iveală în 
nord-estul țării vestigii ale unei 
civilizații apreciate a avea o 
vechime de 6000 de ani. Frag
mentele de veselă, brățările. cu
țitele din piatră și alte obiecte 
descoperite în doi tumuli (mo
vile servind drept morminte) 
ar putea aduce o contribuție 
importantă la mai buna cunoaș
tere a originilor civilizației din 
valea Indului — consideră ex- 
oertii.

• CA ÎN EVUL MEDIU. 
Prezentarea pe ecranele unor 
țări occidentale a filmului ame
rican „Exorcistul", reactualizare 
a unor idei obscurantiste dem
ne de evul mediu, a dus la re
apariția și proliferarea unor 
practici despre care se credea 
că ar fi de mult apuse. In acest 
sens, presa londoneză se ocupă 
pe larg de cazul unui anume 
M. Taylor, care a zguduit opi
nia publică din. Anglia. Bănuit 
că ar fi... „posedat de diavol", 
acesta a fost supus de către pa
rohul local unei îndelungate șe
dințe de „exorcism". Reîntors 
acasă, cu judecata profund 
zdruncinată, Taylor și-a ucis 
soția. Procesul său s-a transfor
mat — după cum ne relatează 
corespondentul nostru la Lon
dra — într-un veritabil act de 
acuzare împotriva obscurantis
mului, experții psihiatri subli
niind că Taylor rfu ar fi ucis, 
dacă nu ar fi fost supus timp 
de o noapte întreagă practicilor 
„exorciste". Relatînd dezbaterile 
procesului, multe ziare britanice 
consideră că pe banca acuzării 
ar fi trebuit să se găsească cei 
ce încurajează asemenea prac
tici profund retrograde.

• COCOTIERII SI A- 
FACERIȘT1I. De cîțiva ani, 
o boală necunoscută distruge 
treptat cocotietii din Florida 
(S.U.A.). Intr-o revistă de spe
cialitate a apărut părerea unui 
cercetător în sensul că dacă s-ar 
injecta în seva copacului doze 
masive de teramicină s-ar opri 
procesul de distrugere a coco- 
tierilor. Imediat după aceasta, 
laboratoarele care produc anti
bioticul respectiv și-au sporit 
substanțial vînzările... dar coco- 
tierii au continuat să piară. O 
asociație de apărare a interese
lor consumatorilor a desțoperit 
„misterul". Cercetătorul amin
tit fusese „stimulat" cu o apre
ciabilă sumă ca să scrie artico
lul respectiv...

■

• PROTEJAȚI-I PE NE
FUMĂTORI. O asociație a- 
mericană care se ocupă de pro
blema protecției plăminilor a 
arătat că nefumătorii inhalează 
cantități nesănătoase de oxid 
de carbon din atmosfera viciată 
de fumători, depășind nivelul 
admis de specialiști. Joseph B. 
Stocklen, președintele acestei 
asociații, a declarat că în fu
mul care se degajă în aer la ca
pătul aprins al țigării se află o 
cantitate de patru ori mai mare 
de oxid de carbon decît cea pe 
care o înghite fumătorul. El a 
precizat că s-a constatat elimi
narea în atmosferă, în cantități 
mari, și a altor component) pe
riculoși ai fumului de țigară, 
cum ar fi gudronul.

• DIN NOU DESPRE 
DISPARIȚIA DINOZAU
RILOR. Controversata pro
blemă a dispariției rapide a di
nozaurilor, in urmă cu 65 de 
milioane de ani. s-a îmbogățit 
de curînd cu o nouă ipoteză — 
considerată plauzibilă de către 
specialiști — în urma studiilor 
efectuate de un agronom englez 
asupra modului de alimentare 
a acestor reptile gigantice, in 
marea lor majoritate ierbivore. 
Alcaloizii și substanțele tanine 
conținute în angiosperme, plan
te care au cunoscut o deosebită 
dezvoltare in era mezozoică, ar 
fi vinovate de pieirea reptilelor 
care consumau în medie 200 de 
kg de asemenea plante pe zi.
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VIETNAMUL DE SUD

„Regimul Thieu pierde 
provincie după provincie"

• După eliberarea Da Nangului • Presa americană des
pre deruta din rîndul trupelor saigoneze • Imense can
tități de material de război capturate de forțele patriotice

VIETNAMUL DE SUD 31 (Ager- 
pres). Intr-un comunicat difuzat de 
agenția V.N.A. se arată că, începînd 
din luna ianuarie 1975 pînă la 23 
martie 1975, poporul din Vietnamul 
de sud și forțele armate au eliberat 
și au preluat controlul total asupra 
a 12 provincii.

După cum s-a anunțat în cursul zi
lei de duminică, forțele patriotice și 
populația din Vietnamul de sud au 
pus în întregime stăpînire pe orașul 
Da Nang, al doilea ca mărime al ță
rii. Zeci de mii de ofițeri, soldați și 
funcționari ai administrației Thieu 
s-au raliat populației. Un apel al 
C.C. al F.N.E. și G.R.P. al Republicii 
Vietnamului de Sud cheamă popu
lația din regiunile recent eliberate să 
acționeze pentru instaurarea ordinii 
și pentru a riposta oricărei tentative 
de contraofensivă a inamicului.

WASHINGTON 31 — Corespon
dentul nostru transmite : Răscoalele 
populare și acțiunile forțelor patrio
tice din numeroase regiuni ale Viet
namului de sud rețin, în ultimele 
zile, atenția presei americane, care 
Ie rezervă spații largi.

„Armata saigoneză se retrage în 
panică", „Thieu pierde provincie du
pă provincie", „Cantități imense de 
arme, muniții și echipament militar 
greu capturate de forțele insurgen
te" — sînt numai cîteva din titlurile 
care apar în presa din Statele Unite.

Reuniunea Guvernului Revoluționar Provizoriu 
și a Consiliului Consultativ

Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Bud și 
Consiliul Consultativ s-au reunit du
minică, sub președinția lui Nguyen 
Huu Tho, președintele consiliului, 
pentru a analiza situația din țară în 
urma răscoalelor populare din zonele 
aflate sub administrația Thieu și a 
acțiunilor forțelor armate populare 
de eliberare de la începutul anului 
1975 — informează agenția V.N.A. 
Un comunicat, dat publicității la în
cheierea acestei reuniuni, relevă că 
au fost stabilite măsuri urgente pen
tru normalizarea imediată a condi
țiilor de viață ale populației din re
giunile recent eliberate. Comunica
tul denunță acțiunile regimului 
Thieu de evacuare cu forța a popu
lației și de a racola noi soldați pen
tru a întreprinde noi crime împotriva 
poporului vietnamez.

In comunicat se adresează guver
nelor, organizațiilor naționale și in
ternaționale apelul de a continua să 
sprijine lupta dreaptă a populației 
sud-vietnameze, de a-și intensifica 
ajutorul acordat G.R.P.

★
Un purtător de cuvînt al Guvernu

lui Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud a dat 
publicității o declarație în care este 
condamnată trimiterea de către Ad
ministrația S.U.A., sub pretextul u- 
ndr operațiuni de „gvăcuate' timani- 
tară“, a unor vase ale forțelor na
vale americane în apele teritoriale 
sud-vietnameze.

Declarația cere încetarea imediată 
a acestor acțiuni contrare acorduri
lor existente și precizează că G.R.P. 
al R.V.S. declară solemn că orice am
barcațiune și orice avion, indiferent 
de țările cărora le aparțin, care do
resc să pătrundă în apele teritoriale

In favoarea normalizării 
relațiilor cu Cubai

CIUDAD DE MEXICO 31 (Ager
pres). — Delegațiile parlamentare ale 
Congreselor Statelor Unite și, res
pectiv, Mexicului, reunite în locali
tatea mexicană Campeche, in ca
drul celei de-a 15-a întîlniri bilate
rale regulate, s-au pronunțat pentru 
ridicarea sancțiunilor impuse împo
triva Cubei și reforma sistemului de 
relații interamerican, transmite a- 
genția Inter Press Service.

IH PREAJMA NUULUI IÎMHUB UE PRiETEHIE SI C0EAB8WIRE Ut PBESEDINIHUI NEDUIE CEAUSESCU
Se spune că orice capitală este o- 

glinda țării respective. Poate nicăieri 
nu se potrivește mai bine această 
comparație ca în cazul Iordaniei, a 
cărei tînără capitală. Amman, a a- 
părut și s-a dezvoltat paralel cu for
marea si dezvoltarea statului iorda
nian. Odinioară o mică așezare ce 
nu depășea 30 000 de locuitori, Am- 
manul se înfățișează după o jumă
tate de secol ca o metropolă moder
nă. în care pulsează o activitate in
tensă.

Primarul orașului, dl. Mohammed 
Tukan. vorbește cu mîndrie despre 
ritmul dezvoltării edilitare, subliniind 
că perimetrul Ammanului a crescut 
de cîteva ori din 1921. cînd a de
venit capitala emiratului Transiorda- 
nia. Un vast plan de modernizare a 
fost pus în aplicare cu două decenii 
în urmă. Paralel cu construcțiile de 
locuințe pentru populație, al cărei 
număr este în continuă creștere (în 
prezent orașul are 700 000 de locui
tori), au fost ridicate o serie de edi
ficii monumentale, ca : Universitatea, 
centrul medical, complexul sportiv 
cu un modern stadion central, clădi
rile televiziunii și radiodifuziunii. 
Societatea științifică regală, pînă la 
cea mai recentă dintre realizări — 
noul sediu al Adunării Naționale.

Tară cu sol arid — 83 la sută din 
suprafață fiind zonă deșertică — Ior
dania depune eforturi susținute pen
tru valorificarea eficientă a resurse
lor sale naturale, pentru dezvoltarea 
bazei industriale. Principala avuție 
națională o constituie zăcămintele de 
fosfați, evaluate la circa 200 milioa
ne de tone. Pentru acest an se pre
vede ca producția de fosfați să ajun
gă la 2 milioane de tone, urmînd să 
crească pînă în 1980 la 10 milioane 
tone. In vederea transportului fosfa- 
tilor de la exploatările din zona su
dică a fost construită prin deșert o 
cale ferată de la Hittijeh pînă la 
portul Akaba. dată în funcțiune chiar 
în aceste zile. Se prevede construirea 
unei mari uzine de suoerfosfati cu o 
producție anuală de 400 000 tone.

Paralel cu extinderea exploatării

„Washington Post" anunță că, în 
panica ce a cuprins-o, armata saigo
neză a abandonat — în fața forțelor 
răsculate — avioane, tancuri, cami
oane, mașini blindate, rachete, tu
nuri, arme și muniții înl valoare de 
un miliard dolari. Această evaluare 
aproximativă nu include însă pier
derile inestimabile provocate de a- 
bandonarea Da Nangului. Aici a fost 
părăsită, intactă^-O' bază militară te
restră și navală ‘americană, cu toate 
instalațiile și depozitele sale de mu
niții, armamsntT'și echipament. La 
Pleiku au fost capturate mai multe 
bombardiere care nu mai apucaseră 
să decoleze, precum și aparatură e- 
lectronică pentru comunicații. La 
Ban Me Thuot, baterii întregi de 
tunuri de 105 mm și 155 mm au fost 
abandonate de trupele saigoneze, iar 
în Han Bon, zeci de tancuri de tipul 
„M-41“ și „M-48“ au fost părăsite 
înainte de a fi fost utilizate. Zeci de 
mii de tone de bombe și muniții, 
precum și mii de motoare, arme an
titanc, piese de, artilerie au fost lă
sate pe poziții de trupele saigoneze, 
care s-au retras în derută din Quang 
Tri și Qdang Nan. „Din cauza pier
derilor de echipament și a înfrânge
rilor suferite, unitățile militare sai
goneze se află în panică. Cel puțin 
jumătate din numărul diviziilor sud- 
vietnameze au fost practic scoase din 
luptă" — informează, la rîndul său, 
„New York Times".

sau în spațiul aerian aflate sub con
trolul G.R.P. trebuie să fie în preala
bil autorizate de acest guvern.

0 declarație a M.A.E. 
al R. D. Vietnam

HANOI 31 (Agerpres). — Ministe
rul de Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care, 
sprijinind poziția G.R.P. al R.V.S., a 
condamnat hotărîrea Administrației 
S.U.A. de a trimite nave americane 
în zona adiacentă litoralului sud- 
vietnamez sub pretextul unei „eva
cuări umanitare" a populației din 
zona Da Nang.

IN FATA PUTERNICEI OFENSIVE A FORȚELOR PATRIOTICE 
„Parlamentul" de la Pnom Penii a hotărît 

mobilizarea generală
PNOM PENH 31 (Agerpres).. — 

„Parlamentul" de la Pnom Penh a 
adoptat un proiect de lege care pre
vede. pentru prima dată, mobiliza
rea generală între 18 și 40 de ani.

Pe de altă parte, forțele patriotice 
Cambodgiene continuă presiunea asu-

Lcn Nai părăsește corabia ce se scufundă? Constituirea noului guvern turc
După cum anunță agențiile de 

presă. Lon Noi va părăsi Pnom 
Penh-ul în următoarele 24 de ore, 
plecînd in străinătate (după toate in
diciile. în S.U.A.). „pentru tratament 
medical". El va fi însoțit de șeful 
guvernului. Long Boret, și de alti 40

Rezistența cambodgiana nu va accesa o reconciliere 
cu trădătorii Ionnoliști"

Declarația prințului Norodom Sianuk
PEKIN 31 (Agerpres). — Plecarea 

iminentă de la Pnom Penh a trădă
torului Lon Noi și înlocuirea sa in
terimară cu Saukham Khoy, „pre
ședintele Senatului", nu vor schimba 
cu nimic poziția forțelor patriotice 
cambodgiene de a nu negocia cu cei 
ce reprezintă regimul actual de la 
Pnom Penh — a declarat la Pekin 
prințul Norodom Sianuk, șeful sta- 

zăcămintelor de- fosfați se urmărește 
punerea in valoare și a altor bogății 
naturale, cum ar fi cuprul sau pota- 
siul aflat în mari cantități pe fun
dul Mării Moarte. Noul plan de dez
voltare (1976—1980). în curs de elabo
rare, prevede numeroase proiecte pri
vind extinderea industriei cimentu
lui, construirea unor importante uni
tăți de producere a ceramicii, gea

Actualitâți 
din

IORDANIA
murilor, de colorant!, hîrtie. deter- 
genti, bare metalice, o serie de fa
brici de prelucrare a produselor agri
cole. In același timp, deși Iordania 
nu dispune de petrol, pe teritoriul 
ei funcționează o rafinărie, la Zarka, 
avînd o capacitate de prelucrare de 
peste un milion de. tone de țiței, 
adus prin conducte din Arabia Sau- 
dită. Se preconizează ca în viitorul 
apropiat capacitățile de rafinare de 
la Zarka să se dubleze. In acest scop, 
în prezent se află în construcție o 
conductă de mare capacitate, pe un 
traseu de 43 km prin zona de deșert, 
care va lega Zarka de conducta ce 
vine din Arabia Saudită. traversind 
nordul Iordaniei spre Mediterana.

Puternice manifestații 
antiguvernamentale 

la Seul
SEUL 31 (Agerpres). — Aproxima

tiv o mie de studenți din Seul au 
cerut. în cadrul unui miting organi
zat Juni în capitala sud-coreeană, 
abolirea actualei „constituții", care 
conferă „președintelui" Pak Ciian Hi 
puteri nelimitate, de care acesta u- 
zează pentru a-si pune în aplicare 
politica antipopulară. Studenții sud- 
coreeni au cerut, totodată, pedepsirea 
celor care s-au făcut vinovati de tor
turarea unor colegi ai lor și a altor 
militanti pentru drepturi democra
tice.

în aceeași zi. studenții din Seul au 
organizat puternice demonstrații 
antiguvernamentale. împotriva cărora 
politia a intervenit folosind gaze la
crimogene.

Patru cunoscute personalități ale 
opoziției sud-coreene au convenit să 
formeze un nou partid de opoziție, 
informează agenția Reuter. Grupul 
celor patru politicieni, care se opun 
politicii dictatoriale a conducătorului 
regimului de la Seul. Pak Cijan Hi, 
cuprinde pe fostul președinte Yun 
Po Sun. fostul candidat în alegerile 
prezidențiale. Kim Dae Jung. nrecum 
și pe Kim Young Sam și Yang II 
Dong, președinți ai grupărilor poli
tice de opoziție — Partidul Nou De
mocratic și, respectiv, Partidul Uni
ficării Democratice, care dispun îm
preună de 60 de mandate în organul 
legislativ suprem.

agențiile de presă transmit :

Reuniunea deputaților 
comuniști din țările Euro
pei occidentale, reprezentate 
în Parlamentul vest-european, a 
examinat probleme ale luptei împo
triva crizei energetice care continuă 
să afecteze, în prezent, statele res
pective. Consfătuirea, convocată din 
inițiativa comuniștilor italieni, s-a 
desfășurat, timp de trei zile, în lo
calitatea Alghero (Insula Sardinia).

Asasinul regelui Feisal, 
prințul Feisal Ibn Mussaid Abdel i 
Aziz, în urma examinării de către 
un grup de experți medicali, este 
considerat a fi deplin sănătos și drept 
urmare va fi deferit justiției pentru 
crima sa săvîrșită cu bună știință.

pra capitalei și aeroportului interna
țional Pochentong. In cursul zilei de 
luni, 42 de rachete și obuze grele au 
căzut asupra Pochentongului, pro- 
ducînd avarii pistelor de aterizare 
și decolare.

de colaboratori. Surse din capitala 
cambodgiana arată că ar fi vorba de 
pregătirea plecării sale definitive din 
Cambodaia. în baza constituției, pre
ședintele Senatului. Saukham Khoy, 
ar urma să devină automat pre
ședinte interimar.

tului cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiei, 
înțr-o comunicare remisă agenției 
France Presse. Rezistența cambod
giana — subliniază documentul — 
nu va accepta o reconciliere cu tră
dătorii ionnoliști „în nici un caz. în 
nici o circumstanță, într-un yiitor 
mai apropiat sau mai îndepărtat".

Acest nou „pipe-line" este construit 
in întregime de tehnicieni români, cu 
utilai si materiale românești. întrea
ga lucrare urmează să fie terminată 
în luna august a acestui an.

Autoritățile iordaniene acordă tot
odată o atenție deosebită agriculturii, 
sporirii suprafețelor cultivate și 
irigațiilor. Se are în vedere valo
rificarea deplină a zonei foarte fer- 

tile de pe malul răsăritean al Iorda
nului. unde s-au executat sau sint în 
curs de realizare mari lucrări de 
hidroameliorații ce vor conduce in 
următorii cinci ani la încheierea pro
cesului de irigare a tuturor terenu
rilor cultivabile ale regiunii. Această 
adevărată seră naturală a tării. în 
care grădinile de zarzavat și livezile 
de citrice dau pînă la trei recolte pe 
an. gste irigată in prezent printr-un 
mare canal care primește ana prin 
sistemul a trei baraje, un al patru
lea. barajul „Talal". de ne rîul Zar
ka. fiind in construcție.

In preocupările autorităților iorda
niene un loc important îl ocupă dez
voltarea învătămîntului. formarea de

DAR ES SALAAM Convorbiri intre delegațiile 
FRELIMO și Portugaliei

DAR ES SALAAM 31 (Agerpres). 
— în capitala Tanzaniei au început 
convorbiri între delegațiile Fron
tului de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) și Portugaliei asupra a- 
raniamentelor finale în vederea do- 
bîndirii independentei totale a teri
toriului mozambican. Delegația

Republica Guineea-Bissau
pe calea

BISSAU 31 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat agenției „Algerie 
Presse Service", Luis Cabrai, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Guineea-Bissau, a abordat 
sițuația din țara sa, la șase luni 
după cîștigarea independenței, pre
cum și evoluția situației din Africa 
australă.

Referindu-se la unele probleme de 
ordin intern, Luis Cabrai a afirmat 
că în prezent se desfășoară acțiunea 
de organizare a diferitelor comisaria
te de stat, care își asumă responsa
bilitatea diverselor sectoare ale acti
vității naționale. De asemenea, sînt 
studiate orientările economice și so
ciale pentru a stabili ce trebuie fă
cut în viitorul apropiat spre a acor- 

anunță un comunicat al Guvernului 
Arabiei Saudite, reluat de agențiile 
Reuter și Associated Press.

0 declarație a primului 
ministru israelian. Realizarea 
la Conferința de la Geneva, sau chiar 
înaintea lucrărilor acesteia, a unui 
acord provizoriu de pace în Orientul 
Apropiat este posibilă — a declarat 
primul ministru al Israelului, Yitz
hak Rabin, într-un interviu acordat 
săptămînalului american „Time". 
Faptul că negocierile au fost suspen
date nu înseamnă că această moda
litate de obținere a păcii este depă
șită — a adăugat el.

Guvernul maltez a hotărît 
să preia controlul asupra sucursale
lor din Malta ale Băncii britanice 
„Barkley’s International" și asupra 
companiei „Malta Television" și 
„Malta Redifusion" — subsidiare ale 
corporației „Redifusion" — a anun
țat, în parlament, primul ministru 
Dom Mintoff.

Conferința Asociației a- 
fricane pentru dezvoltarea 
agriculturii și a încheiat lucră- 
rile la Dakar. In cadrul conferinței 
au fost dezbătute probleme legate de 
aplicarea ultimelor cuceriri ale ști
inței in acest domeniu și adaptarea

ANKARA 31 — Corespondentul A- 
gerpres, transmiteConstituirea unui 
nou guvern in Turcia a fost anun
țată, luni. de primul ministru Su
leyman Demirel. după ce. în cursul 
dimineții, președintele Fahri Ko- 
riitiirk aprobase componenta cabine
tului. Se pune astfel capăt crizei gu
vernamentale declanșate la 18 sep
tembrie 1974.

Bazat pe coaliția cunoscută sub nu
mele de Frontul Naționalist — care in
clude partidele dreptății, salvării na
ționale, republican al încrederii și al 
unității naționale — noul guvern turc 
se bucură, de asemenea, de sprijinul 
unui grup de 14 deoutați indepen
denți, dispunind astfel de voturile a 
228 din cei 447 de membri ai Medjli- 
suluj (trei locuri sint vacante).

NouT cabinet și-a preluat , deja a- 
tribuțiile și a ținut prima sa ședință 
de consiliu) în cursul după-amiezii. 
Anterior, liderii partidelor Frontului 

cadre naționale necesare economiei. 
In anul școlar 1974—1975. numărul 
elevilor din școlile elementare, pre
paratorii și secundare a ajuns la 
550 000. ceea ce reprezintă 28,3 la sută 
din întreaga populație a Iordaniei. La 
Universitatea din Amman. înființată 
în 1962, învață 5 000 de' studenți. Nu
meroși alți tineri iordanieni studiază 
în institute de învătămînt superior 

din alte țări, printre care citeva sute 
în România. Se prevede înființarea 
de noi școli secundare și superioare 
în anul viitor : un institut politehnic 
la Amman, o facultate de agronomie 
la Irbid. diverse scoli tehnice.

înfăptuirea proiectelor de dezvol
tare a Iordaniei este strîns legată 
însă de contextul politic actual din 
regiune. Iordania participă activ la 
eforturile pentru realizarea unei re-, 
glementări juste, durabile a proble
melor din Orientul Apropiat, care să 
ofere condițiile pentru că popoarele 
din această regiune să-și poată con
sacra resursele materiale și umane 
progresului, edificării unui viitor paș
nic si . fericit. Pornind de la realita

FRELIMO este condusă de Joaquim 
Chissano. prim-ministru al guver
nului de tranziție, si include pe li
derii FRELIMO Samora Machel și 
Marcelino dos Santos. Portugalia este 
reprezentată de noul său ministru de 
externe. Ernesto Melo Antunes.

consolidării
da prioritate creării celor mai bune 
condiții de muncă. In legătură cu 
dezvoltarea învățămîntului, Luis Ca
brai a relevat că experiența acumula
tă deja în zonele eliberate este apli
cată în prezent în toate regiunile 
tării, pronunțîndu-se pentru o trans
formare mai profundă a programei 
școlare, pentru ca aceasta să cuprin
dă mai multe cunoștințe tehnice.

în legătură cu evoluția situației 
din Africa australă, Luis Cabral a 
subliniat că evenimentele din aceas
tă zonă sînt urmărite cu atenție în 
Guineea-Bissau. In mod firesc, a 
precizat el, Guineea-Bissau se soli
darizează cu mișcările de eliberare 
„și va sprijini orice inițiativă a a- 
cestora".

lor la condițiile de climă de pe con
tinent. Participanții s-au pronunțat 
pentru crearea, sub egida Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.), a 
unei comisii interafricane de cerce
tări agricole.

Sub bagheta dirijorului Ion 
Baciu și cu participarea pianis
tului George Halmoș, Orchestra 
simfonică națională din Cuba a 
oferit duminică, publicului din 
Havana, un prim concert. Pro
gramul, cuprinzind piese clasice 
și contemporane, a permis o 
nouă afirmare a artei celor doi 
muzicieni români. Piesa forte a 
reprezentat-o suita de balet a 
lui Mihail Jora „Cind strugurii 
se coc“, publicul ovationlnd în
delung pe mesagerii muzicii ro
mânești.

Guvernul kuweition a h°- 
tărît să restabilească relațiile diplo
matice cu Portugalia — a anunțat 
ministrul de stat pentru problemele 
cabinetului, Abdel Aziz Hussein.

1 400 de docheri din portul 
canadian Montreal au intrat în gre
vă, respingînd recomandările privind 
conținutul noului contract de muncă 
prezentat de un consiliu de conci
liere. Vechiul contract de muncă a 
expirat la 31 decembrie.

Naționalist au semnat și dat publici
tății protocolul coaliției, care defi
nește liniile directoare ale viitoarei 
activități guvernamentale. Asigu
rarea calmului și dezvoltării interne 
— se spune în protocol — este consi
derată de noul guvern drept prima 
sarcină ce îi revine. Protocolul stipu
lează, de asemenea, că „Republica 
Turcia va continua politica sa ex
ternă națională, pașnică și fidelă a- 
lianțelor". acordînd, totodată, impor
tanță stabilirii de relații de bună 
vecinătate și prietenie, bazate pe res
pectul reciproc.

în problema Ciprului, principalul 
scop al guvernului il constituie gă
sirea unei soluții care să ofere ga
ranții ferme pentru viitorul comuni
tății turcești din insulă și să serveas
că concilierii drepturilor și interese
lor celor două comunități naționale 
care formează statul cipriot.

tea că rezolvarea problemei poporu
lui palestinean constituie o compo
nentă esențială a instaurării unei 
păci trainice în Orientul Apropiat, 
Conferința arabă la nivel înalt, care 
a avut loc la Rabat în toamna anu
lui trecut, a reafirmat dreptul po
porului palestinean la autodetermina
re și la stabilirea, pe teritoriile pa- 
lestinene ce vor fi eliberate, a unei 
autorități naționale independente, 
sub conducerea O.E.P.. unicul repre
zentant al acestui popor. Rezoluția 
are o semnificație mai largă, ea des- 
chizînd. totodată, perspective favora
bile pentru dezvoltarea conlucrării 
dintre statul iordanian și mișcarea 
palestineană.

Depunînd mari eforturi în vederea 
accelerării dezvoltării sale economice 
si sociale. Iordania este larg deschi
să unei rodnice cooperări cu nume
roase țări ale lumii. în acest context, 
după cum ne declara dl. Sadeq Sha
re. ministrul de stat al afacerilor 
externe. Iordania dorește să întă
rească în toate domeniile legăturile 
cu România, tară prietenă, care se 
bucură de un înalt prestigiu în lumea 
arabă. Ministrul de stat al afacerilor 
externe și-a exprimat convingerea 
că în relațiile româno-iordaniene o 
nouă etapă, de importantă istorică, o 
va constitui vizita oficială pe care o 
va face în Iordania, la mijlocul lunii 
anrilie. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Continuare nemijlocită a dialogu
lui rodnic la nivel înalt româno- 
iordanian, prilejuit de vizita în țara 
noastră în ianuarie 1974 a regelui 
Hussein, care a marcat un moment 
important în evoluția raporturilor 
bilaterale, noile convorbiri dintre 
conducătorii celor două state sînt 
așteptate aici, la Amman, cu deose
bit interes, dublat de convingerea 
că ele vor stimula și mai puternic 
dezvoltarea acestor raporturi reciproc 
avantn’ons" și în deplină concordanță 
cu cerințele generale ale colaborării 
și destinderii internaționale.

Crăciun IONESCU 
Amman.

In desfășurarea lut mai viguroasă 
a mișcării populare,

se afirmă puternic rolul si influenta 
Partidului Comunist din Spania

Interviu acordat ziarului „Scînteia" 
de tovarășul SANTIAGO CARILLO 

secretar general al Partidului Comunist din Spania

Secretarul general al Partidului 
Comunist din Spania, tovarășul San
tiago Carillo, care a condus delegația 
acestui partid Ia cel de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist Ita
lian, a răspuns cu amabilitate la cî
teva întrebări ale corespondentului 
nostru din Roma, Radu Bogdan, cu 
privire la situația politică actuală 
din Spania.

— Pentru început, v-arn ruga 
să vă referiți la principalele ca
racteristici ale situației politice 
actuale din Spania.

— Consider că putem distinge trei 
factori esențiali ai acestei situații. 
Este vorba, mai întîi, de ampla miș
care populară și muncitorească, ce 
a atins un grad extraordinar de ma
turitate. paralizînd toate tentativele 
regimului de a-și consolida pozițiile, 
în al doilea rînd. este vorba de fap
tul că actualul grup conducător de la 
Madrid este divizat în . mod profund. 
Se știe că între primul ministru Sa- 
rias Navaras și șeful statului există 
serioase divergente. Cîțiva din cei 
îndepărtați din guvern, cu ocazia re
manierii de acum patru luni, evo
luează în mod deschis către opoziție, 
în plus, sectoare considerabile ale 
aparatului de stat încep să se deta
șeze de regim, alăturîndu-se poporu
lui. forțelor democratice. în al trei
lea rînd. un factor deosebit de im
portant ce caracterizează situația ac
tuală este întărirea unității opoziției, 
creșterea prestigiului juntei demo
cratice, ceea ce face ca aceasta să 
aoară tot mai mult în interiorul tă
rii. ca si în exterior, ca alternativa 
cea mai reală a actualului regim.

— Care este semnificația am
plelor mișcări sociale din Spa
nia din ultimele luni ?

— în ultimele șase luni, numărul 
greviștilor a depășit un milion și se 
poate afirma că aceste greve n-au 
avut doar un caracter economic, ci 
Si un pronunțat caracter oolitic. Sem
nificativ este faptul că mișcarea gre
vistă și-a lărgit continuu aria de ac
țiune. cuprinzind noi și noi pături 
ale populației. Astfel. în perioada la 
care ne referim, au organizat greve 
funcționari din ministere, lucrători 
din administrația publică (aceștia au 
semnat un document reclamînd resta
bilirea democrației în Spania), artiști 
de teatru (care timp de cinci zile au 
refuzat să dea spectacole la Madrid 
și Barcelona), mici comercianți (care 
au participat împreună cu alte pă
turi ale populației la acțiuni împotri
va scumpetei). slujitori ai bisericii 
(care au hotărît ca într-o zi de săr
bătoare 40 de biserici din Madrid să 
fie închise). Aceste noi categorii s-au 
adăugat muncitorilor, care se află In 
frurft'ea mișcării greviste, studenților, 
cadrelor didactice — lărgind astfel 
mișcarea de protest, ce dobîndește 
tot mai mult un caracter de masă.

— Cum se manifestă in pe
rioada la care vă referiți rolul 
și influenta Partidului Comunist 
din Spania ?

— Partidul nostru a crescut și crește 
continuu atît din punct de vedere 
cantitativ, cit și calitativ. Prestigiul 
său in rîndul diferitelor forte poli
tice și sociale din tară a devenit 
foarte, mare : toată lumea, cu excep
ția cîtorva grupări de extremă dreap
tă, recunoaște că partidul comunist 
este o componentă principală a vieții 
politice naționale. însăși presa — 
mă refer la presa legală — care oină 
deunăzi' nu pomenea de partidul 
nostru decît pentru a-1 ataca, vor
bește astăzi despre el și despre con
ducătorii săi cu un mare respect. O 
dovadă concretă a modului în care 
se dezvoltă partidul nostru în Spa
nia. a intensei sale activități și a 
prestigiului de care se bucură o con
stituie si faptul că. recent, noi am 
primit la Madrid o delegație a fede
rației din Paris a Partidului Comu
nist Francez. Această delegație a 
avut. întîlniri cu muncitori din dife
rite fabrici, cu studenți — la sediul 
Universității din Madrid — cu zia
riști comuniști, cu alte elemente ale 
opoziției democratice. * Toate aceste 
întîlniri s-au desfășurat fără ca po
liția să le poată împiedica. Dună cum 
cunoașteți, la încheierea vizitei a fost 
publicat un comunicat foarte pozitiv 
al celor două federații. Consider că 
acesta este un indiciu edificator des
pre modul în care partidul începe să 
iasă la suprafață, să se impună ca o 
realitate care nu numai că nu poate 
fi lichidată, dar de care trebuie să se 
tină seama. Acesta este, după păre
rea mea. un element nou foarte im
portant al situației din Spania.

Rezultatele alegerilor municipale 
și comunale din Grecia 

Reprezentantul forțelor de centru-stînga a obținut majoritatea 
absolută la Atena

ATENA 31 (Agerpres). — în în
treaga Grecie au avut loc, duminică, 
alegeri municipale și comunale. Pen
tru funcția de primar al Atenei, pri
mele rezultate oficiale indică, prin 
întrunirea a 53,5 la sută din voturile 
exprimate, victoria avocatului Ioan- 
niș Papatheodorou, membru al Miș
cării Socialiste Panelene, care a fost 
sprijinit de partidul său, precum și 
de Uniunea de Centru-Noile Forțe 
și de comuniști.

DIN ȘTIRILE DE DUMINICĂ
• EGIPTUL CERE CONVOCAREA CONFERINȚEI DE LA GENEVA 

pentru pace în Orientul Apropiat — a declarat președintele Anwar 
Sadat în cuvîntarea rostită in fața Adunării Poporului.

în aceeași cuvintare. președintele Sadat a anuntat deschiderea la 5 
Iunie a Canalului Suez pentru navigația internațională si acceptarea 
prelungirii cu 3 luni a mandatului forței de observatori O.N.U. din Sinai, 
care expiră la 24 aprilie.

• A FOST ÎNĂBUȘIT UN COMPLOT organizat de elemente ale 
fostului regim colonial portughez, care urmăreau uciderea actualilor 
conducători ai Republicii Guineea-Bissau.

— Ce ne puteți spune despre 
compoziția și obiectivele jun
tei democratice 7

— Junta democratică este un re
zultat al politicii noastre de alianțe 
pentru libertate politică îndreptată 
spre realizarea ungi convergențe a 
forțelor muncitorești, a păturilor mij
locii și chiar a forțelor capitaliste 
interesate în lichidarea actualelor 
structuri politice din tară. Din punct 
de vedere social, junta se compune 
din reprezentanți ai clasei muncitoa
re, ai intelectualității, ai păturilor 
mijlocii si ai marii burghezii antifas
ciste spaniole. Din punct de vedere 
politic, în junta sînt reprezentați, pe 
lingă partidul comunist și comisiile 
muncitorești, Partidul Socialist 
Popular, alianțele regionale socialiste 
— grupări diferite de tendință socia
listă — liberalii. personalități ale 
grupării Opus Del. monarhiști — în 
genere, un larg evantai de forțe care 
nu este încă închis, deoarece junta 
este în așteptarea hotărîrii unor for
te politice, încă indecise, dar care, 
după cum sperăm, ni se vor alătura. 
Obiectivul principal al juntei ety 
acela de a face să triumfe un guvp 
provizoriu, democratic, care va 'fie. 
chide porțile închisorilor pentru de
ținuți! politici, va restabili libertățile 
democratice, va organiza o consul
tare populară, astfel ca poporul în
suși să decidă forma și conținutul 
viitorului regim democratic al Spa
niei. In acest sens, junta se organi
zează în prezent la toate eșaloanele, 
în scopul de a deveni o veritabilă 
alternativă a puterii nu numai la ni
vel national, dar și la nivelul uni
tăților administrative. In același 
timp, junta pregătește o mare acțiu
ne națională și democratică, ce își 
propune încetarea întregii activități 
din tară pentru o anumită perioadă, 
cu scopul de a demonstra că poporul 
spaniol este împotriva actualului 
regim. Din acel moment, junta va 
reclama puterea cu sprijinul, sperăm, 
al unei mari părți din forțele armate 
și chiar al apăratului de stat.

— Cu convingerea că decla
rațiile dv. vor trezi un viu in
teres in opinia publică din 
România, care a urmărit si ur
mărește cu sentimente de pro
fundă solidaritate lupta poporu
lui spaniol pentru libertate _ și 
democrație, aș dori, in încheiere, 
să vă rog să vă referiți la dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre P.C.R. Și 
P.C. din Spania.

— Relațiile noastre cu Partidul Co
munist Român sînt. după cum se știe, 
foarte strinse și aceasta de foarte 
mult timp. Noi am' găsit întotdeauna 
la tovarășii români un sprijin și O 
solidaritate internationalistă activă, 
un respect deosebit pentru partidul 
nostru și politica sa — ceea ce noi 
apreciem cu atît mai mult cu cit 
vin din partea unui partid care exer
cită funcția de guvernămînt. Rapor
turile dintre partidele noastre au 
fost si sint raporturi bazate pe ega
litate. pe respect mutual, ne o mare 
încredere. Nu putem să nu subliniem 
faotul că între noi si tovarășul 
Ceaușescu s-au stabilit relații perso
nale. de caldă prietenie și înțelegere, 
care contribuie în mod favorabil la 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
partide. Avem o deosebită stimă pen
tru tovarășul Ceausescu, care s-a 
dovedit întotdeauna a fi un prieten 
adevărat al partidului nostru si al 
Spaniei.

Asa cum este bine știut. între 
partidele noastre există o largă con
vergentă în aprecierea principalelor 
probleme ale mișcării comuniste si 
muncitorești internaționale si. în ge
neral. în principalele probleme ale 
lumii contemporane. Astfel, ambele 
noastre partide sînt de părere că o 
adevărată politică marxist-leninistă 
internationalistă trebuie să porneas
că de la autonomia și independenta 
fiecărui partid, de la caracterul său 
national, fiecare partid trebuind să se 
identifice cu proofiu! său popor 
pentru a putea da un aport 
mai mare la cauza comună inter.1 
tională. Astăzi, în mișcarea ndă 
există o diversitate reală, tiu m«. 
există un centru conducător, nu mal 
există si nici nu mai este loc pentru 
un centru conducător care să coor
doneze activitatea partidelor comu
niste. Consider, de asemenea, că între 
partidele noastre există o deplină 
coincidentă de vederi îrj aprecierea 
principalelor probleme contempora
ne : pacea, coexistența, cooperarea 
economică — ceea ce nu este decît 
de natură să ne apropie și mai mult 
în lupta noastră comună.

Rezultatele obținute în Patras, 
Volos și Heraklion sînt, de asemenea, 
favorabile partidelor de opoziție.

Totodată, se menționează că în
tr-un număr de municipalități, prin
tre care Pireu și Salonic, unde nici 
un candidat nu a întrunit majori
tatea absolută a voturilor exprimate, 
se va organiza, duminica viitoare, 
un al doilea tur de scrutin, la care 
vor participa numai candidații pla
sați pe primele două locuri la ale
gerile de duminică.
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