
Scrisoarea tovarășului Nicolae Ceausescu
adresată tuturor celor care l-au felicitat 
cu prilejul realegerii in funcția de președinte 

al Republicii Socialiste România

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Doresc să exprim pe această cale cele mai vii mulțu
miri oamenilor muncii, activiștilor de partid și de stat, 
organizațiilor de partid și obștești, ministerelor și insti
tuțiilor de stat, tuturor cetățenilor patriei noastre care — 
prin telegrame și scrisori — mi-au adresat felicitări și 
urări cu prilejul realegerii mele in funcția de președinte 
al Republicii Socialiste România. Consider aceste mani
festări drept o expresie a atașamentului și încrederii în

tregii noastre națiuni în Partidul Comunist Român — care 
m-a crescut și m-a format ca militant revoluționar — în 
politica internă și externă a statului nostru, pe care o voi 
sluji întotdeauna cu neclintită credință, cu hotărirea de 
a face totul pentru a asigura transpunerea in viață a Pro
gramului partidului, triumful mărețelor idealuri ale socia
lismului și comunismului în România.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele României, 
pleacă astăzi, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

într-o vizită oficială în Japonia, Filipine, Iordania, Tunisia
Misiunea de prietenie și colaborare, de înțelegere și apropiere între popoare constituie o noua expresie a 

dinamismului activității internaționale a României socialiste, a eforturilor neobosite și a contribuției de seamă 
aduse de președintele țării, secretarul general al partidului, la făurirea unei noi ordini economice și 
politice mondiale.

INSOTINDU-VĂ CU CELE MAI ALESE GINDltRI Șl SENTIMENTE PE ACEST ITINERAR AL PĂCII Șl PRIETENIEI

ÎNTREGUL nostru popdr va ureaza oin toata inima, 
IUDITE TOVARĂȘE NICOLAE CEAUSESCO, 

DRUM HUN $1 SUCCES DEPLIN
reînnolndu-și hotărirea de a munci cu abnegație pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al Xl-lea 
al P.C.R., de a desfășura larg întrecerea pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, pentru bunul mers 

al lucrărilor în agricultură, pentru noi succese în toate domeniile construcției socialiste.

A apărut în broșură

NICOLAE 
CEAUSESCU■

Cuvîntare la adunarea 
consacrată aniversării 

Academiei 
„Ștefan Gheorghiu4* 

28 martie 1975 
Editura politică

AU ÎNDEPLINIT

INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

delegației de ziariști iordanieni
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
primit, la 27 martie a.c., delegația de ziariști iordanieni alcătuită din Diet 
Allah Al-Hmoud, directorul publicației săptămînale ..Al Sahâfi" ; Mulhem 
Altell, directorul general al departamentului informațiilor din M.A.E. ; Ibra
him Sakijha, redactor-șef al ziarului .,A1 Dustour". președintele Uniunii zia
riștilor din Iordania : Suleiman Arrar. membru al Comitetului Executiv al 
Uniunii Naționale Arabe si redactor-șef al ziarului „Al-Rai“ : Abdul Hafiz 
Mohamed, redactor-șef al publicației săptămînale „Akhbar Al-Usbuaa‘‘, și 
Hasan Altell, redactor-șef al publicației săptămînale „Al Eiwaa".

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat următorul interviu 
delegației de ziariști iordanieni :

ÎNTREBARE : Maiestatea Sa, 
regele Hussein, a fost primul 
șef de stat arab care a vizitat 
minunata dumneavoastră tari. 
Maiestatea Sa s-a întors cu cele 
mai bune impresii despre re
marcabila dumneavoastră perso
nalitate și vă consideră, Exce
lență, un prieten, un frate drag 
și apreciază în mod deosebit ex
periența română deschizătoare 
de drumuri in relațiile interna
ționale intre state și in special 
rolul dumneavoastră remarcabil 
in această experiență. Aceste 
impresii ale Maiestății Sale sint 
bine cunoscute de poporul ior
danian, iar noi vă transmitem 
sentimentele prietenești ale po
porului iordanian, care așteaptă 
cu nerăbdare să vă ureze bun 
venit cind veți vizita Iordania.

Vreți, vă rugăm, domnule 
președinte, să comentați prima 
dumneavoastră vizită in Iorda
nia ?

RĂSPUNS : Doresc să menționez 
de la început că păstrez o frumoasă 
și plăcută amintire despre vizita 
Maiestății Sale, regele Hussein, în 
România, despre convorbirile pe care 
le-am avut cu acel prilej și care au

marcat un moment important în re
lațiile dintre România și Iordania, 
au deschis calea unei colaborări 
multilaterale între popoarele noastre 
și, desigur, au constituit — în ace
iași timp — un moment important 
în dezvoltarea unor relații de prie
tenie și frățești între mine și regele 
Hussein. Iată de ce aștept cu nerăb
dare și cu . multă plăcere vizita în 
frumoasa dumneavoastră țară, rein- 
tilnirea cu Maiestatea Sa.

Sper că această vizită, ca și vizita 
Maiestății Sale în România, va con
tribui la dezvoltarea în continuare a 
relațiilor de colaborare dintre popoa
rele noastre, va cimenta și mai mult 
prietenia dintre noi doi — ceea ce 
corespunde atît intereselor dezvoltă
rii colaborării multilaterale dintre 
țările noastre, cît și cauzei generale 
a păcii și colaborării internaționale

ÎNTREBARE : Problema Pa
lestinei este in centrul politicii 
arabe de 50 de ani datorită ne
dreptății la care a fost supus 
poporul arab al Palestinei și da
torită intransigenței continue a 
Israelului și refuzului acestuia 
față de eforturile serioase ce se 
fac pentru realizarea unei păci 
durabile în zonă. Arabii pales-

tineni, precum și restul popoare
lor arabe au apreciat poziția 
dumneavoastră pozitivă în a- 
ceastă problemă fundamentală a 
luptei lor.

Ne-ați putea înfățișa, Exce
lență, opinia dumneavoastră pri
vind ultimele evenimente, care 
atestă eșecul misiunii dr. Kis
singer cauzat de intransigența și 
inflexibilitatea israeliană ?

RĂSPUNS : în ce privește proble
ma palestmeană și in general situa
ția din Orientul Mijlociu, trebuie 
spus de la început că ele sint de fapt 
rezultatul politicii de dominație im
perialistă din trecut care a dus ia 
crearea acestei stări de lucruri. De
sigur, nu doresc să fac istorie acum. 
Dar, pornind de la această consta
tare. trebuie înțeles că soluționarea 
situației din Orientul Mijlociu — și, 
în cadrul ei, a problemei palestinene 
— este parte integrantă a luptei pen
tru lichidarea vechii politici de ine
galitate și asuprire, pentru o poli
tică nouă, de egalitate între națiuni, 
de respect al independenței și suve
ranității naționale. Perpetuarea situa
ției din Orientul Mijlociu și nerezol- 
varea problemei poporului palesti- 
nean au constituit și constituie o 
primejdie gravă pentru pacea din a- 
ceastă zonă și pentru pacea întregii 
lumi.

Noi am salutat acțiunile ce s-au 
întreprins pentru o soluție politică 
și am sprijinit întotdeauna o ase
menea orientare). Considerăm că în 
situația din Orientul Mijlociu nu 
poate exista decît o soluție politică, 
care să ducă la retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile ocupate în
(Continuare în pag. a V-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAEJ
Un grup de ziariști tunisieni

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, 
miercuri dimineața, pe ziariștii tu
nisieni Mseddi Mohamed, redactor- 
șef la Televiziunea tunisiană, Hadj

Kacam Abdessalem. șef de secție Ia 
ziarul „As Sabah“, și Laalai Faiza, 
șef de secție la săptămînalul „Dia
logue", care fac o vizită în țara 
noastra.

La primire a luat parte tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite-

Un grup de ziariști fi
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român. președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri după-amiază, pe ziaristul 
filipinez Jesus Bigornia. șeful secției

externe a ziarului ..Bulletin Today", 
insotit de Exequiel Tee jr. de la 
..The Times Journal" și de o echipă 
a televiziunii filipineze „Național 
Media Production Center".

La primire a participat tovarășul

CEAUSESCU
tuluj Politic. Executiv, secretar ăl 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru radioteleviziunea și cele două 
publicații tunisiene.

lipînezi
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pentru 
radioteleviziunea 'și presa filipineză.

Cuvinte înscrise cu mîndrie în cronica întrecerii socialiste

• înainte de termen • Calitate • Economii

In preajma aniversării 
unor mari momente 

ale trecutului de luptă 
al națiunii noastre, 

ale istoriei 
lumii contemporane

Românii 
in anul 

eroic 1877 
Independența 
a fost cucerită 

prin lupta 
proprie 

a poporului
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CINCINALUL
9 unități economice 

din județul Satu-Mare
Pînă la data de 31 martie a.c.. 

unitățile economice din județul 
Satu-Mare au obținut față de 
prevederile de plan la zi din 
actualul cincinal o producție 
globală industrială suplimentară 
de 2.8 miliarde lei. îrț contextul 
acestui succes se înscriu și 
realizările unui număr de 9 uni
tăți care și-au îndeplinit sarci
nile 'pe întregul cincinal înainte 
de termen: Exploatarea minieră- 
Turț, întreprinderea „Mondiala", 
exploatarea electroenergetică. 
Întreprinderea poligrafică ș.a.< __

DUPĂ PRIMUL TRIMESTRU 1N CAPITALĂ
Valoarea producției 

peste plan — 
o jumătate de miliard

Punînd mereu mai bine în va
loare rezervele de care dispun, co
lectivele de muncă din întreprin
derile bucureștene au depășit pla
nul producției industriale pe primul 
trimestru cu pește 2 la sută, reali- 
zînd o producție suplimentară în 
valoare de aproape o jumătate mi
liard de lei. De subliniat că sporul 
de producție obținut este cu peste 
20 la sută mai mare față de aceeași 
perioadă a anului trecut. De ase
menea, indicele productivității 
muncii a fost îndeplinit în propor
ție de 100,2 Ia sută, nivelul reali
zat fiind cu peste 12 la sută supe
rior celui din anul precedent.

Producția suplimentară realiza
tă se concretizează în 2 670 tone 
oțel, 1905 tone țevi din oțel, mo

toare cu ardere internă însumînd 
20 373 CP, produse ale industriei 
electrotehnice și mijloace ale teh
nicii de calcul electronice în valoa
re de 36.4 milioane lei și respectiv 
14,7 milioane Iei, peste 3 600 recep
toare pentru radiodifuziune, mij
loace electronice de automatizare 
totalizînd 34 milioane lei. mobilier 
de peste 10 milioane lei, 888 tone 
uleiuri comestibile și multe alte 
produse necesare economiei națio
nale. In primele trei luni ale anu
lui au fost puse în funcțiune 28 noi 
capacități de producție, din care 14 
înainte de termen, iar constructo
rii de pe șantierele de locuințe au 
pus la dispoziția bucureștenilor 
peste 7 000 apartamente, față de 
cele 3 200 prevăzute in plan. (Du
mitru Tîrcob).

• ÎNAINTE DE TERMEN, LA PARAME
TRII PROIECTAȚI. începutul celui de-al doilea 
trimestru din acest an a coincis, la noua fabrică de 
PAL din cadrul Combinatului de prelucrare a lemnu
lui din Arad, cu un eveniment deosebit de important : 
atingerea parametrilor proiectați cu 4 luni mai de
vreme decît era planificat. Succesul a fost posibil da
torită preocupărilor colectivului pentru buna organi
zare a procesului de producție, exploatarea și întreți
nerea în bune condiții a utilajelor și instalațiilor, în
tărirea asistenței tehnice în toate schimburile și locu
rile de muncă.

• PESTE PREVEDERI, 44 000 TONE 
LIGNIT. Minerii din valea Motrului au raportat în
deplinirea mai devreme a sarcinilor primului trimes
tru la principalii indicatori de plan. Cele trei zile cîș- 
tigate în acest trimestru le-au permis minerilor din 
acest bazin. îndeosebi celor din cadrul exploatărilor 
Horăști, Leurda și Lupoaia, să extragă în plus 44 000 
tone lignit.

• 200 TONE DE METAL ECONOMISIT. 
Harnicul colectiv al siderurgiștilor din Roman a rea
lizat pină acum peste prevederile planului 4 500 tone 
țevi din oțel fără, sudură. Acest spor de producție, ob
ținut prin mai buna utilizare a laminoarelor, reprezin
tă aproape 50, la sută din angajamentul anual al side
rurgiștilor de aici. De menționat că acest succes de 
prestigiu s-a obținut in condițiile in care și consumul 
de metal a fost redus cu 200 tone.

• NOI MĂRCI DE OȚELURI DE CALITA
TE SUPERIOARA. Pentru a satisface necesitățile 
industriei constructoare de mașini, precum și ale altor 
beneficiari, siderurgia românească a asimilat noi mărci 
de oțeluri. In acest an, pe lingă oțelurile speciale pen
tru scule și dispozitive, locomotive Diesel, autocami
oane și autoturisme, pentru industria chimică, energe
tică, se află în fază de definitivare rețetele a noi sor
timente de metal cu caracteristici superioare. Pe ba
za unor cercetări urmează a ti aplicate tehnologii la 
un înalt nivel tehnic pentru turnarea pieselor grele 
din oțel înalt aliat, pentru producerea prealiajelor, 
modificarea fontelor, turnarea de precizie a matrițe
lor în forme ceramice.

• FĂRĂ DEȘEURI. O nouă tehnologie de pre
lucrare a metalului, fără deșeuri, a fost pusă la punct 
de specialiștii Institutului de cercetări pentru industria 
electrotehnică, în colaborare cu cadrele didactice ale 
Institutului politehnic din Capitală. Practic, după noua 
tehnologie, de formare electromagnetică a pieselor sub
țiri, consumul de metal este egal cu greutatea netă a 
produsului finit. Tehnologia, ca și utilajul necesar a- 
plicării ei au trecut cu succes probele industriale, în
locuind, cu rezultate deosebite, vechea metodă de for
mare a pieselor prin presare la rece. Consumul de 
metal se reduce astfel cu 10 la sută, în condițiile în 
care sporește precizia -de execuție a pieselor.

Prima centrală nuclearoelectrică 
din țara noastră

Energetica nucleară 
constituie principala 
sursă nouă de ener
gie care completează 
așa-numitele surse 
tradiționale, respectiv 
cărbunele, petrolul, ga
zele naturale și ener
gia hidraulică. Ținînd 
seama de necesitățile 
crescinde de energie 
electrică ale econo
miei naționale, Pro

gramul partidului a- 
doptat de Congresul 
al Xl-lea al P.C.R. a 
prevăzut ca. odată cu 
creșterea substanțială 
a ponderii producției 
de energie realizată 
pe bază de cărbuni și 
resurse hidraulice, să 
se treacă Ia folosirea 
energiei atomice prin 
construirea de centra
le nuclearoelectrice.

în rîndurile de față, 
redăm cîteva amă
nunte în legătură cu 
construcția primei 
centrale nuclearoelec
trice din țara noastră.

— Pentru folosirea 
și dezvoltarea energiei 
atomoelectrice în țara 
noastră — ne spune 
ing. Dumitru Stoian, 
director adjunct al 
Direcției de investiții

din Ministerul Ener
giei Electrice — prin- 
tr-un acord de colabo
rare încheiat între 
România și U.R.S.S. 
s-a stabilit construi
rea îmei prime cen
trale nuclearoelectri
ce de tip VVER, cu o 
putere de 440 MW. 
Anual, ea va produce 
circa 2,6 miliarde

kWh energie elec
trică.

Se știe că energia 
nucleară devine ener
gie electrică prin 
transformarea succe
sivă a energiei de fi
siune în energie ter
mică — prin interme
diul reactoarelor nu-
(Continuare 
în pag. a Il-a)
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ECONOMIILE DE MATERII PRIME
• - -——-------------------------------------- ,---------------------------------------------Cît din metalul folosit se regăsește în piesele finite ?
în secția de utilaj terasier a între

prinderii „Nicolina" din Iași discu
tăm cu maistrul Nicolae Sacu, care 
verifică citeva piese prelucrate :

— Din ce cantitate de metal a fost 
prelucrată piesa pe care o țineți in 
mină ?

— Acest bolț conic s-a obținut din- 
tr-un laminat rotund in greutate de 
21 de kg.

— Cit cîntărește piesa finită 7
— Circa 9 kg.
Așadar, mai bine de 60 la sută din 

cantitatea de metal se pierde prin 
prelucrare. Aveam să constatăm că 
nu este singura piesă la care se iro
sește o cantitate atît de mare de me
tal. Bunăoară, pentru obținerea unui 
„șurub cu ochi", cu o greutate fi
nală de 9,6 kg, se înlătură... 14 kg de 
metal. O bucșă cu diametrul de 96 
mm, care după prelucrare pare că a 
fost obținută dintr-o țeava, se fabri
că, de fapt, dlntr-un laminat com
pact. irosindu-se circa 80 la sută din 
material. Practic, la majoritatea pie
selor adaosurile de prelucrare sint 
foarte mari.

Sint situații cu totul inadmisibile, 
acum cind pretutindeni se cere să se 
acționeze hotărît pentru reducerea 
consumurilor materiale. Pierderea 
este dublă : pe de o parte, o anumită 
cantitate de metal intră în fabricație 
pentru a ieși sub formă de șpan, nu 
înainte însă de a încărca cu sute și 
mii de lei prețul de cost al produc
ției ; pe de altă parte, un important 
volum de muncă, un mare număr 
de ore din timpul disponibil al utila
jelor de prelucrare se consumă pen
tru înlăturarea acestor surplusuri de 
metal.

întrebăm pe unul din specialiștii 
întreprinderii, tov. Dumitru Vicol, in
giner principal la atelierul de pro
iectare tehnologică, dacă este posi
bilă diminuarea acestor adaosuri de 
prelucrare.

— Desigur. Dacă piesele pe care 
le-ați văzut s-ar prelucra nu din- 
tr-un material laminat, ci dintr-un 
material forjat sau matrițat, adao
surile de prelucrare ar fi mult mai 
mici. Bunăoară, bolțul conic de 9 kg 
se poate obține dintr-un material 
forjat de numai 15 kg, pierzindu-se. 
prin prelucrare o cantitate de metal 
cu 70 la sută mai mică decit prin 
procedeele actuale. La piesele care 
se fabrică la noi pot fi aplicate și 
alte procedee tehnologice moderne 
ce reduc consumul de metal, cum ar 
fi: turnarea cu adaosuri de prelu
crare minimale prin reproiectarea 
maselotelor și revizuirea rețetelor de 
turnare, redimensionarea semifabri
catelor și altele.

Cît de mari sînt economiile de 
metal ce pot.fi obținute pe ansam-

blul întreprinderii prin generalizarea 
unor asemenea procedee tehnologice 
moderne ? Nimeni nu a întocmit în
că un asemenea calcul. Dar reduce
rile nete ale consumului de metal 
pot fi de ordinul sutelor de tone, 
dacă ținem seama de posibilitățile 
tehnice și tehnologice amintite, dacă 
avem în vedere că în întreprin
dere se fabrică încă, după pro
cedee „clasice", sute și mii de pie-

oară, unele produse au fost preluate 
în fabricație de mai mulți ani de la 
alte întreprinderi, dar din punct de 
vedere tehnologic, sub aspectul con
sumului de metal, nu s-a adus nici 
o îmbunătățire substanțială, aplicin- 
du-se „ad litteram" documentația de 
execuție a producătorului inițial.

Ne-am oprit mai mult asupra aces
tui aspect pentru a sublinia lipsa de 
inițiativă a unor cadre tehnice din

Nu întotdeauna sîntem ritmic apro
vizionați, iar cind sosesc loturi mari 
de laminate, care trebuie debitate, 
graba ne obligă adesea să croim ne
rațional unele repere.

Inginerul-șef al întreprinderii, 
Florian Ionescu, se arăta mulțu
mit de rezultatele obținute, in 
general, de această unitate în gospo
dărirea metalului. Și drept argu
ment arăta că, pe ansamblu, se obțin

Ancheta noastră la întreprinderea „Nicolina“-Iași

se. Pornind de la aceste rezerve, 
reducerea consumului de metal, de 
numai 350 tone, pe care întreprinde
rea și-a propus să o realizeze pentru 
încadrarea în normele de consum a- 
probate în acest an, este, fără îndo
ială, mult prea mică.

Dar de ce nu se aplică aceste teh
nologii pe care chiar specialiștii în
treprinderii dovedesc că le cunosc 
foarte bine ? în loc de răspuns, teh
nologii ne-au prezentat o serie de 
justificări, insistind îndeosebi asupra 
dificultăților pe care le intîmpină 
întreprinderea în legătură cu asigu
rarea unor dotări, a anumitor mate
riale pentru executarea de S.D.V.- 
uri, de matrițe și stanțe. Dar toate 
aceste greutăți pot fi înlăturate cu 
sprijinul mai activ al Centralei in
dustriale de utilaj tehnologic și 
material rulant, prin înseși eforturile 
specialiștilor întreprinderii. Bună-

întreprindere, care, prin natura obli
gațiilor lor, aveau datoria profesio
nală, în primul rind, de a acționa 
ferm prin soluții eficiente pentru 
micșorarea consumului de metal. 
Este o atitudine care se cere combă
tută cu toată hotărirea și neîntîrziat 
de către organizația de partid. Spu
nem aceasta, avînd în vedere și fap
tul că la „Nicolina" se risipește me
tal nu numai din cauză că noul in 
domeniul tehnologiei își face cu greu 
drum în producție.

— Multe se pot face în atelierul 
nostru de debitare pentru economi
sirea metalului — ne spune cazan
giul Mihai V. Ignat. Astfel, dacă 
pentru piesele mari avem șabloane 
de debitare, la piesele mici acestea 
sint asigurate numai în proporție de 
50 la sută. Iar fără șabloane, o parte 
din piese nu sînt debitate în mod ra
tional, pierzindu-se prea mult metal.

economii de metal față de norme. 
Astfel, anul trecut, consumul de me
tal a fost cu 195 tone mai mic decit 
cel planificat, iar in două luni din 
acest an s-au economisit, față de nor
me, 60 tone de metal. Dar cît de rea
list sînt fundamentate aceste nor
me ? Din analiza structurii acestora 
rezultă că normele de consum apro
bate prin planul de stat sau de Mi
nisterul Aprovizionării nu sînt res
pectate, înregistrîndu-se consumuri 
suplimentare, în timp ce lâ normele 
departamentale sau uzinale se con
semnează... economii. Mai mult 
decit atit, întreprinderea și-a întoc
mit planul de aprovizionare pe baza 
altor norme decit cele aprobate, cre- 
îndu-și importante rezerve de... iro
sire a metalului. O asemenea încăl
care a disciplinei de plan nu poate 
fi admisă, chiar dacă inginerul-șef 
F. Ionescu — așa după cum ne-a de

clarat — este de părere că planul de 
producție trebuie făcut cu orice preț, 
chiar cu consumuri mai mari decit 
cele prevăzute in normele apro
bate (? !).

Un lucru este clar : la întreprinde
rea ..Nicolina“-Iași, normele de con
sum de metal trebuie puse de acord 
cu realitatea, cu posibilitățile tehni
ce, cu cerințele economiei, în spiri
tul indicațiilor date de conducerea 
partidului la ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
19 martie a.c. Aprovizionarea în
treprinderii cu metal trebuie să se 
facă în strictă conformitate cu nor
mele de consum revizuite, pentru a 
se curma orice sursă de risipă a a- 
cestei materii prime prețioase. Con
ducerea întreprinderii trebuie să a- 
nalizeze din nou condițiile de fa
bricație a fiecărui produs, reper 
cu reper, operație cu operație, 
astfel încît să se contureze pro
grame clare, minuțioase de măsuri, 
care să fie aplicate cu operativitate, 
pentru reducerea substanțială a con
sumului de metal. Totodată, trebuie 
să se îndeplinească cu rigurozitate 
tot ce s-a stabilit cu ocazia verifi
cărilor făcute de organele de control 
ale Ministerului Aprovizionării. Și 
rezultatele vor fi din ce în ce mai 
fructuoase în măsura în care orga
nizația de partid va antrena în ac
țiunea de reducere a consumului de 
metal, deopotrivă, atit pe specialiștii 
care concep și organizează procesul 
de fabricație, cît și pe muncitorii 
care prelucrează direct metalul.

Corneliu CARLAN

Cifre-argument despre potențialul productiv
al agriculturii noastre

„Ne-am propus să realizăm
3 000 de kg floarea-soarelui la hectar"

Angajament pentru acest an —
73 tone sfeclă de zahăr la hectar

Răsplata muncii rodnice
înmînarea Steagului roșu și a Diplomei de onoare de unitate 
fruntașă pe țară in întrecerea socialistă pe anul 1974 întreprin
derii „Electrocentrale" din Capitală și Trustului de construcții 

industriale din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej

Colectivul întreprinderii „Electro
centrale" București a fost distins, 
recent, cu „Ordinul Muncii" clasa I 
pentru rezultatele deosebite obținute 
în întrecere în anul 1974. Ieri, lă 
Casa de cultură a sectorului 7. a 
avutL loc adunarea festivă de 
decernare a Steagului roșu și a Di
plomei de onoare de unitate fruntașă 
pe țară în întrecerea socialistă.

în cuvîntul său, tovarășul Con
stantin Fulga, directorul întreprinde
rii, a menționat că în anul trecut a 
fost realizat integral planul de ener
gie electrică și termică, asigurîn- 
duvse alimentarea consumatorilor in 
bune condiții.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Gheorghe Stuparu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R. Colectivul fruntaș a fost 
felicitat de tovarășul Gheorghe Cocoș, 
adjunct al ministrului energiei elec
trice, care a arătat că lucrătorii din 
această unitate energetică se afirmă 
și în continuare cu autoritate in 
întrecerea socialistă, realizînd în pri
mul trimestru o producție globală 
suplimentară de 13 milioane lei și

★
Ieri, într-un cadru festiv, Trustului 

de construcții industriale din muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
distins recent cu „Ordinul Mun
cii" clasa I, i s-au decernat Stea
gul roșu și Diploma de onoa
re de întreprindere fruntașă pe 
țară. Cu acest prilej, directorul trus
tului, ing. Mircea Dascălu, a arătat 
că harnicul colectiv de constructori 
de pe Valea Trotușului și-a depășit 
în anul 1974, ca și în ceilalți ani ai 
cincinalului. toate angajamentele 
asumate. Printre succesele înregistra
te se înscriu realizarea la sfirșitul 
anului trecut a 94.2 la sută din pla
nul valoric al întregului cincinal, 
economisirea a peste 17 milioane lei, 
la capitolul cheltuieli materiale de 
producție, și reducerea prețului de 
cost al lucrărilor cu 3 milioane lei. 
Aceasta a permis punerea în funcțiu
ne a 132 obiective industriale și so- 
cial-culturale, din care 26 înainte de 
termen.

Tovarășul Mircea Georgescu, pre
ședintele Uniunii sindicatelor din ra-

economii de 4 000 tone combustibil 
convențional.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunare au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune : „Primind aceste înal
te distincții pentru care adresăm 
cele mai vii mulțumiri conducerii de 
partid si de stat, vă asigurăm, scumpe 
tovarășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor și an
gajamentelor pe care ni le-am 
asumat în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen. Sîntem fernf 
hotăriți ca printr-o mobilizare plena
ră să asigurăm creșterea puterii dis
ponibile medii anuale cu 15 MW și a 
gradului de siguranță în funcționarea 
agregatelor energetice pentru ali
mentarea continuă cu energie elec
trică și termică la parametrii cores
punzători a tuturor consumatorilor. 
Totodată vom acționa cu toată pri
ceperea și dăruirea pentru gospo
dărirea judicioasă a combustibilului, 
energiei electrice și termice".

*

mura construcțiilor și materialelor de 
construcții, a înmînat înaltele distinc
ții. Tovarășul Gheorghe Roșu, prim- 
secretar al Comitetului județean Ba
cău al P.C.R., și loan Tudose, prim- 
adjunct al ministrului construcțiilor 
industriale, le-au adresat calde feli
citări și urări de noi succese In ac
tivitatea viitoare.

Intr-o atmosferă entuziastă, par
ticipanții la adunare au adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se 
spune, printre altele : „Vă informăm 
că în acest an, ultimul din actualul 
cincinal, vom munci cu toată hotărî- 
rea pentru a pune în funcțiune, îna
inte de termen, cele 40 de obiective 
industriale și social-culturale plani
ficate. Ne angajăm solemn să ne în
zecim eforturile, astfel ca pină la fi
nele primei decade a acestei luni să 
realizăm integral sarcinile ce ne re
vin pentru actualul cincinal și să 
realizăm, pină la sfirșitul anului, o 
producție suplimentară în valoare 
de circa 400 milioane lei".

PRIMA CENTRALĂ NUCLEAROELECTRICĂ

O puternică citadelă energetică — 
Centrala termoelectrică Mintia-Deva

Anul trecut, cooperativa agricolă 
din satul Iazu, județul Ialomița, a 
obținut o producție medie de 2 740 
kg floarea-soarelui la hectar, pe o 
suprafață de 320 de hectare, în con
diții de neirigare. Cooperatorii s-au 
angajat să realizeze in acest an cel 
puțin 3 000 kg floarea-soarelui la 
hectar. în acest scop, ei au ales cele 
mai bune premergătoare : griul și 
orzul. In ce privește sămința, aceas
ta a fost procurată — pentru o ju
mătate din suprafață — de la sta
țiunea experimentală Mărculești. Din 
timp pu fost creata condițiile-, pen- 

’ tru realizarea u- 
nor. producții 
mărit S-alt admi
nistrat în toam
nă, odată cu a- 
rătura adîncă, 72 
kilograme de în
grășăminte complexe substanță ac
tivă Ia hectar, iar in luna ianuarie 
— 92 kg de uree substanță activă 
la hectar. Pentru fertilizarea fazială, 
toate cultivatoarele au fost echipate 
cu dispozitive speciale de împrăștiat 
îngrășăminte, pentru ca cele două 
operațiuni să se efectueze simultan.

La întrebarea : care este lucra
rea care contribuie cel mai mult 
la realizarea unor producții mari 
la această cultură ? 
șef al cooperativei, 
nescu, apreciază că, 
nimaliza importanța 
crări, fertilizarea fazială are un rol 
hotărîtor. Discutind însă în amănun
țime tehnologia acestei culturi, am 
putut sintetiza citeva verigi mai im
portante.

Amplasarea culturii se face, de 
preferință, după păioase. O lege de 
fier statornicită aici — cultura de 
floarea-soarelui revine pe aceeași 
solă abia după 6 ani. Ce ar însemna 
nerespectarea acestei reguli ? Un 
atac de mană care ar desființa com
plet cultura. „Un astfel de «acci
dent», dar de mici proporții, a avut 
loc anul trecut — ne-a spus ingine
rul-șef — care a influențat totuși 
nivelul recoltei. Altfel treceam de 
3 000 kg la hectar".

Fertilizarea. Au fost administrate, 
după o cartare riguroasă, cite 60 kilo
grame de fosfor substanță activă la 
hectar, toamna, sub arătura de bază. 
A urmat apoi azotul în două doze : 
una de 60 de kilograme substanță 
activă la hectar — primăvara, odată 
cu discuirea terenului — și a doua, 
de 30 kg, odată cu prima prașilă me
canică.

Soiurile cultivate : pe 280 de hec
tare — hibridul simplu 53 și pe 40 
de hectare „Vniimk". Primul soi are 
calități deosebite, care i-au determi-

Cooperativa agricolă din Salonta, 
județul Bihor, s-a făcut' cunoscută, 
în ultimii ani, prin producțiile mari 
și constante de sfeclă de zahăr pe 
care Ie realizează. Succesul din 
anii precedenți a fost reeditat și în 
1974, cind cooperativa a obținut la 
cultura sfeclei de zahăr cîte 71 tone 
la hectar de pe 318 hectare cultiva
te in condiții de irigare, o recoltă 
dintre cele mai mari realizate in 
țară. <

Dacă ținem seama de faptul că în 
Bihor anul trecut au fost condiții 

de care nicinat-pe cooperatorii de l^J^^să-J,.,,. gjgturalf^n^țaymabile, 
extindă,’ în’ acest Salonta fiu a fost

C. A. P. Iazu- Ialomița

— inginerul- 
Nicolae Pău- 
fără a mi- 

celorlalte lu-

an, pe înțreaga. 
suprafață : talie 
mică, uniformita
te la înălțime, în
florire și la coa
cere. Este avan- 

pentru că se poa
te recolta in timp foarte scurt cu 
mașinile, evitindu-se astfel pierde
rile prin scuturare.

întreținerea culturilor a constat în 
două prașile manuale și trei meca
nice. O inițiativă care a ciștigat te
ren și in alte unități și a avut efecte 
deosebite este polenizarea artificială; 
cooperatorii au asigurat cite o fa
milie de albine la hectar. De îndată 
ce plantele au început să înflorească, 
au fost aduși și stupii.

Recoltatul și treieratul s-au făcut 
în 12 zile, a doua lucrare fiind exe
cutată la interval de două zile după 
prima. Pe lingă fiecare din cele 10 
combine a fost repartizată cite o e- 
chipă din 18—20 cooperatori — for
mație ideală pentru realizarea randa
mentului maxim la mașină.

Cooperatorii din Iazu sint hotăriți 
să înjbogățească în acest an propria 
experiență și să depășească nivelul ’ 
de 3 000 kg floarea-soarelui la hectar, 
iar după cum s-au pregătit, există 
garanția că șfcest angajament va fi 
îndeplinit. De altfel, ei au si însă- 
mîntat 120 hectare, iar lucrările con
tinuă cu intensitate.

Lucian C1UBOTARU
corespondentul „Scinteii”

tajos, totodată,

scutită, apare și. 
mai clar faptul 
că nivelul recol
tei este hotărit 
de oameni, de 
tehnologia care 
se aplică. Concret, 
tribuit la dobindirea acestui rezultat 
de prestigiu ?

Din discuțiile cu Alexandru Cză- 
ge. Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele cooperativei, cu Gheorghe 
Berinde, de la compartimentul agri
col al Fabricii de zahăr din Oradea, 
cu alți specialiști de la direcția a- 
gricolă județeană, am reținut că 
rezultatul amintit are la bază 
complex de măsuri prin a căror a- 
plicare recoltele au sporit sistematic 
pe parcursul mai multor ani agri
coli : 58 tone în 1972. 65.5 tone in 
1973 și 71 tone in anul trecut.

Mai întii este vorba de amplasarea 
culturii sfeclei de zahăr după ce
reale, 
rie a 
sută 
sfeclă 
fost astfel amplasată. Acest lucru a 
înlesnit executarea a două arături — 
una de vară la 18—22 cm și una de 
toamnă pină la 30—35 cm. De men
ționat este și fertilizarea : odată cu 
arătura de toamnă s-au administrat 
pe cele 318 hectare cîte 700 kg în
grășăminte chimice, din care 500 kg 
superfosfat și 200 kg sare potasică, 
concomitent cu îngrășămintele natu-

C.A.P,

ce factori au con-

(Urmare din pag. I)rale. Primăvara, la lucrările de pre
gătire a terenului s-au folosit com- 
binatorul și grapa cu discuri pe în
treaga suprafață. Insămințarea s-a 
făcut în perioada optimă : 15—25
martie. Răritul s-a încheiat la data 
de 15 mai. In perioada pregătirii pa
tului germinativ s-au aplicat îngră
șăminte chimice azotoase și com
plexe între 700—800 kg la hectar. De 
asemenea, înaintea fiecărei udări 
s-au administrat îngrășăminte chi
mice și fazial pe rînd, pină la 300 kg 
la hectar.

Stimulați de rezultatele din 1974 
și bizuindu-se pe 
experiența do- 

z-, t bindită. coope-
balonta “ Bihor ratorii din Salon- 

ta s-au angajat 
---------------------- să realizeze în 

acest an o pro
ducție de sfeclă de zahăr de 73 000 
kg la hectar, de pe întreaga su
prafață. Insămințatul s-a incheiat 
in limitele timpului optim si la un 
nivel calitativ ridicat. Pe 100 hectare 
s-a folosit sămință monogermă. ceea 
ce va favoriza extinderea lucrărilor 
de mecanizare. Intrucît în 1974 ran
damentul de zahăr a fost de sub 15 
la sută, specialiștii de la Salonta 
acordă o mai mare atentie echili
brului între dozele de azot, fosfor si 
potasiu. De asemenea, au hotărît ca 
uerioada de irigare să nu depășească 
data de maximum 30 august, ceea ce 
va influența pozitiv conținutul de 
zahăr.

„După cum vedeți — ne-a spus 
președintele cooperativei, tovarășul 
Czăgă — cifra de 71 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar arată nivelul la care 
am ajuns, dar aceasta nu este li
mita maximă. Sîntem conștienți că 
rezervele de a spori producția nu 
sînt epuizate și, de aceea, le vom 
pune intens în valoare în acest an".

un

care permit eliberarea timpu- 
terenului. De exemplu, 80 la 
din suprafața

de zahi
cultivată cu 

în anul trecut a

Dumitru GÂȚĂ
corespondentul >„Scînteii'

cleare — și a energiei 
termice în energie 
electrică prin tur- 
bogeneratoarele elec
trice. Diferența esen
țială dintre o cen
trală termoelectrică 
clasică și o centrală 
nucleară este aceea 
că sursa de căldură o 
constituie nu cazanul 
de abur, în care este 
ars combustibilul cla- 
sic, ci reactorul nu
clear in care se 
„arde" combustibilul 
nuclear. Astfel, siste
mul de producere a 
aburului pentru cen
trala nucleară va fi 
alcătuit dintr-un reac
tor nuclear-energetic 
de tip VVER-440, care 
va folosi drept com
bustibil uraniu îmbo
gățit (în izotopul ura- 
niu-235), moderat și 
răcit cu apă obișnuită 
sub presiune. Căldura 
eliberată în reactor 
este transportată la 
cele două turbine de 
cite 220 MW.

Alte detalii tehnice 
cu privire la viitorul 
obiectiv energetic au 
fost prezentate de 
ing. Consiantin Ra- 
coveanu, director ad
junct al întreprinde
rii nuclearoelectrice- 
Olt. Construcția și 
montajul centralei vor 
fi efectuate de către 
întreprinderi energe
tice românești. In 
prezent se elaborează 
proiectele tehnice ale 
unor obiective ale 
centralei nucleare. De

remarcat că la viito
rul reactor se asigură 
un grad înalt de pro
tecție prin sisteme 
moderne la nivelul 
tehnicii și practicii 
mondiale. în mod 
concret, este vorba de 
amplasarea reactoru
lui nuclear sub o an
velopă de protecție. 
Energia electrică pro
dusă aici va fi pulsată 
în sistemul ener
getic național prin 
intermediul unor'linii 
de înaltă tensiune de 
220 kV, Punerea in 
funcțiune a primei 
centrale electrice nu
cleare va avea loc în 
primii ani ai cincina
lului 1981—1985.

Se preconizează, de 
asemenea, o intensifi
care a construcției de 
centrale electrice nu
cleare, astfel că în 
anul 1990 puterea lor 
va reprezenta 20 la 
sută din cei - circa 
30 000 MW cît va avea 
la acea dată sistemul 
energetic național. La 
nivelul aceluiași an, 
pe bază de combusti
bil nuclear se va pro
duce un sfert din 
producția de energie e- 
lectrică a țării.

— Realizarea unui 
asemenea obiectiv — 
menționa dr. ing. Po- 
povici Teofil, director 
al Institutului de cer
cetări si proiectări de 
echipamente termo- 
energetice — impune 
ample eforturi atit 
din partea energeti- 
cienilor. cit si a con
structorilor de utilaje,

furnizorilor de mate
riale și oțeluri spe
ciale. Se are în vede
re ca, pentru centra
lele nuclearoelectri- 
ce, industria noastră 
să asimileze pro
gresiv fabricarea e- 
chipamentelor ener
getice. Astfel, pen
tru amintita centrală 
VVER, industria noas
tră va fabrica turbo- 
agregate, echipamen
te ale instalațiilor au
xiliare și unele com
ponente ale părții nu
cleare.

Sarcini importante 
în realizarea centra
lelor nuclearoelectri- 
ce revin specialiștilor 
Institutului de tehno
logii nucleare de la 
Pitești, care vor e- 
labora proiecte de 
centrale nucleare, e- 
chipamente, vor sus
ține industria în fa
bricația combustibilu
lui nuclear și a ma
terialelor speciale 
pentru centralele nu- 
clearoelectrice.

După cum se vede, 
programul nuclear al 
țării noastre este deo
sebit de important, 
înfăptuirea lui cu 
succes va crea premi
sele pentru asigura
rea cerințelor de e- 
nergie impuse de rit
mul înalt al dezvoltă
rii economiei națio
nale și va aduce o 
însemnată contribuție 
la realizarea unor im
portante obiective ale 
viitorului.

Inq. Ion LAZAR

i

Cu o lună înainte de intrarea in funcțiune a- noului laminor de sirmă

HUNEDOARA
prezintă întreprinderilor colaboratoare lista datoriilor neonorate

Laminorul de sîrmă nr. 2, din ca
drul Combinatului siderurgic Hune
doara — unul din principalele obiec
tive de investiții din județ — este 
prevăzut să intre in funcțiune la 38 
aprilie a.c. Mai mult, in planul pe 
acest an al combinatului, noul la
minor este înscris cu o producție 
de 100 000 tone laminate, contractate 
de un mare număr de beneficiari. •

Cu toate acestea, stadiul actual al 
lucrărilor pe șantier nu este de na
tură să mulțumească, la unele obi
ective existind încă serioase rămi- 
neri in urmă. Cauzele sint cunoscu
te. Mal intii. proiectantul — institu
tul IPROLAM din București — a 
creat mari greutăți constructorului, 
ca urmare a nepotrivirilor flagrante 
dintre proiectele de construcție cu 
cele de specialitate ; apoi, principalii 
furnizori — întreprinderea ..23 Au
gust" București, întreprinderea me
talurgică Aiud. I.C.M. Reșița — au 
livrat cu multă întirziere utilaje- 
cheie care, in bună parte, au nece
sitat remedieri pe șantier ; la rîndul 
său. constructorul — întreprinderea 
de construcții siderurgice Hunedoara 
— a manifestat deficiențe in repar
tizarea și folosirea efectivelor de 
muncitori pe șantier, in organizarea 
și coordonarea unor lucrări, a coope
rat slab cu proiectantul.

Intervenția hotărită a comitetului 
județean de partid — care a anali
zat în repetate rînduri activitatea 
de pe șantier — insistențele pe lin
gă proiectant si furnizorii de utilaje 
și ministerele de resort au determi
nat o îmbunătățire a situației. Dar 
sprijinul direct și concret al organe
lor locale de partid nu poate suplini 
răspunderile și obligațiile contrac

tuale ale constructorului, furnizori
lor și proiectantului. La ora actuală, 
rodajul a 50 la sulă din agregate 
este condiționat de livrarea unor 
piese componente restante, de efec
tuarea unor remedieri de către fur
nizori, precum și de recuperarea ră- 
minerilor în urmă înregistrate de 
constructor, in special la lucrările de 
la sala de comandă și aparataj elec
tric. la construcția sălii de mașini.

Părerea unanimă a beneficiarului 
și constructorului — bazată pe rit
mul susținut in care s-a lucrat în 
ultimele zile pe șantier — este că 
laminorul de sirmă nr. 2 poate in
tra la timp in funcțiune. Pentru a- 
ceasta însă este necesar ca acum, 
cind la acest obiectiv a început 
..numărătoarea inversă", toți factorii 
care contribuie la realizarea lui să 
soluționeze cu operativitate si res
ponsabilitate toate problemele ră
mase încă nerezolvate. In fond, care 
sint aceste probleme pe care le ri
dică Combinatul siderurgic Hune
doara. in calitate de beneficiar :

— ÎNTREPRINDERILE DE CO
MERȚ EXTERIOR „METROM" ȘI 
„MECANOIMPORTEXPORT" să ur
genteze asigurarea aparatajelor pneu
matice si. respectiv, a servomotoa
relor pentru acționarea clapetelor de 
la cuptorul cu propulsie.
- ÎNTREPRINDEREA METALUR

GICĂ AIUD să livreze urgent calea 
cu role pentru cuptorul cu propulsie 
(foarte mult intirziată).

— ÎNTREPRINDEREA „BALAN
ȚA" SIBIU să livreze cele 3 cintare 
pentru țagle și colaci de sîrmă. al 
căror termen era 28 februarie 1975.

— ÎNTREPRINDEREA CON
STRUCTOARE DE MAȘINI REȘIȚA 

să respecte ferm ultimele termene 
stabilite — de comun acord cu con
structorul și beneficiarul — privi
toare la livrarea portlagărelor de la 
cilindrii de laminor (un set a fost li
vrat pină la sfirșitul lunii martie a.c., 
al doilea în luna aprilie și al1 treilea 
pînă la 15 mai a.c.).

— ÎNTREPRINDEREA „23 AU
GUST" BUCUREȘTI să termine ne
întîrziat remedierile de la utilajele 
furnizate (transportorul cu spire, 
brațele crucilor turnante, patul de 
alimentare a cuptorului cu propul
sie). iar I.C.M. Reșița să finalizeze 
remedierile impuse de armăturile de 
laminoare și arcurile taler.

— IPROLAM BUCUREȘTI să asi
gure in această perioadă finală o 
permanentă și competentă asistență 
tehnică pe șantier, pentru a ajuta la 
soluționarea promptă a neconcor
dantelor ce mai apar intre proiec
tele de execuție și cele de speciali
tate.

— I.C.S. HUNEDOARA — printr-o 
concentrare corespunzătoare de for
te. o judicioasă repartizare a forma
țiilor pe obiective și extinderea lu
crului in schimburi prelungite — să 
impulsioneze lucrările la instalațiile 
pneumatice și hidraulice, la instala
țiile conexe (alimentarea laminoru
lui cu apă. gaz de furnal, energie 
electrică), pentru terminarea lor pină 
la 20 aprilie.

Vom prezenta. Intr-unui din nu
merele noastre viitoare. răspunsul 
tuturor factorilor menționați.

Sabin IONESCU
corespondentul „Scinteii"

Combinatul siderurgic de la Tirgoviște — cel mai tinâr vlâstar al siderurgiei românești FOTO : George Bafta

De la începutul anului și pînă 
acum beneficiarii întreprinderii 
de pielărie și încălțăminte „Par
tizanul" din Bacău au primit in 
plus circa 5 000 perechi de pan
tofi pentru bărbați și copii. In 
același timp muncitorii unității 
respective au realizat peste pre
vederile planului 3.3 tone de fi- 
brotex — materie primă pentru 
furnituri de încălțăminte — și 
1 000 metri pătrati de piei moi. 
Este o urmare a mai bunei or
ganizări a muncii, a funcționă
rii din plin a capacităților de 
producție, fapt care a contribuit 
și la creșterea productivității 
muncii cu 2.1 la. sută față de 
plan.

Principalul obiectiv al întrece
rii pe care o desfășoară în a

ceste zile cei aproape 3 000 de 
meșteri băcăuani în prelucrarea 
pieilor îl constituie realizarea

LA ÎNTREPRINDEREA „PARTIZANUL'-BACĂU

Noi modele de încălțăminte
unor noi modele de încăl
țăminte modernă și durabilă 
Introducerea în fabricație în 
acest răstimp a trei noi sorti
mente — pantofi bărbătești cu 
fețe din piele d? porc, pantofi 

pentru copii cu fețe „Difur" și 
„Silur" — precum și a unui nu
măr de aproape 20 de noi mo- 

dele de pantofi și ghete pentru 
bărbați și copii din grupa mare 
constituie o mărturie în acest 
sens. Totodată, această încălță
minte se caracterizează prin ele
ganță, durabilitate, flexibilitate 

sporită și ușoară Ia purtat. To
varășa Clemansa Baciu, inginer 
șef al întreprinderii, ne spunea 
că în prezent creatorii de mo
dele și muncitorii de aici sint 
preocupați de introducerea in 
fabricație a unor noi modele de 
încălțăminte pentru sezon căldu
ros. Pe banda de fabricație se 
află deja sandalele bărbătești și 
pentru copii cu fețe „Petricot" 
care se caracterizează printr-un 
aspect plăcut, moliciune și flexi
bilitate. Pentru zilele următoare 
se prevede introducerea în fa-’ 
bricație a unor noi modele de în
călțăminte perforată si trasată, 
cu fețe din piei velurate, „Bubo" 
și „Huting".

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteli*



SCÎNTEIA — joi 3 aprilie 1975 PAGINA 3

Dobîndirea independentei de «lat 
— moment crucial in istoria Romă- 
nici,'care a exercitat o profundă în- 
riurire asupra întregii ei evoluții 
ulterioare pe calea progresului so
cial— a fost rodul luptei eroice a 
întregului popor român, încununa
rea năzuinței sale de veacuri de a 
trăi liber, singur stăpîn în țara șl 
pe soarta sa. Neatîrnarea țării nu 
a reprezentat un „act de bunăvoin
ță" și cu atît mai puțin un dar ge
neros al marilor puteri, ci a fost o- 
pera poporului român însuși, reali
zată prin propria sa luptă, prin gre
le jertfe de singe pe cîmpurile de 
bătălie ale războiului din 1877—1878.

In asaltul redutelor de la Grivița 
fi Opanez, în asprele încleștări de 
la Plevna, Rahova, Smirdan — ală
turi de armata rusă și voluntarii 
bulgari — tînăra noastră armată 
națională a săvîrșit nenumărate 
fapte de vitejie, acoperindu-se de 
glorie. Asemeni eroismului legendar 
al plăieșilor, răzeșilor și moșnenilor 
care Ia Posada și Rovine. Vaslui și 
Baia, Jiliște și Călugăreni au făcut 
din piepturile lor zid de netrecut 
Împotriva cotropitorilor, curajul și 
abnegația oștenilor români din răz
boiul de independență își aveau iz
vorul in dragostea fierbinte de pa
trie, in nestinsa sete de libertate a 
poporului român, în credința adinei 
că lupta și jertfele lor slujesc unei 
cauze drepte.

Trecind Dunărea la solicitarea 
urgentă de sprijin din partea co
mandamentului suprem al armatei 
ruse, trupele române au primit sar
cina să atace fortărețele turcești de 
la PlevntJ unâe era concentrată 
• importantă grupare de forte ina
mice. în cadrul asaltului general a- 
«upra localității, diviziilor a III-a 
fi a IV-a române le revenea mi
siunea de a cuceri reduta Grivița 
care, prin poziția sa dominantă și 
marea putere de foc, era apreciată 
pe drept cuvînt „cheia Plevnei". La 
27 august 1877, în bătălia pentru 
redanul din fața Griviței, care a re
prezentat botezul de foc al ostași
lor, dorobanții Regimentului 13 s-au 
distins prin curajul și tenacitatea 
lor. Intr-un iureș impetuos ei au 
pătruns în șanțurile de apărare și 
prin grele lupte, purtate corp la 
corp, au silit inamicul să se retra
gă, menținînd poziția în mîinile lor 
în pofida unor înverșunate contra
atacuri. Vitejia lor în această primă 
luptă avea să fie răsplătită prin 
decorarea drapelului regimentului 
cu ordinul „Steaua României", prin 
acordarea a numeroase ordine si 
medalii românești, precum si a 50 
de ordine „Sf. Gheorghe" trimise 
de tarul Alexandru al Rusiei.

Trei zile mai tîrziu a fost declan
șat atacul asupra Qnviței, in 
primele linii ale atacului aflîndu-se 
batalioanele Diviziei a III-a condu
se de maiorul George Șonțu și că
pitanul Nicolae Valter Mârăcinea- 
nu. Transmițind ordinul de acțiune, 
maiorul Șonțu a încheiat cu cuvin
tele : „Băieți ! Să fiți viteji, să îna
intați bărbătește. Ni s-a încredințat 
cinstea de a deschide lupta ; să fim 
vrednici de aceasta, să arătăm că 
sîntem români și că nu ne temem 
de vrăjmași".

La îndemnul „înainte", ostașii au 
pornit năvalnic la atac. Ajunși în 
preajma redutei Grivița 2. ei au 
fost nevoiți să străbată o vale cu 
maluri repezi și teren alunecos care 
îngreuiau mișcările, în timp ce de 
pe malul opus se abătea un val de 
foc necruțător ; datorită grelelor 
jertfe date aici, ea avea să fie nu
mită „Valea Plîngerii". Infruntînd 
ploaia de gloanțe, trupa „a mers 
înainte... fără murmur, deși cădeau 
cu zecile Ia fiecare pas" — nota în- 
tr-un raport comandantul coloanei 
de atac.

In apropierea redutei a căzut e- 
roic maiorul Șonțu, lingă parapete 
avea să fie secerat de gloanțe că
pitanul Valter Mărăcineanu, pe cînd 
încerca să înalțe steagul românesc 
„pe crîncena redută" ; cu forțele 
decimate, cele două batalioane e- 
roice au trebuit să se retragă. Re- 
luînd peste cîteva zile atacurile a- 
supra redutei Grivița 2. soldatii ro
mâni au arătat aceeași bravură. 
Profund impresionat, un martor o- 
cular scria : „am văzut cu cit curaj 
a inaintat batalionul din regimentul 
15 Dorobanți. ...Era ceva nemaipo
menit în disciplina și nepăsarea cu 
care înaintau soldații și ofițerii a- 
cestui batalion. Parcă-i văd și a- 
cum cu căciulile lor cu pene lungi 
de curcan, cu corpul înclinat înain
te, cu arma in cumpănă, alergind 
spre șanțurile turcești ca un singur 
om. Nu era unul care să meargă 
mai încet sau să șovăiască".

Nici năprasnicul foc al dușmanu
lui, nici fortificațiile puternice ale 
redutei Grivița 1 nu au fost in stare 
să stăvilească iureșul trupelor ro
mâne din Divizia a IV-a care, deși 
respinse de trei ori, au reluat asal
tul spre parapete, prin potopul „de 
bombe și șrapnele". După o zi de 
eforturi supraomenești, tricolorul 
românesc flutura victorios pe para
petul redutei.

Vitejia trupelor române s-a ma
nifestat strălucit și în bătălia de la 
RahOVO. Deși Întîmpinați de 
tirul puternic al infanteriei și arti

leriei turcești, dorobanții au asaltat 
neînfricat primele redute, silind 
dușmanul să se retragă. După ce 
un glonte l-a lovit mortal pe co
mandant, atacul a fost condus de 
maiorul Constantin Ene ; secerat, 
după scurt timp, de focul inamicu
lui, el a murmurat cu ultimele pu
teri îndemnul : „Tot înainte, pui
lor". Sub presiunea ofensivei trupe
lor noastre dușmanul a fost nevoit 
să părăsească localitatea. „Am con
statat eu bucurie că, în tot timpul 
acțiunii — raporta generalul de 
brigadă G. C. Lupu — atît ofițerii, 
cit și trupele noastre au avut o con
duită mai presus de orice elogii șl 
că toți au mers la atac cu o abne
gație și într-o ordine admirabile".

Lupte aprige au fost purtate apoi 
la SlTIÎrdan, uncle> după un atac 
năvalnic purtat în sunetul goarne
lor, ostașii noștri, conduși de loco- 
tenent-colonelul Ion Cotruț, au iz
butit în cîteva ore să cucerească 
redutele inamice prin aspre înfrun
tări la baionetă. In raportul înain
tat în urma luptei, colonelul 
Fălcoianu șeria : „în mijlocul șuie
răturilor gloanțelor nu se auzea 
decit sunetul trompetelor noastre... 
și strigătele de „ura" ale bravilor 
noștri soldați, care, cu impetuozi
tatea trupelor îmbătrinite în lupte, 
capturară în 3 ore trei redute, 4 
tunuri, culcară la pămint aproape 
500 turci și făcură prizonieri aproa
pe 250 nizami împreună cu toți șefii 
lor... arme și munițiuni".

Patriotismul înflăcărat al ostași
lor, abnegația și spiritul lor de 
jertfă și-au găsit emoționante ex
presii în numeroasele cazuri de re
fuz ale unor soldați răniți de , a fi 
evacuați de pe front. După ce a 
fost pansat, sergentul Constantin 
Bărdescu n-a voit să rămînă în 
spatele liniilor și a cerut să fie tri
mis din nou pe front, unde a căzut 
într-una din luptele ulterioare. Un 
medic relata că mulți militari ră
niți „nu voiau să fie evacuați și ce
reau cu insistentă și contra ordine
lor date de medici plecau ziua sau 
fugeau noaptea din spitalele ambu
lanței și se inapoiau la corpurile 
din care făceau parte".

Contemporanii războiului de in
dependență din 1877—1878 au văzut 
pe drept cuvînt în vitejia ostașilor 
români pe cimpul de luptă o ex
presie elocventă a voinței sale ne- 
înfrînte de libertate, a hotărîrii de 
a asigura — cu prețul oricăror 
jertfe — realizarea idealului mile
nar al independenței.

„Cucerirea independenței în 1877, plătită cu singe de 
ostașii și dorobanții români în redutele de la Smîrdan, Plevna 
și Grivița, a deschis calea unor noi împliniri ale idealurilor 
de libertate și progres ale poporului român".

NICOLAE CEAUȘESCU

Efectivele armatei române 
angajate in operațiile militare

• România a participat la război cu DOUA COR
PURI DE ARMATĂ:

— ARMATA DE OPERAȚII — destinată să acționeze 
la Plevna — compusă din 41 batalioane, 32 escadroa- 
ne, 18 baterii și 5 companii de geniu și pontonieri, in- 
sumind un efectiv de circa 38 000 OAMENI, 108 tu
nuri, 7 000 cai.

— CORPUL DE OBSERVAȚIE — compus din două 
divizii incluzînd 10 batalioane, 8 escadroane, 11 ba
terii, cu un efectiv total de 10 000 OAMENI, 74 tunuri, 
1 400 cai.
• In august 1877, TRUPELE ROMÂNE REPREZEN

TAU JUMĂTATE DIN EFECTIVUL ARMATELOR ALIATE 
DE LA PLEVNA.

• Domnitorului României i s-a încredințat comanda 
Armatei de vest în care, alături de armata română de 
operații, mai intrau corpurile 4 și 9 din armata rusă.

— EFECTIVUL TOTAL al trupelor mobilizate a fost de 
circa 100 000 OSTAȘI Șl OFIȚERI, din care efectivul 
armatei de operații de 58 700.

Eforturile materiale ale întregului 
popor pentru sprijinirea frontului

• Pentru CUMPĂRAREA DE ARME s-au adunat 
prin subscripții și donații 1 639 798 LEI, sumă echiva
lentă costului a 50 000 DE PUȘTI.

• Pentru sprijinirea frontului, autoritățile române 
au primit din partea populației OFRANDE (bani, ali
mente, îmbrăcăminte, medicamente) in valoare de 
9 247 000 LEI — sumă suficientă pentru asigurarea 
aprovizionării cu alimente a întregii armate operative 
pe toată durata războiului.

• VALOAREA GLOBALA A RECHIZIȚIILOR înre
gistrate oficial s-a ridicat la suma de 11 227 098 LEI, 
înglobînd printre altele :

— 345 587 hectolitri cereale și legume
— 2 569 775 kg mălai și alte alimente
— 19 181 274 kg fîn și'66 387 vite
• S-au rechiziționat 264 394 CARE ȚĂRĂNEȘTI, fo

losite la transporturile necesare trupelor române, alte 
zeci de mii de care servind pentru transportul provi
ziilor armatei ruse. Cu ele au fost prestate în total 
1 045 747 zile de lucru, parcurgîndu-se 26 143 677 km.

1877
27—30 AUGUST — atacul asupra 

redutelor Grivița „1“ și „2“ — 2 696 
soldați și ofițeri morți și răniți;

6 SEPTEMBRIE — atacul asupra 
redutei Grivița „2“ — 1 189 soldați și 
ofițeri morți și răniți;

Jertfe pe cimpul de onoure

7 OCTOMBRIE — atacul asupra 
redutei Grivița „2" — 987 soldați și 
ofițeri morți și răniți;

7—9 NOIEMBRIE — cucerirea Ra- 
hovei — 337 soldați și ofițeri morți și 
răniți;

1878
12-13 IANUARIE - luptele de ia 

Inova și Smîrdan — 608 soldați și ofi
țeri morți și răniți;

In total aproape 10 000 MORȚI Șl 
RĂNIȚI.

ROMANII AU ADUS 0 CONTRIBUȚIE DE NEPREȚUIT LA CUCERIREA VICTORIEI
Personalități politice și militare străine 

eroismul armatei româneelogiau
• •

inamicu-

„Trupele române, reunite cucele 
ale armatei mele și puse sub co
manda alteței-voastre serenisime, 
au dat dovadă în zilele de 30/11 și 
31 august/12 septembrie de un curaj 
eroic, luptînd sub unul dintre cele 
mal nimicitoare focuri ale 
lui".

(Scrisoarea țarului Alexan
dru al ll-lea adresatâ 
torului 
septembrie 1877).

domni-
României, Carol I, 5

„Operațiunile armatei rusă-româ- 
nă fiind încununate de o întreagă și 
strălucită izbîndă, trupele care se 
aflau sub comandamentul înălțimii 
voastre vor primi alte destinatiuni. 
Mi-am făcut o datorie a le mulțumi 
printr-un ordin de zi special, ce 
am onoare a vă transmite aci.

îmi fac o plăcere cu totul deose
bită a exprima aceste sentimente, 
precum și mulțumirea sinceră ce 
am simfit de a vedea frăția de arme 
între trupele rusești și românești 
stabilind legături noi între ambele 
popoare".

(Telegrama mqrelui duce Ni
colae adresatâ domnitorului 
României, 12 decembrie 1877).

„Descendenții vechilor noastre le
giuni, românii, se luptă astăzi cu 
eroism pe tărmii Dunării pentru 
independența lor ; îmi pare că este 
bine a face să se audă o aplaudare 
din partea capitalei vechei lumi și-a 
Italiei întregi, îndreptată valoroa
selor noastre rude",

(Giuseppe Garibaldi, 8 oc
tombrie 1877).

„Armata română este una dintre 
cele, mai vechi armate regulate din 
Europa și, deseori, in cursul seco
lelor trecute a dat dovadă de vitejie 
pe cimpul de luptă : în ultimul 
război ruso-turc ea s-a acoperit de 
glorie la Plevna și Vidin și s-a do
vedit a fi cel puțin egală în valoare 
cu armata rusă. Istoria sa este cu
noscută, organizarea ei mult mai 
puțin, prezentind cu atit mai mult 
interes cu cit nu seamănă cu nici 
o altă armată și funcționează foar
te bine".

(Colonelul francez, contele 
N. de St. George, 20 septembrie 
1880).

„Luptele de la Teliș, Gorni-Dub- 
nik, Semeret, Trestenik, precum și 
diferite expedițiuni încredințate de 
mine cavaleriei române, au dovedit 
într-un mod strălucit bravura, ți
nuta perfectă și exactitudinea in 
serviciu a brigadelor de roșiori și 
de călărași, precum și a bateriei de 
artilerie călăreață română. Voi păs-

In sunetul goarnei, ostașii români pornesc la atac

tra întotdeauna o aducere aminte 
de sinceră stimă pentru regimente
le de elită române ce am avut o- 
noarea de a avea sub ordine".

(Ordin de zl al generalului 
rus Krilov, comandantul ca
valeriei Armatei 'de vest, oc
tombrie 1877).

„Enumerind adevăratele calități 
ale armatei române, este important 
să semnalez, în primul rind. robusta 
constituție și calitățile reale ale sol
datului. După ce a fost disprețuit la 
începutul războiului împotriva tur
cilor, aceștia din urmă au trebuit 
să-și schimbe repede părerea și să 
recunoască faptul că la Plevna in

fanteriștii de pe malul Dunării nu 
erau cu nimic mai prejos fată de 
trupele otelite în luptă ale gărzii 
împăratului".

(Maxlmllien-Napoleon de Ring, 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Franței la 
București, 8 aprilie 1882).

., Armata română s-a acoperit de 
glorie. De altfel aici sint mult lău
date, în afară de bravura sa, ținu
ta sa, maniera sa de a sluji în con
diții atît de noi și modul în care a 
fost ea prevăzută cu toate lucrurile 
pînă in cele mai mici amănunte".

(Colonelul francez L. Gaillard, 
31 august 1877).

„Decimați de focul ucigă 
tor nu au dat un pas

> înapoi"

„în acest moment mi-am putut 
da seama de curajul de care e ca
pabil soldatul român. Cu o îndîrji- 
re de necrezut s-au avîntat în a- 
ceastă vale a morții ; respinși, stri
viți, decimați de focul ucigător al 
unui dușman adăpostit, dar fără 
să dea înapoi nici un pas, fără să 
șovăie o clipă, înaintînd mereu, re
venind fără încetare la atac pentru 
a lăsa, vai ! în urmă un șir de 
morți și muribunzi. Au fost acolo 
acte de eroism pe care nu sînt in 
stare să le povestesc". (Kohn-A- 
brest, corespondentul ziarului bel
gian „Le Siecle", septembrie 1877).

„Armata română șl-a luat 
locul între armatele 

europene"
„Una din surprizele acestui răz

boi a fost neașteptata valoare șl 
vitejia arătată de trupele române, 
eficacitatea și soliditatea armatei 
române. Armata română, deși mi
că, a luat dintr-un singur pas lo
cul său între armatele europene. 
Consecințele acestui fapt sint mai 
mari pentru țară și pentru chesti
unea Orientului decit s-ar părea la 
prima vedere... Mai _intîi, România 
a cîștigat in 
zițle diferită de aceea pe care a 
avusese pină 
felul acelora care au rupt cercul 
de foc in reduta Grivița, deși pen
tru prima oară auzeau șuieratul 
gloanțelor, sînt din aceia ale căror 
dorințe nu pot fi disprețuite, o su
tă de mii de oameni formînd un 
detașament care întoarce victoria 
în favoarea uneia sau alteia din 
cele două mari puteri care sînt în 
poziție de a le amenința indepen
dența". (Ziarul englez „The Daily 
News", 3 noiembrie 1877).

ochii Europei o po-
acum... Oameni de

„Cu sîngele ostașilor s-a 
făurit România liberă și 

independentă"
„Bărbăteasca pășire a României 

pe cimpul de rezbel a schimbat cu 
o singură lovitură situația statu
lui român... Eroii care tin sus și 
tare pe cimpiile de luptă ale Bul
gariei drapelul român, care e îm
podobit cu laurii nemuritori, nu-și 
varsă în zadar sîngele lor. Româ
nia liberă și independentă va ocu
pa cu mîndrie un loc în concertul 
european și măreața ei' faptă Îm
preună cu numele ei vor fi impri
mate în inimile generațiilor viitoa-

Din presa vremii, mărturii mereu vii
re“. (Ziarul
9 octombrie 1877).

austriac „Der Osten1

„Atacul românilor a avut 
o influență decisivă"

„Osman Pașa reușise să străbată 
pînă în redutele ruse, care domi
nau drumul de la Plevna la Sofia 
și poate ar fi izbutit a trece în a- 
cest punct peste liniile inamice da
că bateriile române de la Doini, 
de la Etropol, de la Sanola și de la 
Opanez n-ar fi deschis asupra lor 
un foc ucigător — pe cînd, în ace
lași timp, a doua divizie română 
care ocupa Grivița i se repezea în 
spatele său, împreună cu rușii. de 
șub generalul Skobelev... Preciziu- 
nea tirului românilor și Impetuozi
tatea atacurilor avură în această 
împrejurare critică o influentă de
cisivă". (Ziarul francez „Memorial 
diplomatique", decembrie 1877).

„Prin eroismul lor, româ
nii și-au dovedit dreptul 
de a exista ca națiune 

independentă"

„Românii s-au purtat cu vitejie, 
ei au luat o mare parte la împre- 
surarea Plevnei si la înfrîngerea 
definitivă a Iui Osman Pașa, care 
a hotărît rezultatul campaniei ; ei 
și-au dovedit in război, ca și în 
pace, dreptul de a exista ca națiu
ne independentă". (Ziarul belgian 
„Le Bien Publique", februarie 
1878).

„Orice armată se poate 
mîndri cu asemenea 

ostași"

„După primele momente, ne pri
mește un foc cum nu s-a mai văzut 
nici la Solferino. nici la Custozza, 
dar lanțul tiraliorilor se ține ne
clintit. Ordinea perfectă domnea in 
toate coloanele care înaintau, pas 
cu pas, spre reduta cea mare... Cu 
toate că turcii aruncau o ploaie da 
proiectile asupra coloanei noastre, 
toți; de la mic la mare, erau la 
înălțimea sacrei lor misiuni. După 
două ore de luptă turcii erau izgo
niți dintr-o redută pe care o lua
seră dorobanții cu baioneta... Ar
mata română merită a fi pusă lin
gă orice altă armată a Europei și 
oricine poate fi mindru de soldații 
și ofițerii ei, care au dat probe atit 
de strălucite de vitejie". (Scrisoa
rea adresată ziarului „Românul" de 
Lachman, corespondentul ziarelor 
„Bund" din Berna și „Gazeta de 
Chicago" 29 august 1877).

„Sîngele vărsat n-a fost 
neroditor"

„Efectul moral produs în sufletul 
trupelor românești de ultimele o- 
perații e excelent. Soldații aceș
tia noi se cred acum soldați de
prinși cu războiul și ard de dorin
ța gloriei militare. Toată lumea e 
martoră că armata românească 
știe să se bată. Sîngele vărsat n-a 
fost deci neroditor". (Ziarul 
niol „Impartial", 4 octombrie

spa-
1877).

„Sub botezul focului s-a 
făurit frăția de arme"

cînd armata principelui 
primit botezul în foc, 
faptele sale sub Plevna 
a arătat frumoasele sa-

„Acum 
Carol și-a 
cînd, prin 
și Rahova, 
le calități, azi între Rusia și Româ
nia s-a format o legătură care este 
creată nu numai prin tratate, dară 
și prin înfrățirea de arme". (Ziarul 
rusesc „Petersburgskie vedomes- 
tie". 23 noiembrie 1877).

„Românii au arătat o vi
tejie puțin comună"

„Intrați în luptă, românii au dat 
probă de o vitejie singulară, de o 

„Sus. sus, la parapete I" (Asaltul redutei Grivița „2")

valoare tactică puțin comună și noi 
italienii trebuie să salutăm cu sin
ceră bucurie redeșteptarea unui 
popor de care sîntem legați prin 
legături de rudenie atit de strînse". 
(Ziarul italian „II Dovere", 26 sep
tembrie 1877).

„Soldatul român e ne
înfricat și iscusit în luptă"

„Aripa dreaptă a frontului e com
pusă numai din români. Ordinea 
excelentă și sîngele rece al solda
tului român dovedesc îndeajuns 
moralul trupelor. Am văzut cu o- 
chii mei cum se bate soldatul ro
mân și pot atesta că el e neînfri
cat, curajos și iscusit în luptă". 
(Ziarul austriac „Die Presse").

„Un neam vînjos 
și voinic"

„In fața Plevnei brigadele româ
nești au repurtat singurul succes 
al zilei de partea atacatorilor și 
in întîlnirile următoare s-au ară
tat cu totul egali cu cele mai bune 
trupe ale Rusiei. Adevărul este că, 
în general, s-a uitat că numele po
porului român e acela al unul 
neam vînjos și voinic". (Ziarul en
glez „The Morning Post", 1 octom
brie 1877).
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din plic
Aflat eu treburi prin stațiu

nea Călimănești — Căciulata, . 
corespondentul nostru pentru 
județul Vilcea, Ion Stanciu, a 
fost oprit de muncitorul Nico- 
lae Albu din Timișoara :

— Am auzit că sintefi de la 
ziar. Desfaceți, vă rog, plicul a- 
cesta și citiți.

In plic, o felicitare : „Cu pri
lejul zilei dv. de naștere vă do
rim, din inimă, la mulți ani, cu 
sănătate și bucurie"...

— Știți cine este expeditorul ? 
Conducerea stațiunii Călimă- 
nești — Căciulata. E un gest 
care m-a mișcat profund. Asta 
înseamnă că mi-au luat urma... 
onomasticii chiar de alaltăieri, 
cind m-am prezentat la recep
ție, cu buletinul. Ce mai, mi-au 
făcut o mare bucurie.

Care bucurie și in alte sta
țiuni să fie !

în localitatea Fîntînele (Bistri- 
ța-Năsăud) a tost descoperită 
una dintre cele mai originale și 
interesante podoabe feminine : 
o brățară de proporții impresio
nante, datînd din secolul III- 
II i.e.n. Brățara are forma unui 
ansamblu de patru semiove din 
bronz, fiecare dintre acestea în- 
trecînd în dimensiune un ou de 
rață. După aprecierea profeso
rului George Marinescu, directo
rul Muzeului de istorie din Bis
trița, brățările cu semiove con
stituiau, probabil, simboluri ale 
fecundității, fiind una dintre 
podoabele preferate ale femei
lor care au trăit pe aceste me
leaguri în urmă cu 22 de seco
le. Perfect conservată, brățara 
de bronz de la Fîntînele, atrac
tivă prin raritatea formei și fi
nețea execuției, se impune ca 
una dintre cele mai interesan
te descoperiri, din ultimii ani, în 
domeniul vechilor podoabe fe
minine.

Poveste 
frumoasă

Pictorul Constantin Boer Don- 
doș este cunoscut nu numai în 
Brăila, unde trăiește, ci și în 
țară, prin lucrările prezentate la 
expozițiile de artă plastică. Iată 
că în această primăvară, picto
rul brăilean a deschis o „expo
ziție permanentă", menită să 
dureze zeci de ani. Patru dintre 
pereții grădiniței nr. 39 din car
tierul brăilean Viziru I au fost 
împodobiți cu scene din basme
le copilăriei, între care celebre
le „Harap Alb" și „Scufița Ro
șie". Vă imaginați bucuria pri
chindeilor 1

— Știți că aceste fresce 
dv. au fost evaluate la 
80 000 de lei 7

— Se prea poate. Eu
le-am dăruit copiilor cu inima, 
nu cu notă de plată. Și cînd dă
rui o bucurie...

— Dar de ce tocmai grădini
ței 39 7

— Păi... aici sint și cele două 
fetițe ale mele.

ale 
peste
însă

Să vezi și 
să nu crezi

Pe Strada Negru Vodă din 
centrul orașului Curtea de Ar
geș — ne scrie corespondentul 
nostru voluntar Ion Micuț — a 
avut loc o întimplare cum... 
rar se intîmplă. Angajîndu-se in 
trecerea străzii printr-un loc 
nepermis, E. E., lucrătoare tem
porară la Ocolul silvic Curtea 
de Argeș, a fost surprinsă de 
autobuzul 31-Ag-4072, condus 
de șoferul Mircea Borovină. 
Față in față cu namila de auto
buz, tînăra E.E. (de 20 de ani) 
s-a aruncat sub autobuz și s-a 
făcut una cu asfaltul străzii. 
Inspălmintat, șoferul a frinat 
brusc, s-a dat jos din mașină și 
s-a îndreptat spre locul trage
diei, unde se și adunaseră cio
por de oameni. Dar acolo, mi
nune : tînăra E. E. s-a ridicat 
de jos vie șl nevătămată : nici 
tu urmă de lovitură, nici tu 
vreo zgîrietură. Sincer să fiu — 
ne scrie I. M. — părea chiar 
mai puțin speriată decît cei din 
jur. In sinea mea, am crezut că 
va avea de suferit ulterior, din 
cauza șocului, dar ea e bine 
mersi șl azi. De aceea am și 
scris cu întîrziere. Faptele s-au 
petrecut în ziua de 13 martie. 
Să mai zică cineva că 13 e cu 
ghinion. De acord, dar nici să 
nu aibă de-a face cu aseme
nea... „noroc".

„Profesori" 
repetenți

ln întreprinderile ploieștene 
deținătoare de autovehicule s-au 
organizat cursuri de perfecțio
nare a calificării profesionale a 
conducătorilor auto. Bună trea
bă, dacă n-ar fi fost făcută de 
mântuială. Și aceasta din cau
za „profesorilor", chemați să-i 
ridice pe cursanți cel puțin la 
nivelul lor de pregătire. Dar 
care e nivelul profesorilor ? Aici 
e aici : chemați ei înșiși în fata 
examinatorilor de la miliție, din 
cei aproape 100 de șefi de ga
raj — adică profesori și respon
sabili de curs — numai 26 au 
obfinut punctajul — și acela 
minim — pentru a avea drep
tul să predea lecții de circula
ție pe drumurile publice. Cei
lalți — aproape două treimi ! 
au fost invitați să ia loc 
bănci, alături de elevii lor.

in

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Pregătirea viitoarelor cadre
pentru industria

în atenția permanentă a centralei
ansamblul problemelor comple-în

xe pe care orice centrală industrială 
le are de rezolvat pentru Îndeplini
rea sarcinilor importante ce-i revin 
prin planul unic de dezvoltare eco
nomică a tării, pregătirea forței de 
muncă ocupă un loc de prim ordin. 
Și aceasta pentru considerente ușor 
de dedus. De muncitorii, tehnicienii, 
inginerii pe care-i vom forma, de 
competenta lor profesională depind 

_succesul întregii activități economice 
a întreprinderilor noastre, utilizarea 
și promovarea neintreruptă a progre
sului tehnic, realizarea unui înalt 
nivel al productivității muncii, al e- 
ficienței sale.

După cum se știe, Programul parti
dului, Directivele pentru viitorul cin
cinal adoptate de Congresul al XI- 
lea al partidului indică liniile direc
toare în domeniul învățămintului. al 
pregătirii profesionale a forței de 
muncă. Se prevăd generalizarea și 
perfecționarea primei trepte a liceu
lui, se dă o atenție deosebită învă
țămîntului profesional, pentru pregă
tirea muncitorilor calificați din toa
te ramurile producției.

în următorul cincinal, Centrala mi
nereurilor și metalurgiei neferoase va 
trebui să pregătească aproape 6 000 de 
muncitori pentru minerit și metalur
gie neferoasă. Avem în vedere nu 
numai și nu în primul rind aspectul 
cantitativ al problemei — numărul 
tot mai mare de muncitori necesari 
— ci și pe cel CALITATIV, privind 
competenta profesională a efective
lor pe care le vom pregăti. Această 
preocupare a noastră de a îmbună
tăți procesul de instruire a noilor 
muncitori, paralel cu reinstruirea și 
perfecționarea celor pe care-i avem 
în prezent în unități, pornește de ia 
indicația dată de secretarul general 
al partidului, în raportul prezentat 
la Congres, de a face din cincinalul 
viitor cincinalul afirmării cu putere 
a revoluției tehnico-economice. Or, 
este evident că progresele mari în 
domeniul tehnic și tehnologic pre
conizate pentru anii următori presu
pun si favorizează — pe linia con
diționării reciproce — un progres ca
litativ si în domeniul învățămintului.

în acest context, cit și ținînd cont 
o 

jude- 
foru- 
unele 
exis- 
în o-

mii absolvenți cu diplomă de lăcătuș- 
miner. Totodată, am avut în vedere 
sprijinirea școlilor generale, a lice
elor in organizarea activității prac
tice a elevilor pe profile cit mai a- 
propiate de specificul unităților 
noastre. Ne-am îngrijit apoi ca pon
derea pregătirii de noi cadre să fie 
deținută de forme complexe de in- 
vățămint, capabile a le asigura o ca
lificare pe măsura cerințelor progre
sului tehnic. în prezent, in cele pa
tru grupuri școlare și două școli cu 
profil metalurgic aflate in subordi- 
nea noastră, 30 la sută dintre elevi 
sint cuprinși în școala profesională, 
iar 59 la sută în liceul industrial. 
De asemenea, faptul că din cele șase 
unități școlare ale centralei patru se 
află în județul Maramureș — cuprin-

Din experiența Centralei 
minereurilor și metalurgiei 
neferoase din Baia Mare

minieră
de specialitate
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de importanța deosebită pe care 
prezintă mineritul în industria 
țului Maramureș, cu concursul 
rilor de resort, s-au impus 
modificări chiar în structura 
tentă a învățămintului. Astfel, 
rașul Baia Borșa, zonă minieră cu 
perspectivă de dezvoltare, liceul re- 
al-umanist a fost preluat de centra
la noastră și transformat într-o școa
lă de specialitate de profil din care, 
în curînd, vor intra în subteran pri

zînd circa 80 la sută din totalul ele
vilor încadrați în școlile subordonate 
nouă — ne va permite realizarea u- 
nei mai strînse legături între pregă
tirea teoretică și calificarea practică 
a viitorilor muncitori și specialiști, 
transformarea perioadei de practică 
a elevilor într-o perioadă de efecti
vă integrare a lor in procesul de pro
ducție, astfel ca să pătrundă in e- 
sența meseriei, s-o înțeleagă mai bi
ne și să se apropie cu interes și tra
gere de inimă de ea.

în ateliere șl laboratoare, In sec
țiile de producție chiar, elevii vor fi 
învățați să mînuiască unelte de pro
ducție de tehnicitate tot mai ridicată, 
dar vor fi deprinși să le și întrețină, 
să le repare și chiar să le confecțio
neze (pe cele cu un grad mai redus 
de complexitate). De asemenea, în- 
vățîndu-i să mînuiască utilajele exis
tente în unitățile productive, reali
zăm și un alt deziderat, acela ca de 
Ia începutul integrării în producție 
să poată stăpîni aceste utilaje, evi- 
tînd plasarea lor, pentru „acomodare" 
la munci inferioare calificării obți
nute. O asemenea măsură va influ
ența favorabil și asupra opțiunii ele
vilor pentru unitățile în care 
repartizați, reducînd indicele 
de fluctuație, încă foarte 
dustria minieră.

Progresul tehnic tot 
schimbările ce se succed 
celerat. atît în domeniul tehnicilor, cit 
și al tehnologiilor, ne obligă ca în ore-

le de cursuri și in stagiile de practică 
în producție să dăm — viitorilor mun
citori calificați — nu numai o profun
dă pregătire (teoretică și practică) în
tr-o anumită specialitate, dar și cu
noștințele necesare pentru a se putea 
reprofila, în timp cit mai scurt, potri
vit unor noi exigențe tehnice. Para
lel cu aceasta se impune să găsim 
modalitățile cele mai adecvate, de a 
determina policalificarea unor cate
gorii de muncitori și mai ales de a 
le asigura tuturor — inclusiv viitori
lor mineri — un bagaj mai mare de 
cunoștințe de electromecanică, me
nite să-i ajute în mînuirea 
ență a diferitelor utilaje cu 
lucra.

Una dintre preocupările 
este și aceea de a asigura, prin efor
turile noastre și cu sprijinul organe
lor locale de partid și de stat, un 
mai mare aflux de tineri spre uni
tățile noastre școlare, direcție în ca
re, pînă în prezent, am întîmpinat 
unele dificultăți. Merită amintit, în 
acest context, că am luat și vom lua 
în continuare măsuri pentru a le asi
gura elevilor noștri condiții cit mal 
adecvate studiului și activității prac
tice. Importante, fonduri de investiții, 
puse de stat la dispoziția centralei, 
au fost alocate pentru construirea și 
dotarea Liceului industrial minier din 
Baia Mare (20 milioane lei), a școlii 
metalurgice, care va găzdui prima 
promoție de elevi încă din acest an 
(15 milioane lei), pentru moderniza
rea și dotarea corespunzătoare a spa
țiilor de învățămînt profesional exis
tent. a bazei lor social-culturale.

Conjugind tot mgi bine eforturile 
cadrelor din învățămînt cu ale celor 
din producție, avem convingerea că 
vom reuși să asigurăm tuturor unită
ților din centrala noastră torța de 
muncă necesară realizării vastului 
program de dezvoltare pe care și l-a 
propus tara noastră pentru următoa
rea perioadă.

cu efici- 
care vor
esențiale

16,00 Teleșcoală • Geografie: Re- 
■giunile naturale ale pămîn- 
tulul (TVSI — clasa a V-a). 
• științe sociale : Obiective
le fundamentale ale dezvol
tării economiei noastre so
cialiste (consultație). Pre
zintă prof. unlv. dr. Nicolae 
Ivanclu-Văleanu ■ Real 
uman — 
cop. 
Telex.
Tiparnițe 
La volan 
conducătorii auto.
Mult e dulce... Din nou des
pre limba și stilul operelor 
literare.
Eroi Îndrăgiți de copil : 
„Prinț și cerșetor" (I).
Vetre folclorice : Tara Vran- 
cel.
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.
1001 de seri : Povestiri din 
călimară.
Telejurnal.
Ancheta T. Pașii de după 
primul pas tn doi.
Publicitate.
Estrada estradelor.
Ciclul „Pagini glorioase din 
istoria patriei".
Mai aveți o întrebare 1 Ali
mentația intre tradiție și să
nătate.
Good !
24 de ore.
închiderea programului.
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Festivalul național al studenților
din institutele de

Mline, 4 aprilie, în
cepe Festivalul națio
nal al studenților in
stitutelor de artă, ma
nifestare artistică de
venită tradițională, 
care-și propune să sti
muleze și să valorifice 
bogatele realizări stu
dențești în domeniul 
artei, obținute în pro
cesul de pregătire pro
fesională a viitorilor 
actori, regizori, muzi
cieni, sculptori, pic
tori, scenografi, arhi
tecți, să mijlocească 
profunda cunoaștere a 
valorilor culturii națio
nale și universale. Or
ganizată de U.A.S.C.R., 
in colaborare cu Minis
terul Educației și în
vățămîntului, actuala 
ediție — a III-a — 
a festivalului se desfă
șoară sub semnul ho- 
tărîrii întregului tine
ret universitar din 
România socialistă de 
a-și consacra talentul 
și energia aplicării tn 
viață a hotărîrilor ce
lui de-al XI-lea Con-

gres al partidului. Fes
tivalul se desfășoară 
pe secții, în care vor 
fi reunite, în urma 
unui concurs de pre- 
selecție, formații stu
dențești de specialita
te ; secția de artă tea
trală și cinematografi
că, ale cărei manifes
tări se desfășoară în
tre 4 și 8 aprilie, va a- 
vea loc la Galați. în 
domeniul muzicii, for
mațiile instrumentale 
și soliștii instrumen
tiști din conservatoare 
și facultățile de muzică 
se vor reuni la Craio
va intre 11 și 13 apri
lie, iar formațiile vo
cale, la București, în
tre 18—20 aprilie. Sa
lonul studențesc de 
artă va fi deschis la 
Sibiu Intre 11 aprilie 
și 1 mai. Tot la Sibiu 
se vor desfășura, între 
25 și 27 aprilie, lucră
rile Colocviului de 
teorie și critică de ar
tă. La Timișoara, între 
18—30 aprilie, va fi 
deschisă Expoziția de

„Pasiuni și
Biblioteca gălățeană „V. A. Ure- 

chia“ a deschis deunăzi o interesan
tă expoziție intitulată : „Pasiuni și 
pasionați0. Sint prezentate citeva 
sute de lucrări în diferite materia
le (os. rădăcini de copac etc), me-

Marea popularitate de care se bu
cură în general arta cinematografică, 
capacitatea acesteia de a pătrunde in 
cele mai largi mase de spectatori si 
de a reflecta diversitatea realității 
înconjurătoare au asigurat filmului 
de amatori accesul spre sfera de pre
ocupări extraprofesionale a unor oa
meni de virste si meserii diferite. în 
scurt timp, numeroasele pinecluburi 
înființate ln întreprinderi și institu
ții, cămine culturale, școli sau case 
de cultură ale tineretului au dobîndit 
un rol însemnat în ansamblul miiloa- 
celor muncii politice și cultural-edu
cative.

Pentru a facilita pătrunderea pro
ducției cinecluburilor in mase și, tot
odată. pentru a prileiui un perma
nent schimb de experiență intre ci
neaștii amatori, s-au organizat o se
rie de festivaluri naționale și locale, 
consacrate celei de a șaptea arte. La 
Otelul Roșu. Hunedoara. Lupeni sau 
București, de pildă, ele au o perio
dicitate respectată cu consecventă.

Un exemplu concludent In această 
privință îl constituie festivalul „Pe
licula de aur" al cinecluburilor bucu- 
reștene. Pină la instituirea lui. clne- 
amatorii din Capitală desfășurau o 
activitate sporadică, necoordonată.

Prima ediție a ..Peliculei de aur" 
— pregătită cu multă atenție și exi
gentă de organizatori — a însemnat 
cea dinții manifestare publică colec
tivă a cineamatorilor bucureșteni. 
Stimulate de inițierea acestei com
petiții și de perspectiva permanenti
zării sale, cinecluburile Capitalei 
și-au Intensificat eforturile creatoare, 
desfășurînd o activitate susținută, ale 
cărei roade au putut fi apreciate la 
cea de-a II-a ediție a festivalului, 
organizată cu puțin timp în urmă.

Cele peste 40 de pelicule proiectate 
ne oferă prileiui să formulăm citeva 
considerații cu privire la ce și cum 
creează cineamatorii bucureșteni.

Sfera tematică a filmelor lor este 
cuprinzătoare si variată. Dominantă 
se vădește preocuparea de a surprin-

artă
proiecte și machete de 
arhitectură și sistema
tizare.

La propunerile juri
ilor, alcătuite din per
sonalități ale vieții 
cultural-artistice, re
prezentanți ai Consi
liului Culturii și Edu
cației Socialiste, stu- 
denți, elevi, tineri din 
întreprinderi și institu
ții, ca și pe baza unor 
sondaje efectuate prin
tre spectatori, cele mai 
bune formații și lu
crări, cei mai valoroși 
interpreți vor fi dis
tinși cu titlul și diplo
me de Laureat al Fes
tivalului național al 
studenților institutelor 
de artă.

După încheierea fes
tivalului, formațiile 
laureate vor susține 
spectacole în case de 
cultură 
și ale 
cluburi 
cămine

ale studenților 
tineretului. în 

muncitorești si 
culturale.

Mihai 
IORDANESCU

pasionați"
taloplastie, pirogravură, miniaturi și 
machete, lucrări în pai, diferite co
lecții etc. Exponatele aparțin unui 
număr de 9 pasionați gălățeni — mun
citori, tehnicieni, economiști, unii 
dintre ei tineri, alții ieșiți la pensie. 
(Dan Plăeșu).

de pe peliculă cele mai semnificative 
aspecte ale actualității, ceea ce este 
esențial pentru bunul mers al pro
cesului de producție și poate stimula 
efortul spre mai bine, fenomene in 
măsură să ilustreze Însușirea norme
lor eticii si echității socialiste.

Un film-manifest. cu multiple sem
nificații politice si umane ca „Oma
giu" (cineclubul .,Hermes"), un re
portaj care dobîndește prin expresi-

Inq. Mitică VRACIU
director al Centralei minereurilor 
și metalurgiei neferoase
Baia Mare

20,50
21.00
21,05
21,20
22,10
22,30

Concertul corului ! 
trei simfonice ale 
viziunii. Dirijor : 
Elenescu. Solist : 
Bașklrov (U.R.S.S.).
Desene animate.
Telex,
Viata economică a 
Film serial : Kojak. 
Cărți șt Idei, 
închiderea programului.

Capitalei.

Azi, despre preocupările
edililor Gor jului

Studiile întreprinse în lumina In
dicațiilor date de conducerea parti
dului — ne explică Titus Rustoiu, 
șeful secției arhitectură și sistema
tizare a Consiliului popular județean 
Gorj — ne-au condus la concluzia că 
trei din comunele județului nostru 
(Bumbești-Jiu, Turceni și Tismana) 
întrunesc cele mai bune condiții — 
conform criteriilor stabilite — pen
tru a deveni în viitorul cincinal cen
tre urbane. în ce direcții se vor dez
volta aceste localități 1

în cazul comunelor Bumbești-Jiu 
și Turceni. elementul polarizator ho
tărâtor il constituie dezvoltarea in
dustriei în aceste zone. Pentru lo
calitatea Bumbești-Jiu condițiile de 
urbanizare se prezintă — încă de pe 
acum — mult avansate. Pe teritoriul 
comunei își desfășoară activitatea de 
multi ani o mare unitate a industriei 
republicane (întreprinderea mecani
că. cu circa 4 000 de muncitori), care 
a exercitat o puternică influentă a- 
supra dezvoltării acesteia. Prezența 
unității industriale se resimte, pe 
multiple planuri. în viata localității, 
în primul rînd. circa 50 la sută din 
populația activă a comunei a fost a- 
similată în meserii si profesii spe
cific industriale — și muncește a- 
cum In Întreprindere ca și la unită
țile cooperației meșteșugărești (circa 
100 de locuitori), la stațiile C.F.R.. la 
exploatările forestiere sau la carie
rele de piatră aflate de-a lungul de
fileului Jiului. Extinderea întreprin
derii mecanice, dublarea capacității 
carierei de piatră de la Meri, ca și 
construcția unor noi obiective vor 
crea premise ca această comună să 
poată deveni oraș înainte de sfirși- 
tul cincinalului viitor.

Ar mai trebui spus că existența de 
mai multi ani în zonă a unor uni
tăți industriale a exercitat o influen
tă favorabilă și asupra dezvoltării 
edilitar-urbanistice a localității. Ac
tuala comună dispune în prezent de 
circa 1 000 de apartamente, de o sea
mă de dotări social-culturale (uni
tăți comerciale de tip urban, spital,

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

TATĂ DE DUMINICĂ

liceu industrial, creșe.și grădinițe, 
stadion etc.) și tehnico-edilitare. în 
centrul civic al așezării. în care lo
cuiește circa iumătate din populație, 
există rețele de alimentare cu apă și 
canalizare, străzi asfaltate, trasee ale 
transportului în comun etc. Cincina
lul viitor va îmbogăți substanțial 
zestrea edilitar-urbanistică a noului 
centru urban, intrucit aici sint pre
văzute a fi construite alte 500 de a- 
partamente. policlinică, baie publică, 
creșe și grădinițe, precum și dotă
rile tehnico-edilitare aferente.

Procesul de evoluție spre urbani
zare a celorlalte două comune se va 
baza. în linii mari, tot pe dezvolta
rea industrială din zonă. După cum 
se știe, pe teritoriul comunei Tur
ceni se află in construcție și vor fi 
amplasate cele mai mari obiective 
ale termoenergeticii românești. Iar, 
ca o consecință imediată. în anii ur
mători vor fi integrați în activități 
industriale — la început ca munci
tori constructori, apoi ca muncitori 
ai beneficiarului ori ai combinatului 
carbonifer — peste 2 000 de lo
cuitori din Turceni. Datorită dez
voltării puternice a industriei. în co
mună se vor construi, pină la sfîr- 
șitul cincinalului viitor : peste 700 
de apartamente, tn blocuri pină la 
patru niveluri — practic un orășel 
muncitoresc, care va influenta în 
bună măsură și dezvoltarea locuin
țelor din vechea vatră a localității ; 
două cămine pentru nefamiliști ; o 
policlinică cu staționar ; un liceu 
industrial cu internat ; o baie publică. 
De asemenea, comuna va fi dotată 
cu o rețea tehnico-edilitară menită 
să satisfacă. în prima etapă, cerin
țele construcțiilor noi. aooi. treptat, 
ale tuturor cetățenilor. Fiind situa
tă într-o zonă de șes, comuna dis
pune de mari posibilități și pentru 
dezvoltarea agriculturii și in special 
a legumicultorii, astfel incit o bună 
parte din cerințele de aprovizionare 
ale viitorului oraș vor fi satisfăcute 
din resursele bazinului propriu.

O situație oarecum mai deosebită, 
fată de cele două comune, prezintă 
urbanizarea localității Tismana. Avem 
în vedere faptul că aici urbanizarea 
se va realiza. în prima etapă, prin 
două elemente : turismul și mește
șugurile. Această din urmă îndelet
nicire. care aici s-a transmis din ta- 
tă-n fiu, își găsește expresia în afir
marea puternică a unor meșteșuguri 
de tradiție — centre de țesut covoare, 
diverse împletituri, prelucrarea artis
tică a lemnului etc. în cea 
doua etapă, respectiv după
viitorul orășel meșteșugăresc-turis- 
tic va cunoaște o puternică dezvol
tare economico-socială prin începe
rea ln zonă a lucrărilor din cea 
de-a doua etapă a sistemului hidro
energetic din zonă.

PRODUCȚIE A CASEI DE FILME TREI

Scenariul : Octav Pancu-Iașl. Regia : Mihai Constantinescu. Imaginea : Dumitru Costache-Foni. Muzica : 
Temistocle Popa. Decoruri : Vasile Rotaru. Costume : Ileana Oroveanu. Sunetul : Nicolae Ciolcă. Montajul : 
Lucia Anton. Cu : Amza Pellea, Radu Beligan, Gina Patrichi, Olga Delia Mateescu, Mircea Constantinescu- 
Govora, Monica Ghiuță, Boris Ciornei, Andrei Codarcea șl copiii : Sebastian Constantinescu, Ruxandra Sin, 
Mihai Cociașu. Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică „București".

Redeschiderea Muzeului militar central
După o perioadă de amplă recon

strucție a edificiului și de innoire a 
modalității de expunere a fondului 
documentar,\ Muzeul militar central 
și-a redeschid porțile.

Prin conținutul tematic și forma 
de expresie — rod al eforturilor 
laborioase ale unui valoros colectiv 
de muzeografi, proiectanți, arhitecți, 
constructori și graficieni — acest 
prestigios așezămint de cultură se 
prezintă ca o instituție deplin anga
jată in cultivarea mîndriei și sim- 
țămintelor patriotice ale poporului 
nostru.

Sălile muzeului înfățișează, amplu 
și convingător, momentele de vîrf ale 
istoriei militare românești, printre 
care faptele de arme ale ostașilor, 
domnitorilor patrioți împotriva do
minației străine, răscoalele țărănești, 
lupta pentru făurirea unității națio-

nale și cucerirea independenței de 
stat, epopeea de la Mărăști, Mără- 
șești și Oituz, insurecția națională 
armată antifascistă și antiimperialis- 
tă și războiul antihitlerist. Prin ex
ponate sugestive este prezentată is
toria militară a patriei noastre.

Capitolul istoriei contemporane a 
armatei noastre este ilustrat in ima
gini vii, cu elocvente probe docu
mentare, care reflectă activitatea des
fășurată de partid, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu, coman
dantul suprem al forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, pentru 
fundamentarea concepției partidului 
nostru privind apărarea patriei socia
liste ca operă și cauză a întregului 
popor, pentru continua întărire șl 
modernizare a armatei noastre 
populare, element principal al siste
mului național de apărare.

teatre

de-a 
1980,

★
Așadar, viitoarele trei centre ur

bane ale Gorjului vor avea ca fac
tor polarizator așa cum rezultă 
clar -r- dezvoltarea puternică a in
dustriei pe teritoriul lor. Fapt cu 
totul explicabil dacă avem în ve
dere că. in cincinalul viitor, Gorjul 
se numără printre primele ju
dețe pe tară în privința volumului 
de investiții alocate de stat. Iar o 
parte din acestea vor ajuta nu nu
mai la valorificarea resurselor de 
materii prime ale acestor meleaguri, 
ci și la dezvoltarea celor trei viitoare 
centre urbane.

C. PRIESCU 
Dumitru PRUNA

au demonstrat elocvent capacitatea 
cineamatorilor din Capitală de a ilus
tra o problematică majoră prin mij
loace artistice de o pregnantă origina
litate și expresivitate.

Dacă putem vorbi în momentul de 
fată despre un cert progres al activi
tății cinecluburilor din Capitală, a- 
ceasta se datorează, fără îndoială, și 
atenției mai susținute, sprijinului a-, 
cordat de Comitetul de cultură și e-

Cum și pentru cine 
filmează cineamatorii ?
vitatea si caracterul sintetic al ima
ginilor 
ritabil 
mon“ 
derea 
tehnic 
structive 
crare a 
documentar care 
musețea și dificultatea 
de o mare tnsemnătate 
socială ca ..Agerpres transmite' 
neclubul „Cinepres"). un cind-verit£ 
care surprinde cu o deosebită putere 
de pătrundere un aspect esențial al 
vastei acțiuni de reciclare ca ..Test" 
(cineclubul ..Hermes"), un poem ci
nematografic care omagiază forța so
lidarității umane ca ..Balada albă" 
(cineclubul Institutului de arhitec
tură). sau un reportai care surprinde 
pe viu și combate cu vehementă ma
nifestări reprobabile ale unor ele
mente 'certate cu etica socialistă — 
„Bișnițarii" (cineclubul .,Hermes").

unui ve- 
..Panteli- 
întreprin- 

un film 
valențe în

de prelu- 
un 

evidențiază fru- 
unei munci 
politică și 

i“ (ci-

forța emoțională a 
document istoric ca 
(cineclubul de la 
„23 August"), sau 

cu multiple 
ca „Metode 
profilelor laminate".

ducație socialistă al municipiului 
București prin Centrul de îndruma
re a creației populare și a mișcării 
artistice de masă, de organele sindi
cale și de organizațiile U.T.C. Râmi- 
ne insă o problemă în continuare 
deschisă și numai parțial rezolvată, 

■ aceea a asistentei de specialitate a- 
cordată de către cineaștii profesioniști 
cineamatorilor. Prezența sporadică a 
unor regizori, operatori sau critici 
de film in mijlocul cineamatorilor nu 
poate asigura un real si temeinic 
progres calitativ, atît de necesar pen
tru ca eforturile și pasiunea lor să 
nu se irosească in pelicule mediocre 
și nesemnificative. Este, credem, 
timpul ca ACIN (prin comisia de ci- 
necluburi). in colaborare cu toate 
organele și organizațiile răspunză
toare intr-un fel sau altul de activi
tatea cineamatorilor. să găsească ceie 
mai adecvate modalități pentru a a- 
sigura o îndrumare artistică perma
nentă si efectivă a cinecluburilor.

Sîntem datori să răspundem tn În
cheiere și unei alte întrebări : pentru 
cine creează 
ținem seama .... ... ____
cazurilor, la proiecțiile organizate 
in 
le 
tor 
torii filmelor prezentate, sosite din 
diferite colțuri ale țării, rareori au 
participat mai mult de citeva zeci de 
spectatori obișnuiti. trebuie să con
statăm că, din punct de vedere al 
pătrunderii filmului de amatori in 
masă, această modalitate nu s-a do
vedit intru totul eficientă. Pe de altă 
parte, merită relevat și un alt aspect. 
Odată cu dezvoltarea numerică și ca
litativă a activității cineaștilor ama
tori se menține, tn mod inexplicabil, 
o paradoxală discrepantă între posi
bilitatea filmului de amatori de a *1 
prezent oricind și oriunde (e mult 
mai simplu să proiectezi citeva zeci 
de metri de peliculă decît să orga
nizezi un concert coral sau oricare 
altă reprezentație de amatori) și pă
trunderea sa efectivă tn mase. Ci
neamatorii creează anual sute de fil
me documentare, tehnice, de protec
ția muncii, satirice, turistice, de ani
mație etc., dar ele rămțn. in majori
tatea cazurilor, necunoscute tocmai 
acelora pentru care au fost realizate 
și asupra cărora pot exercita o certă 
influentă instructivă și educativă. 
Cineamatorii creează pentru miile de 
oameni ai muncii, pentru cei care 
sint eroii filmelor lor Cînd vor a- 
junge aceștia să vadă cu regularita
te și intr-un cadru adecvat filmele 
realizate de tovarășii lor de muncă, 
cu un talent și cu o pasiune demne 
de respect și admirație 7

Este o Întrebare la care atît cine
amatorii. cit și spectatorii cărora li sa 
adresează filmele acestora așteaptă 
un răspuns materializat in acțiuni și 
fapte concrete.

cineamatorii 7 Dacă 
că, in majoritatea

cadrul festivalurilor pe 
aminteam la începutul 

rinduri, in afară de
care 

aces- 
au-

Lucia BOGDAN

• Teatrul Național București (sa
la mare) : Coana Chirița — 19,30, 
(săla mică) : Părinții teribili —
19.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România) : Ciclul — 
„După-amiezile muzicale ale tine
retului**. Recita) de pian : Stefan 
Agoston — 18.
• Orchestra simfonică și corul 
Radlotelevlzlunli române. Diri
jor : Emanuel Elenescu. Dirijorul 
corului : Nicolae Vicleanu. So
list : Dmltrll Bașklrov (U.R.S.S.) 
— 20.
• Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatru! de operetă : Mj fair 
lady — 19.30.
• Teatrul de comedie : Preșul —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau 
— 19,30, (sala din str. Alex. 
hia) : Elisabeta I 
o Teatrul 
vagon 7 —
• Teatrul 
gheru) ;

Sa
19.30.

Mic : Viața e ca 
19,30.
„Nottara" (sala 
Ultima cursă —

(sala Studio) : Șoc la
19
• Teatrul Giulești :
19.30.
• Teatrul evreiesc de 
zul cel mare — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Uite, că nu 
tac — 19,30, (sala Victoria) : Un 
băiat de zahăr ars — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" (sala din str. Ere- 
mia Grigorescu 24) : La ora H 
concert — 19,30.
• Teatrul ,,Ion Creangă" : Pă
pușa cu piciorul rupt și Pufușor 
și Mustăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
calea Victoriei) : Peter Pan ~ 15, 
(sala din str. Academiei) : Pun
guța cu doi bani — io. Un băiat 
Isteț și un rege nătăfleț — 17.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 17,30, Pe acest pămînt —
19.30.

Ma-
19,30, 

mezanin —

...Eseu

stat : Lo-

cinema
e Pirații Sin Pacific — Insula co
morilor : SCALA — 9,45; 13: 16.15; 
19,30, CAPITOL — 8.30; 11.30: 14.30: 
17.30: 20,30, FAVORIT — 9.30: 12,30: 
16,15; 19.15
• Ce culoare are dragostea: VIC
TORIA — 9.15; ti.30; 13.45; ie: 
18,15: 20.30.
• Răfuiala : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 5014) — 17.30 ;

(5026) — 20,15, PATRIA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20,15, BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Ai greșit, inimă !: FESTIVAL
— 9; 11,30; 13.45; 16; 18.30; 20,45.
• Nu filmăm să ne-amuzăm: LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Pîino și ciocolată : CENTRAL
— 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
CASA FILMULUI — 10; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,30.
• Sutjeska : LUMINA — 9; 11,30; 
14,15; 17,15; 19,45, TOMIS 
11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Un milion pentru Jake I 
ROVIAR — 8.45; 11; 13,15;
18.15; 20.30, MELODIA — 9: 
13,30; 16; 18,15; 20,30. MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate i 
DOINA — 9,45; 16.
• Muntele ascuns : 
11,15; 13.30; 17,45; 20.
• Ochii Shivanei : EXCELSIOR
— 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20, GLO
RIA — 8,30; 11,30; 14,15; 17,15: 20, 
AURORA — 9,15; 11.45; 15; 17,30; 
20.
• Filip cel bun : TIMPURI
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; J" 
FLOREASCA — 15,30; 18
• Șapte mirese pentru 
frați ; GRIVITA — 13.30; 
18,15; 20,30, VOLGA 
13,30; 15.43; 18; 20,15.
• Agonie și extaz — 14,30,
rășul Svertlov — 16,30, Trei __
liarde fără ascensor : 18.30: 20,30: 
CINEMATECA (sala Union).
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30, MOȘILOR ................. ~
a Scufundarea 
ZEȘTI —
20.30.
• Caut o 
16; 18: 20.
• Moulin _ ______
15,30; 18; 20,15. * ’ ‘
• Nemuritorii : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20.15.
• PIÎngeți, 
18; 20,15.
• Vandana
19.
• Ilustrate 
MUNCA —
— 15,30; 18; 20,15, PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Luminile rampei : VIITORUL.
— 16; 19.
• Răzbunarea lui Dani : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20.
• Un bărbat fata! : MIORIȚA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.

FE-
15.45;
11,15;

DOINA

NOI
18; 20.15. 
I; 20,15.

șapte 
15,45; 
11,15;fi;

Tova- 
mi-

- 15,30: 18; 20.
Japoniei : BU- 

9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;

nevastă t UNIREA —

Rouge i BUCEGI

chitare!: LIRA —15,30;

GIULEȘTI — 10; 18;

cu flori de ctmp :
16; 18; 20. FERENTARI

20.30.

• Actorul șl sălbaticii : PACEA
— 15.30; 19.
• O noapte la castel : 
— 16: 18,15.

CRINGAȘI

• Ștefan cel Mare — 
POPULAR — 15.30; 19.

Vaslui 1475:

• Martorul trebuie să 
TA — 15.30; 17.45; 20.

tacă : AR-

• Zidul : COSMOS — 
20,15.

1S.30; 18;

• Zapata : VITAN -
20.15.

15.30; 18;

A Un general pentru victorie i
RAHOVA - 16: 18.15:
• Orfeu in Infern : FLACARA 
15.30; 18: 20.15.
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INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘII 
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășa Elena Ceausescu a primit 
delegația Academiei de stiinte din Japonia

(Urmare din pag. I)

urma războiului din 1967 și, totodată, 
la soluționarea problemei poporului 
palestinean.

In ce privește ultimele evenimente, 
care au dus la întreruperea misiunii 
secretarului de stat Kissinger in 
Orientul Mijlociu, cauzele lor sînt 
ceva mai profunde ; ele dovedesc că 
problemele n-au fost abordate in 
toată complexitatea lor. După pă
rerea mea, este necesar să se por-< 
nească de la obiectivul fundamental 
al unei soluții totale, care să asigure 
o pace dreaptă și trainică în Orientul 
Mijlociu. In același timp, trebuie 
pornit de la faptul că fără soluțio
narea problemei palestinene, fără 
recunoașterea dreptului poporului 
palestinean de a-și constitui un stat 
independent propriu nu poate fi rea
lizată o pace trainică în Orientul 
Mijlociu. Desigur, în realizarea aces
tor obiective pot exista diferite căi, 
pot fi întreprinși și pași parțiali : 
succesul lor nu poate să fie însă real 
decit în măsura în care se pornește 
de la început de la realizarea acestui 
obiectiv fundamental.

In prezent, noi considerăm că se 
impun acțiuni intense din partea tu
turor statelor pentru a preveni o 
agravare a situației sau o reluare a 
ostilităților. In acest sens, reluarea 
Conferinței de la Geneva, cu parti
ciparea tuturor statelor interesate, 
inclusiv cu participarea O.E.P. și a 
altor state, o apreciem necesară și 
utilă. în același timp, considerăm că 
trebuie depuse eforturi pe toate căile 
pentru a se continua acțiunea de so
luționare pe cale pașnică și politică 
a problemelor din Orientul Mijlociu. 
Fără îndoială, poziția intransigentă a 
'sraelului nu poate servi cauzei so
luționării pașnice a acestor probleme.

Noi avem convingerea că dacă se 
vor depune eforturi din partea tutu
ror statelor interesate, inclusiv 
a altor state, îndeosebi din Eu
ropa și zona Mediteranei, exis
tă posibilități reale pentru a se 
ajunge la o soluție politică ; de 
asemenea, avem convingerea fermă 
că. independent de desfășurarea eve
nimentelor, se va ajunge la soluțio
narea problemei palestinene prin re
cunoașterea dreptului poporului pa
lestinean la o organizare indepen
dentă. O asemenea evoluție trebuie 
să ducă la instaurarea unei păci trai
nice, juste în Orientul Mijlociu, care 
să garanteze independenta și suvera
nitatea tuturor statelor, să deschidă 
calea dezvoltării lor economico- 
sociale independente, ceea ce cores
punde intereselor tuturor popoarelor 
din zonă, cit și intereselor păcii din 
întreaga lume.

ÎNTREBARE : Am salutat 
cele spuse de dumneavoastră 
cu privire la ultima misiune a 
lui Kissinger in Orientul Mijlo
ciu și necesitatea convocării ur
gente a Conferinței de la Gene
va, cu participarea ștatelor in
teresate și, așa cum ați spus, cu 
lărgirea participării la confe
rință.

După cum știți, pină acum ne
gocierile s-au desfășurat sub 
controlul direct al Statelor Uni
te și al Uniunii Sovietice, cu. 
participarea altor țări arabe. în
țelegem că, după părerea dum
neavoastră, extinderea partici
pării la Conferința de la Gene
va și, in acest cad-u, participa
rea palestinenilor ar duce la 
găsirea unei soluții și ar fi o 
garanție in acest sens ?

RĂSPUNS : Fără îndoială, o lărgi
re a participării, sub egida Națiuni
lor Unite, va avea o influentă favo
rabilă in realizarea mai grabnică a 
unei păci trainice și juste în Orien
tul Mijlociu.

ÎNTREBARE : în curind, Ex
celența Voastră va vizita zona 
Orientului Mijlociu. Am vrea 
să vă spunem că incă de pe 
.acum se acordă o atenție deose
bită acestei vizite, mai ales in 
condițiile eșuării vizitei lui Kis
singer. Vrem să vă spunem că 
in această zonă foarte multe 
state acordă o foarte mare a- 
tenție rolului pe care România 

îl joacă in viața internațională. 
Cunoaștem acest rol al țării 
dumneavoastră, condusă de Ex
celenta Sa, domnul președinte, 
și tocmai datorită acestei acti
vități România ocupă un loc 
deosebit in lume.

Considerați că vizita pe care 
dumneavoastră o veți face in 
curind in această zonă poate 
contribui sau poate grăbi să se 
ajungă la o soluționare mai ra
pidă a problemelor dintre păr
țile aflate in conflict ?

RĂSPUNS : Vizita mea în unele 
țări din Orientul Mijlociu, între care 
și Iordania, a fost stabilită înainte de 
ultimele evenimente și se înscrie în 
cadrul relațiilor de prietenie și strîn- 
să colaborare dintre România și ță
rile arabe. Această vizită oferă un 
nou prilej pentru un larg schimb de 
păreri atit asupra dezvoltării relați
ilor bilaterale, cît și asupra unor 
probleme internaționale. Desigur, 
România este direct interesată în 
realizarea unei păci trainice și juste 
în Orientul Mijlociu. In sensul celor 
ce am spus și în spiritul principiilor 
care stau la baza relațiilor dintre ță
rile noastre, vom aborda, în convor
birile pe care le vom avea în acele 
țări — inclusiv în Iordania — și pro
blemele din Orientul Mijlociu.

ÎNTREBARE : Republica So
cialistă România a cunoscut o 
dezvoltare și un progres imens 
sub conducerea dumneavoastră 
remarcabilă. Această dezvoltare 
poate fi văzută atit in domeniul 
economiei, cit și in cel al coope
rării cu toate țările ; experiența 
României a fost recunoscută in 
întreaga lume, în special in ță
rile in curs de dezvoltare.

Vreți, domnule președinte, si 
ne explicați obiectivele planifi
cării dumneavoastră economi
ce ?

RĂSPUNS : Succesele obținute de 
poporul român în dezvoltarea econo- 
mico-socială și în făurirea orinduirii 
socialiste sint o dovadă în plus a 
faptului că atunci cind un popor 
este stăpin pe destinele sale și ac
ționează pentru folosirea bogățiilor 
naționale în interesul dezvoltării in
dependente poate să lichideze in
tr-o perioadă scurtă starea de îna
poiere și să realizeze un progres ra
pid in toate domeniile de activitate.

In ce privește obiectivele viitoare, 
ele, au fost trasate de Congresul al 
XI-lea al partidului nostru. Avem 
în vedere continuarea politicii de 
dezvoltare a industriei pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii contemporane, a agriculturii, a 
tuturor ramurilor activității econo
mice și sociale.

în actualul cincinal, 1971—1975, rit
mul anual de creștere a producției 
industriale a fost de circa 14 la sută. 
In cincinalul 1976—1980 prevedem 
un ritm de circa 10 la sută anual. 
Alocăm circa 33 la sută din venitul 
național în scopul dezvoltării forțe
lor de producție. Desigur, toată a- 
ceastă dezvoltare o concepem in 
sensul creării unor condiții tot mai 
bune pentru ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui, țelul suprem al întregii noastre 
activități.

ÎNTREBARE : Perspectiva coo
perării româno-iordaniene a fost 
lărgită de la intilnirea ce a avut 
loc intre Excelența Voastră și 
regele Hussein, atit in domeniul 
comercial, cit și in cel cultural, 
iii cadrul căruia sute de stu- 
denți iordanieni studiază în ța
ra dumneavoastră.

Am putea afla de la conducă
torul poporului român cum do
resc prietenii noștri români să 
lărgească această cooperare și 
să participe la proiectele noas
tre de planificare ?

RĂSPUNS : Am menționat deja 
că, în urma vizitei Maiestății Sale 
regele Hussein in România, a avut 
loc o extindere a colaborării econo
mice, culturale și in alte domenii 
între țările noastre. Ne face plăcere 
că studenți și tineri iordanieni stu
diază în țara noastră, pregătindu-se 

pentru a putea să-și servească po
porul, să contribuie la dezvoltarea 
economico-socială a patriei lor. Fără 
îndoială, este necesar să extindem 
relațiile dintre țările noastre, să tre
cem la o formă superioară — am in 
vedere cooperarea în producție — 
în scopul realizării unor obiective 
industriale, economice, agricole.

După cîte cunosc, țara dumnea
voastră își propune un program de 
dezvoltare intens în următorii ani ; 
în acest cadru, consider că se des
chid posibilități largi pentru o coo
perare strînsă între țările noastre și 
dorim să vedem realizată în practică 
o colaborare cit mai fructuoasă.

ÎNTREBARE : Sub conduce
rea dumneavoastră. România a 
jucat un rol foarte activ in via
ța internațională. Vreți, domnu
le președinte, să ne explicați 
principiile care guvernează acest 
rol 1

RĂSPUNS : Fiind preocupată de 
dezvoltarea sa economico-socială, 
România este vital interesată într-o 
politică de colaborare și de pace în
tre toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială. Noi por
nim de la faptul că vechea politică 
de dominație și dictat, care a adus 
omenirii atîtea nenorociri, trebuie să 
fie înlocuită cu o politică nouă. La 
baza noilor relații internaționale 
trebuie să stea deplina egalitate în 
drepturi, respectul independenței și 
suveranității naționale, neamestecul 
în treburile interne, colaborarea re
ciproc avantajoasă, renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța in 
relațiile dintre state. Apreciem că 
schimbările în raportul de forțe pe 
plan internațional, ..intensificarea 
luptei popoarelor pentru a deveni 
stăpîne pe bogățiile lor naționale 
creează perspective bune pentru e- 
voluția vieții internaționale. Cursul 
spre destindere care a început este 
rezultatul tocmai al acestor schim
bări. Din păcate însă, sîntem de-abia 
la început, există încă puternice 
forțe reacționare și conflicte în lu
me care, în orice moment, pot pune 
în pericol cursul spre destindere și 
pacea omenirii.

Pornind de sțici, considerăm că tre
buie intensificate eforturile tuturor 
popoarelor pentru o politică nouă, 
că țările mici și mijlocii, țările in 
curs de dezvoltare și țările nealinia
te trebuie să joace un rol mai activ 
în viața internațională.

Considerăm că problemele com
plexe ale lumii de astăzi nu pot fi 
soluționate decit cu participarea tu
turor statelor, indiferent de mărimea 
lor și de orinduirea lor socială. De 
asemenea, ne pronunțăm pentru 
creșterea rolului Organizației Națiu
nilor Unite, al altor organisme inter
naționale in soluționarea probleme
lor și în asigurarea păcii în lume.

ÎNTREBARE : Vorbind despre 
principiile care călăuzesc acti
vitatea internațională a Româ
niei, ați amintit, domnule pre
ședinte, necesitatea de a nu se 
recurge la forță, de a se solu
ționa litigiile dintre țări pe cale 
pașnică. Ați precizat că mai sint 
forțe,in lume care pun iuperi
col pacea mondială. Credeți că 
ar fi necesar să se ia măsuri co
lective împotriva acestor ac
țiuni ? Cum vedeți soluționarea 
acestor probleme ?

RĂSPUNS : Desigur, mai există 
conflicte și sint încă forțe care nu au 
renunțat complet la vechea politică 
de dominație și intervenție. Aceasta 
impune intensificarea acțiunii po
poarelor din toate țările pentru a 
preintimpina și împiedica noi acte 
de agresiune și de intervenție. Soli
daritatea și acțiunea fermă a popoa
relor pot reprezenta garanția cea 
mai sigură împotriva unor noi acte 
de agresiune. Așa cum acțiuni unite 
din partea O.N.U. pot să joace in 
această privință un rol important.

In încheiere, aș dori să adresez 
poporului prieten iordanian, prin in
termediul dumneavoastră, al ziarelor 
dumneavoastră, un salut cordial și 
cele mai bune urări de prosperitate, 
bunăstare și pace.

Tovarășa academician dr. ing. Elena 
Ceaușescu, director general al Insti
tutului central de cercetări chimice, 
a primit la 2 aprilie, la sediul Insti
tutului de cercetări chimice — ICE- 
CHIM, delegația Academiei de ști
ințe din Japonia condusă de pre
ședintele academiei, academician dr. 
ing. Kiyoo Wadatti, care face o vi
zită în țara noastră pentru a lua cu
noștință direct de realizările cerce
tătorilor și oamenilor de știință ro
mâni în vederea stabilirii unor re
lații de colaborare științifică între 
oamenii de știință din cele două țări

Din delegație fac parte acad. 
Yoshio Fujita, profesor la Universi
tatea din Tokio, acad. Toshitaro Mo- 
rinaga, profesor la Universitatea 
Kyiishii, acad. Seijin Nagao, profe
sor la Universitatea Hokkaido.

La întrevedere au participat acad, 
loan Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie,

Semnarea unui acord comercial 
între România și S. U. A.

La București a fost semnat, 
miercuri după-amiază, Acordul pri
vind relațiile comerciale dintre Re
publica Socialistă România și Statele 
Unite ale Americii. Documentul pre
vede dezvoltarea și diversificarea in 
continuare a raporturilor economice 
bilaterale, în baza principiilor cu
prinse în Declarația comună a pre
ședinților celor două state, din 5 de
cembrie 1973, de la Washington, pre
cum și acordarea reciprocă a clauzei 
națiunii celei mai favorizate.

Acordul a fost semnat, din partea 
română, de Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co

Vizita delegației Organizației 
pionierilor „V. I. Lenin" din U.R.S.S.

La invitația Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, in perioada 
27 martie — 3 aprilie a.c., o delegație 
a Organizației pionierilor „V. I. Le
nin", din U.R.S.S., condusă de A. Fe- 
dulova, președintă a Consiliului cen
tral, a făcut o vizită de schimb de 
experiență în țara noastră.

în timpul șederii în România, de
legația a avut întilniri cu coman
danți instructori de pionieri, cadre 
didactice, activiști ai organizației, cu 
oomandante ale pionierilor din mu
nicipiul București și din județele 
Argeș, Brașov, Dolj, Prahova, Sibiu 
și Vîicea.

Cronica zilei
Miercuri a plecat la Budapesta o 

delegație a Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul antifascist, 
care, la invitația Federației partiza
nilor unguri, face o vizită oficială 
cu prilejul celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub ju
gul fascist . ......... ................

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți generalul de armată in 
rezervă Iacob Teclu, președintele Co
mitetului organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, generali și 
ofițeri activi și în rezervă.

A fost de fată colonelul Endre 
Toth, atașat militar și aero al R. P. 
Ungare la București.

★
Ieri a plecat la Berlin, pentru a 

participa la funeraliile tovarășului 
Herbert Warnke, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Federației Sindicatelor Libere 
Germane, o delegație a U.G.S.R. con
dusă de tovarășul Nagy Paul, mem
bru al C.C. al P.C.R., secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

★
în conformitate cu Acordul gene

ral de colaborare dintre Republica 
Socialistă România si Republica Ara
bă Libiană — din 14 februarie 1974 

și acad. Miron Nicolescu, președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
România.

Cu acest prilej, între tovarășa Elena 
Ceaușescu și academicienii japonezi 
a avut loc un amplu schimb de pă
reri cu privire la activitatea și preo
cupările oamenilor de știință din 
România și Japonia. În acest con
text a fost subliniată dorința comu
nă de a extinde legăturile de colabo
rare și cooperare în domeniul știin
ței și tehnologiei, ca o contribuție 
importantă la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și popoare.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
In timpul șederii în țara noastră 

membrii delegației Academiei de ști
ințe din Japonia vor vizita o serie 
de institute de cercetări din dome
niile chimiei, fizicii, agriculturii, me
teorologiei și astronomiei.

merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar din par
tea americană — de Harry G. Bar
nes jr., ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii la București.

Au fost de față Nicolae Ionescu, 
ministru secretar de s.tat la Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, Ni
colae Ștefan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane ofi
ciale.

Delegația a avut convorbiri la 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor cu tovarășul Virgiliu Ra- 
dulian, președinte al C.N.O.P., și a 
avut o întîlnire la C.C. al U.T.C. 
cu tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Vizita și discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

— a fost semnată o convenție între 
NAVROM Constanta si General Ports 
And Lights Authorities din Tripoli 
pentru deschiderea unei linii regu
late de navigație între porturile ro- 
rnânești și libiene. Linia a fost inau
gurată de nava românească „Mediaș", 
care a preluat la bord mărfuri gene
rale cu destinația Libia. Noua linie 
va fi servită de nave cu deplasa
mente pină la 4 800 tdw.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 4, 5 și 6 

aprilie. In țară : Cerul va fi tempo
rar noros. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă. Vînt 
moderat. Minimele vor fi cuprinse 
între zero și 10 grade, izolat mai cobo- 
rîte în depresiuni și nordul țării 
in primele nopți, iar maximele vor 
oscila între 10 și 20 grade, mai ri
dicate în a doua parte a intervalu
lui. în București : Cer temporar no
ros. Ploi sub formă de aversă. Vint 
slab pină la moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

)
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Re
publicii Socialiste România, vă adresez, în numele poporului gabonez, 
ai guvernului, precum și al meu personal, vii felicitări.

• Transmit urări de fericire pentru Excelența Voastră și de prosperi
tate pentru poporul român. /

Doresc ca relațiile de prietenie care există între țările noastre să 
se întărească tot mai mult pentru bunăstarea popoarelor noastre.

• Cu cea mai înaltă considerație,
EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am plăcerea să vă transmit felicitările mele cele mai calde cu ocazia 
realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România.

Vă rog să-mi permiteți să vă adresez urările mele pentru activitatea 
dumneavoastră viitoare.

HAMENGKU BUWONO
Vicepreședinte 

al Republicii Indonezia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Mulțumesc călduros pentru felicitările și urările cordiale ce mi-au 
fost adresate și pe care vi le adresez și eu la rîndul meu din toată 
inima.

LUIGI LONGO

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Regulamentul modificat al complexului 
„Sport și sănătate"

intră în vigoare la 6 aprilie

• De la aceeași dată va începe ediția de vară a ,,Cupei tine
retului’’ • Cluj, 12—13 aprilie: festivalul ansamblurilor de 
gimnastică modernă • Deva, 2 mai: finala „Crosului tine
retului” • Programul turneului de box pentru „Centura 

de aur”

Ieri, cu prilejul unei conferințe de 
presă organizate de C.N.E.F.S., s-a 
anunțat că activitatea complexului 
„Sport și sănătate" va continua de 
la 6 aprilie pe baza regulamentului 
modificat după sugestiile practican- 
ților.

De asemenea, duminică, 6 aprilie, 
va începe și ediția de vară a „Cupei 
tineretului". Această competiție, cu 
finale pe țară o dată la doi ani, se 
va desfășura în 1975 pină la nivelul 
localităților, adresîndu-se în acest 
stadiu unor mase largi de țineri ; 
urmează ca întrecerile la nivel repu
blican să aibă loc în vara lui 1976.

în schimb, o altă competiție, insti
tuită recent și destinată exclusiv ti
nerelor fete, va atinge faza finală la 
sfîrșitul săptămînii viitoare. E vorba 
de festivalul pe țară al ansamblurilor

ÎN CÎTEVA
HOCHEI : De azi, meciurile 

campionatului mondial 
(grupa A)

Incepînd de astăzi, orașele vest- 
germane Miinchen și Diisseldorf vor 
găzdui întrecerile campionatului 
mondial de hochei pe gheată 
(grupa A), reunind selecționatele 
U.R.S.S. (deținătoarea titlului). Ceho
slovaciei. Suediei. Finlandei, Polo
niei si S.U.A.

FOTBAL
Miercuri, la Kiev,. în cadrul Cam

pionatului european de fotbal, 
echipa U.R.S.S. a întîlnit selecționa
ta Turciei, pe care a învins-o cu 
scorul de 3—0 (1—0). Au marcat 

de gimnastică modernă, programat 
la Cluj, in zilele de 12 șl 13 aprilie.

Totodată, s-a anunțat că finala 
„Crosului tineretului" se va desfășura 
în această primăvară la Deva, Ia 2 
mai, in cadrul unui popular festival 
cultural și sportiv.

Cît privește turneul de box „Cen
tura de aur", competiție cu o bogată 
participare internațională, la care 
sînt înscriși și 72 dintre cei mai va
loroși pugilișii români, sintem În
științați că va avea loc după urmă
torul program : 14 aprilie — în cursul 
dimineții, cîntarul oficial și tragerea 
la sorți ; după-amiază și seara, pri
mele gale preliminare ; 15, 16. 17
aprilie — zilnic, cîte două reuniuni 
preliminare (ora 15 și, respectiv, 
19) ; 18 aprilie — cele două gale se
mifinale ; 20 aprilie — ora 10 di
mineața, gala finalelor.

RÎNDURI
Kolotov (2, dintre care unul din 
11 m) și Blohin.

CANOTAJ
La Campionatele mondiale de ca

notaj academic, care vor avea loc la 
Nottingham, între 21 și 30 august, 
va participa și selecționata R. P. Chi
neze. La întreceri și-au confirmat 
participarea aproape 2 000 de concu
rent! reprezentînd 35 de țări. Este 
pentru prima oară cind aceste cam
pionate au loc în Anglia.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea 

din 2 aprilie 1975
EXTRAGEREA I : 18 30 13 45 27 36 
EXTRAGEREA A II-A : 38 41 11 

28 43.

Poporul ungar sărbătorește la 4 
Aprilie cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării sale. In acea zi a anu
lui 1945. glorioasa armată sovietică 
— care în timpul celui mai șingeros 
război cunoscut vreodată a dat 
jertfe de nemăsurat in lupta dusa 
împotriva barbariei fasciste — a izgo- 
rțt ultimul soldat hitlerist de pe pă- 
nintul Ungariei. Reamintindu-ne de 

acest moment istoric, ne reamintim 
de cea mai mare ootitură in desti
nele poporului ungar.

4 Aprilie a salvat poporul ungar 
nu numai de suferințele războiului. 
Victoria armatei sovietice a măturat 
regimul contrarevoluționar al lui 
Horthy, a zdruncinat dominația de se
cole a moșierilor si capitaliștilor. Ast
fel 4 Aprilie a oferit poporului un
gar sansa istorică de a deveni stă
pin in propria sa tară, de a făuri 
puterea clasei muncitoare in alianță 
cu țărănimea, de a deschide calea 
unor transformări democratice si a- 
poi a construirii socialismului.

Cu prilejul acestei mari sărbători 
naționale. întregul nostru popor sa
lută cu recunoștință si frățesc de
votament pe eliberatorul său. po
porul sovietic, care a purtat princi
pala povară a celui de-al doilea 
război mondial. Prietenia ungaro-so- 
vietică s-a inrădăcinat atit de pu
ternic in sufletul poporului nostru 
incit nu poate fi smulsă.

La sărbătoarea eliberării, poporul 
ungar isi reamintește cu sinceră re
cunoștință de luptele eroice purtate 
de ostașii români, alături de armata 
sovietică. Diviziile armatelor Româ
niei, eliberată de dominația hitle- 
riștilor germani și a lui Anto
nescu, au dat mari jertfe pen
tru eliberarea patriei noastre. La 
Budapesta, Miskolc, Debrecen și 
in alte orașe, aproximativ 44 000 de 
ostași români și-au jertfit viața pen
tru libertatea Ungariei. Poporul nos
tru nu va uita niciodată această jertfă 
de singe. Ca în fiecare an, și la a- 
ceastă aniversare florile recunoștin
ței sint așezate pios pe mormintele 
eroilor care dorm somnul de veci în 
pămintul Ungariei.

Este plăcut să știm că la sărbă
toarea eliberării se află alături de 
noi, animată de sentimente interna
ționaliste, marea familie a țărilor 
socialiste, că poporul român parti
cipă împreună cu noi la sărbătoare.

în 1945. primele raze ale libertății 
au căzut peste o țară in ruine, singe- 
rind din mii de răni. 40 la sută din 
avuția națională a fost distrusă in 
timpul celui de-al doilea război mon
dial. Industria si comunicațiile erau 
paralizate, agricultura abia dispunea 
de mijloace necesare cultivării pă- 
mlntului. 90 la sută din întreprin
derile industriale au suferit grave 

avarii. Transporturile feroviare si ru
tiere au fost distruse in proporție de 
80—90 la sută. Hitleriștii au aruncat 
in aer podurile noastre peste Dună
re, Tisa și peste celelalte ape. Majo
ritatea locuințelor din Budapesta 
au fost transformate in ruine, 23 la 
sută dintre ele fiind complet dis
truse. Datorită războiului pustii
tor si jafului hitlerist. s-ă micșo
rat șeptelul. în aceste condiții 
puțini ar fi crezut posibilă reface
rea tării. Dar comuniștii au re
dat poporului încrederea, credința 
in propriul viitor și. sub conducerea 
partidului nostru, oamenii muncii au 
început reconstrucția, făurirea unei 
țări noi.

La cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării noastre putem spune pe 
drept cuvint că în acești treizeci de 
ani poporul ungar, luptind și mun
cind cu spirit de sacrificiu, a făurit, 
sub conducerea partidului, o țară 
nouă. Noua înfățișare a Ungariei se 
definește prin puterea populară trai
nică, prin faptul că relațiile de pro
ducție și de proprietate socialistă au 
devenit atotcuprinzătoare, milioanele 
de oameni ai muncii construind cu 
succes, sub conducerea partidului, 
societatea socialistă dezvoltată.

în aceste trei decenii, Ungaria s-a 
transformat dintr-o tară agrară — cu 
mică producție țărănească — și in
dustrială intr-o tară industrial-agra- 
ră. dispunind de o mare industrie si 
de o agricultură socialistă, și care și-a 
putut stabili ca obiectiv ridicarea sa, 
intr-un timp previzibil, în rîndurile 
țărilor cu o economie dezvoltată. Ve
nitul national este de cinci ori mai 
mare ca înainte de război. S-a în
făptuit încadrarea în muncă a tutu
ror celor capabili de lucru. Față de 
anul 1938, ultimul an de pace dina
intea marii conflagrații mondiale, 
producția industriei ungare a crescut 
de zece ori. Structura industriei s-a 
transformat, s-a modernizat.

S-au creat noi ramuri industriale. 
Întreaga industrie se dezvoltă di
namic. Industrializarea socialistă a 
condus la crearea unui șir de fabrici 
și uzine, atit în capitală, cît și în lo
calitățile unde nu exista industrie. 
Prin succesul mișcării de cooperati
vizare și reorganizarea socialistă 
a agriculturii, s-a echilibrat si pro
ducția noastră agricolă, care se dez
voltă cu avint. Cu toate că astăzi 
forța de muncă ocupată în agricul
tură este cu 40 la sută mai mică de
cit înainte de reorganizarea socia
listă a agriculturii, producția a cres
cut cu 60 la sută, asigurind partea 
covirșitoare a necesarului de ali
mente de bază și de materii prime de 
origine agricolă pentru industria tă
rii. precum și însemnate cantități de 
produse pentru export. Agricultura 

ungară a cunoscut un larg proces de 
modernizare, ca urmare a activității 
de organizare si conducere planifi
cată desfășurată de stat, a sîr- 
guinței țărănimii, a dorinței de 
a produce mai mult, ca și da
torită sprijinului multilateral, efi
cient al clasei muncitoare. Agro
tehnica modernă a devenit dominan
tă. s-au aclimatizat soiuri cu produc
ții mari, se extind tot mai mult fer
mele de producție specializate, de 
tip industrial.

Aceste trei decenii au marcat o 
perioadă de mari transformări socia
le în patria noastră. Relațiile de pro
ducție si de proprietate socialistă se 
dezvoltă în concordantă cu forțele de 
producție, avind un caracter unitar 

Cele trei decenii 
ale Ungariei socialiste

în toate compartimentele economiei 
naționale. Patru cincimi din avuția 
națională este in proprietate de stat 
și cooperatistă. 96 la sută din populația 
activă lucrează in sectorul socialist, 
căruia îi revine 98 la sută din veni
tul national. Clasa muncitoare a de
venit si din punct de vedere nu
meric cea mai puternică clasă a so
cietății. rolul ei conducător afirmîn- 
du-se pretutindeni. Se întărește a- 
lianta dintre muncitori si țărani — 
temelia statului nostru popular. In
telectualitatea populară, formată în 
mare parte in anii socialismului, con
tribuie cu abnegație la edificarea 
noii societăți. Unul din izvoarele de 
forță care determină dezvoltarea in 
Întreaga noastră societate este mo
dul de gindire socialist al colectivi
tății. Viata noastră socială si politică 
poartă pecetea întăririi democratis
mului socialist.

Prin politica partidului se tra
duce in viață neîncetat principiul 
leninist de bază potrivit căruia so
cialismul este destinat omului, dez
voltarea economică pe care o asigură 
trebuind să slujească omului mun
cii. Corespunzător acestui principiu, 
cresc nivelul de trai al celor 
ce muncesc și nivelul servicii
lor în sfera activității materiale, 
culturale și sociale, se îmbunătățesc 

condițiile de muncă și viață. Venitul 
real al celor ce muncesc a sporit 
din I960 cu aproape 100 la sută ; creș
te permanent consumul pe locui
tor ; sumele depuse de- populație la 
casele de economii s-au majorat din 
1960 pină azi de la cinci miliarde și 
jumătate de forinti la aproape șapte
zeci si unu miliarde de forinti. In 
prezent 230 000 de mame beneficiază 
de ajutor pentru copii. în anul trecut 
s-au construit aproximativ 90 000 de 
locuințe noi. Asigurările sociale au 
devenit un drept cetățenesc, ceea ce 
înseamnă că în proporție de sută la 
sută populația se bucură de asistentă 
sanitară. Firește, și aceasta contribuie 
ca vîrsta medie să ajungă la 66 de 
ani pentru bărbați și 72 de ani pen-

Dr. TIMAR Mătyâs 
vicepreședinte 

al Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare

tru femei, in timp ce în anii 1930 
longevitatea era abia în jur de 50 de 
ani. Importante realizări s-au în
registrat pe tărimul instrucțiunii pu
blice. porțile școlilor și ale facultăți
lor fiind deschise deopotrivă în fața 
tinerilor și a adulților dornici să în
vețe.

Astăzi noi putem împărtăși cu 
mindrie prietenilor că poporul și 
orinduirea socialistă formează un tot 
unitar, de nedespărțit. Majoritatea 
oovirșitoare a oamenilor muncii iși 
identifică viața, viitorul, speranțele 
și strădaniile cu socialismul. Masele 
muncitoare urmează partidul cu de
votament și, prin munca lor. con
tribuie la înfăptuirea politicii sale 
în toate domeniile vieții sociale.

Forțele creatoare ale poporului 
nostru au fost sporite prin faptul că 
în aceste trei decenii nu am fost sin
guri, că în munca și lupta noastră 
ne-am putut bizui pe țările socialis
te. Uniunea Sovietică eliberatoare, 
comunitatea- frățească a țărilor so
cialiste au acordat, permanent, po
porului nostru un mare sprijin. Co

laborarea multilaterală si rodnică 
realizată în cadrul C.A.E.R. a multi
plicat eficienta muncii desfășurate 
de noi cu forțe proprii și a sporit 
considerabil potențialul nostru. For
ța armată a Tratatului de la Var
șovia este un scut al apărării cuce
ririlor noastre istorice, al asigurării 
viitorului nostru. Noi considerăm a- 
partenența la comunitatea socialistă 
ca principala chezășie a suvera
nității noastre naționale si a vii
torului nostru. Tocmai de aceea, 
caracteristica fundamentală a politi
cii noastre externe o constituie an
gajarea internaționalistă. dezvoltarea 
alianței frățești si a conlucrării cu 
Uniunea Sovietică si celelalte țări so- 

cialiste. cu partidele comuniste ale 
acestora.

Aceste principii le-am avut in ve
dere și atunci cind, odată cu elibe
rarea poporului și tării noastre, s-au 
deschis noi orizonturi pentru dezvol
tarea legăturilor ungaro-române. a 
prieteniei dintre cele două popoare. 
La baza eforturilor în vederea con
lucrării am așezat principiile inter
naționalismului socialist, principii 
care în țările noastre au fost ridica
te la rangul de politică oficială.

Una dintre cele mai importante 
sfere ale colaborării noastre o con
stituie economia. In acțiunile îndrep
tate spre extinderea sistematică a 
relațiilor economice am pornit de la 
posibilitățile ce decurg din vecinăta
tea țărilor noastre, din realitățile 
economice ale Ungariei și României, 
precum și din faptul că dezvoltarea 
potențialului productiv al celor două 
țări creează premise bune și oferă 
mari perspective pentru lărgirea 
schimburilor reciproce de mărfuri, 
pentru cooperare bi și multilaterală. 
Numeroase rezultate relevă în pre
zent că o asemenea colaborare este 
spre binele și folosul ambelor țări. 
Avantajele acestor relații, care s-au 
lărgit paralel cu dezvoltarea. econo
mică dinamică a celor două țări, sînt 
ilustrate in modul cel mai concludent 
de creșterea schimburilor ungaro- 

române de mărfuri, care anul aces
ta au crescut de 2,5 ori fată de 1960. 
în 1975, fată de 1974, schimbul de 
mărfuri înregistrează o creștere de 
27 la sută, ceea ce depășește cu 33 
la sută prevederile pentru anul 1975, 
din Acordul comercial de lungă 
durată pentru perioada 1971—1975.

Pe baza înțelegerilor de scurtă și 
lungă durată, pentru perioada actua
lului cincinal s-au încheiat conven
ții importante în domeniul comerțu
lui exterior. O parte din acestea au 
depășit cadrul simplu al schimburi
lor de mărfuri, tinzind spre mate
rializarea unor forme superioare de 
colaborare, spre dezvoltarea unor re
lații de cooperare de durată. Con
siderăm ca o realizare importantă 
pe această cale interconectarea li
niei de înaltă tensiune de 4001 
kilovolți între Szeged și Arad. Un 
important aspect al schimburilor de 
mărfuri il constituie livrarea. în a- 
cest an. în Republica Socialistă 
România a peste 6 000 motoare mo
deme RABA-MAN. La fel de impor
tant este și faptul că s-a încheiat o 
convenție pențru livrarea reciprocă 
de anvelope : România livrează anve
lope pentru autoturisme, iar Ungaria 
pentru autocamioane. încă în februa
rie 1974, cu prilejul întilnirii prim- 
miniștrilor celor două țări, s-a în
cheiat o convenție de cooperare pri
vind producerea în România a cau
ciucului izoprenic din fracția C 5, 
rezultată din fabricarea etilenei in 
Ungaria, asigurîndu-se astfel satis
facerea necesarului de cauciuc izo
prenic pentru ambele țări. Totodată, 
s-a încheiat o convenție de lungă 
durată privind specializarea în pro
ducția de pesticide pentru agricul
tură. în vara anului 1974 a fost în
cheiată și convenția privind speciali
zarea reciprocă în producția unor ti
puri de mașini-unelte. în prezent se 
află în curs de pregătire convenția 
referitoare la specializarea în pro
ducția unor articole tehnice din cau
ciuc. De asemenea, s-a încheiat o în
țelegere privind livrarea de echipa
mente, subansamble și piese pentru 
utilaje energetice. Convențiile înche
iate acum mai bine de douăzeci de 
ani în legătură cu livrările de gaz 
metan și sodă de către România sint 
în vigoare și au rămas neschimbate.

în acest an. în martie. împreună 
cu tovarășul Ilie Verdeț. președinte
le părții române in Comisia guver
namentală de colaborare economică 
ungaro-română. am trecut în revistă 
stadiul aplicării hotărîrilor mai vechi 
si am stabilit sarcini de viitor. Am 
constatat din nou că există încă mul
te si bune posibilități pentru lărgirea 
colaborării, că ambele părți sînt in
teresate in valorificarea lor. Consi
derăm că o direcție importantă a 

dezvoltării puternice a legăturilor 
economice româno-ungare o consti
tuie și in viitor specializarea și coo
perarea, pe de o parte ; iar, pe de 
altă parte, conlucrarea în vederea 
creării unor importante obiective în
tr-o țară sau alta. Știm bine că pen
tru aceasta există reale posibilități, 
de exgmplu, în domeniul construcției 
de mașini, al industriei chimice, ma
terialelor de construcții, electronicii 
și în alte domenii industriale. Va răs
punde intereselor ambelor țări ca 
eforturile de colaborare să fie și în 
viitor încununate de succes.

Ne străduim să lărgim si mai mult 
colaborarea, ce se dezvoltă, pe tărîm 
științific si tehnic.

Fenomenele din economia mondia
lă ne întăresc convingerea că pu
tem să asigurăm dezvoltarea noastră 
dinamică prin întărirea conlucrării 
între țările membre ale C.A.E.R., 
spriiinindu-ne pe planificare, pe 
munca coordonată., pe soluțiile avan
tajoase din punct de vedere economic 
pe care le oferă unirea forțelor.

Congresul al XI-lea al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, pornind 
'de la un asemenea punct de vedere, 
a stabilit : „Condiția internațională 
cea mai importantă a muncii con
structive din patria noastră socia
listă o constituie existenta sistemu
lui mondial socialist, unitatea inter- 
nationalistă a țărilor noastre, ajuto
rul frățesc reciproc, conlucrarea mul
tilaterală, creatoare. Și de aci înain
te, ca și pină acum, ne vom stră
dui să facem totul pentru a contri
bui la întărirea unității țărilor so
cialiste. la adîncirea conlucrării largi 
pe tărim politic, economic si cultu
ral".

Congresul al XI-lea a aprobat și 
a confirmat politica justă a partidu
lui. stabilind directive multilaterale 
de acțiune și sarcinile ce urmează a 
fi înfăptuite pentru construirea Socie
tății socialiste dezvoltate. Totodată, 
Congresul a adoptat Dedarația-pro- 
gram a partidului care jalonează 
pentru 15—20 de ani obiectivele 
partidului și ale societății, indică 
perspectivele dezvoltării noastre so
cialiste.

La această mare sărbătoare națio
nală — cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei noastre — trecînd 
în revistă marile cuceriri și realizări 
dobîndite în deceniile de muncă și 
luptă care s-au scurs din 1945. po
porul nostru vede limpede nu numai 
sarcinile anilor viitori, ci si tabloul 
însufletitor al deceniilor viștoare. Po
porul nostru, animat de încredere 
în partid, se angajează cu mîndrie și 
gata de fapte pe drumul care îi este 
deschis înainte, drumul construirii 
socialismului, care duce spre comu
nism.
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In intîmpinarea vizitei 

președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu in Japonia

VIE SATISFACȚIE PENTRU

AL RE1ATIIE0R ROMÂNO-NIPONE
Astăzi pleacă din Capitala Româ

niei, îndreptîndu-se spre Japonia, 
președintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
aceasta fiind prima vizită pe care un 
șef de stat român o întreprinde în 
această țară. Așteptată cu cel mai 
viu interes și apreciată, pe drept cu- 
vînt, ca un moment istoric în evo
luția raporturilor reciproce, apropia
ta vizită oferă cercurilor politice, 
economice și culturale de aci, pătu
rilor largi ale opiniei publice prile
jul de a evidenția cu satisfacție ca
racterul fructuos al colaborării ro- 
mâno-nipone.

Eforturile țării noastre pentru o 
dezvoltare economică rapidă, poten
țialul deosebit al 
Japoniei — una 
din principalele 
puteri industriale 
ale lumii — con
stituie premise 
stimulatoare ale 
unui asemenea 
curs.. Momente 
această evoluție 
prezentat, după 
tește . aci, semnarea. în septem
brie 1969. a tratatului de comerț 
și navigație, prin care România și 
Japonia, și-au acordat reciproc clauza 
națiunii' celei mai favorizate, aranja
mentul financiar din martie 1974, 
precum și includerea României în 
rîndul țărilor care beneficiază da 
preferințele generalizate acordate de 
Japonia țărilor în curs de dezvol
tare.

Despre dinamica susținută a rela
țiilor comerciale vorbește faptul că, 
în timp ce între anii 1961—1970 vo
lumul schimburilor comerciale a 
crescut de cinci ori, într-o perioadă 
mult mai scurtă (1970—1974) a sporit 
de șase ori. în structura exporturilor 
românești către Japonia se manifes
tă tendința de creștere a ponderii 
produselor cu un grad tot mai inalt 
de prelucrare, cum sînt produsele 
chimice și cele ale industriei con
structoare de mașini, alături de pro
duse metalurgice, alimentare și ale 
industriei ușoare. în același timp, 
Japonia exportă în România instala
ții complexe, mașini și echipamente, 
aparatură de măsură și control etc.

Cursul ascendent al cooperării eco
nomice româno-japoneze este ilus
trat, printre altele, de înființarea 
primei societăți mixte româno-jâpo- 
neze pentru producerea și comercia
lizarea furajelor proteice rezultate 
prin biosinteză din petrol — „Roni- 
prot" ; ca și de construirea în cola
borare cu firma „Koyo Seiko" 
a două fabrici de rulmenți, la Ale
xandria și Bîrlad. Un loc aparte re
vine, în acest context, construirii la 
șantierele navale ale firmei 
hikawajima 
Industries** 
unei echipe

KUWEIT

Evoluția situației din Vietnamul de sud
• 15 provincii eliberate de sub jugul asupririi lui Thieu
• Demisia „premierului" Khiem • Un grup de generali

cere înlăturarea dictatorului de la Saigon

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării Ungariei 

de sub dominația fascistă

Solemnitatea depunerii de coroane de flori 
la mormintele eroilor români

Dl PRETUTINDENI
• IN LOC DE BEN

ZINĂ - HIDROGEN. 
Automobilele ar putea funcțio
na. într-un viitor apropiat, pe 
bază de hidrogen, fapt care ar 
permite protejarea mediului în
conjurător de poluarea produsă 
de gazele de eșapament — a 
declarat academicianul Vladi
mir Struminski. în Uniunea So
vietică a fost creat un tip de 
rezervor de hidrogen pentru 
automobilele „Volga". Rezervo
rul automobilului cu hidrogen 
lichid are o capacitate de 14 kg, 
ceea ce echivalează cu 200 litri 
de benzină. Avînd un volum 
mic, el poate fi ușor depozitat 
în portbagajul mașinii. Cerce
tătorul sovietic a relevat că mo
torul acestui automobil poate 
funcționa atît pe bază de ben
zină, cît și pe bază de hidrogen, 
precizind că vechiul motor nu 
trebuie, practic, să fie modificat.

• TOBOGANUL SAL
VATOR. Toboganul îndrăgit 
de cei mici a căpătat acum o 
utilizare cît se poate de serioa
să. Confecționat din cauciuc și 
putînd fi umflat în numai 15 
secunde, el este menit să ser
vească, în caz de avarii, drept 
pistă de evacuare de pe platfor
mele de foraj, aflate în marea 
deschisă.

• ZAHĂRUL Șl IN
FARCTUL. Potrivit statisti
cilor, Elveția, Anglia, Olanda,
R. F.G. sînt țările cu cel mai 
mare consum de dulciuri pe 
locuitor : cantitatea de zahăr 
ingerată zilnic atinge 100 gra
me, în timp ce maximum reco
mandat de medici este 60 gra
me. Or, după cum s-a constatat, 
consumul exagerat de dulciuri 
are ca efect, pe lîngă prolifera
rea cariilor dentare și a bolilor 
de nutriție, apariția unor tulbu
rări cardio-vasculare. De fapt, 
se pare că ar exista o strînsă 
legătură între consumul de za
hăr și infarctul miocardic. Așa
dar, cei care doresc să-și păs
treze sănătatea trebuie să se 
ferească nu numai de nicotină, 
alcool și grăsimi, ci și de pro
dusele zaharoase, oricît de îm
bietoare ar fi acestea.

• ZIARELE, TOT MAI 
CITITE. Potrivit rezultatelor 
unor sondaje efectuate în
S. U.A., în „confruntarea" dintre 
presa scrisă și cea electronică, 
confruntare care la un moment 
dat părea a se fi rezolvat în 
favoarea televiziunii, se constată 
o serioasă răsturnare a situa
ției. într-adevăr, 54 la sută din 
cei chestionați au declarat că 
pentru informarea curentă ci
tesc cu regularitate ziarul, in 
timp ce cu un an în urmă pro
centajul respectiv era doar de 
49 la sută. Pe de altă parte, un 
număr' sporit de persoane — 42 
la sută față de 34 la sută in 
urmă cu 12 luni — au arătat că 
urmăresc emisiunile de televi
ziune exclusiv în scopuri dis
tractive.

VIETNAMUL DE SUD 2 (Agerpres). 
— Corespondentul agenției Reuter, 
citind surse demne de încredere, rela
tează că hotărîrea „premierului" Tran 
Thien Khiem de a demisiona este ur
marea situației grave în care se află 
trupele saigoneze. Surse guvernamen
tale saigoneze au declarat că un grup 
de generali au cerut „președintelui" 
Nguyen Van Thieu să demisioneze în 
48 de ore.

Pe de altă parte, Senatul saigonez, 
după nouă ore de dezbateri furtu
noase. a adoptat în unanimitate o re
zoluție care subliniază necesitatea 
instaurării unei noi conduceri la Sai
gon, pentru „întronarea libertății și 
justiției sociale" și formarea unui 
„guvern de uniune națională alcătuit 
din personalități capabile și oneste". 
Rezoluția îl acuză pe Thieu de a fi 
căutat „soluționarea în exclusivitate 
prin război a unei probleme care ne
cesita o rezolvare politică".

Paralel, forțele de eliberare, cu 
sprijinul activ și masiv al populației 
locale răsculate, au lichidat ulti
mele puncte de rezistență ale arma
tei saigoneze pe platourile centrale 
și de-a lungul coastei situate la sud 
de paralela 12, eliberînd alte trei 
provincii din Vietnamul de sud. 
Pînă în prezent, au fost eliberate 15 
provincii, luptele desfășurîndu-se 
acum pentru cucerirea puternicei 
baze militare saigoneze de la Da 
Lat, aflată la 235 km nord-est de 
Saigon. Surse saigoneze au confir
mat că s-a pierdut orice contact. cu 
Da Lat, a cărui cgdere înseamnă 
eliberarea în întregime a altei pro
vincii — Lam Dong. După Qui 
Nhon, aite două importante capitale 
provinciale au căzut — Tuy Hoa și 
Nha Trang. Fosta bază militară gigant 
a S.U.A.. Cam Ranh, a fost abando
nată fără luptă. Lupte puternice se 
desfășoară in apropiere de Xuan 
Loc. la 61 km nord-vest de Saigon,

unde partizanii au tăiat legătura pe 
șoseaua nr. 1, utilizată de forțele 
saigoneze pentru aprovizionarea 
orașelor de coastă încercuite.

Referindu-se la situația din 
Vietnamul de sud, corespondentul 
agenției France Presse, George Her- 
bouze, relata că miercuri „în toate 
aglomerările urbane, care se găsesc 
în cea de-a II-a regiune militară sai- 
goneză, situația nu mai putea fi con
trolată, peste tot domneau panica și 
anarhia, haosul crescind oră cu oră. 
Trupele saigoneze care au reușit să 
se retragă de pe diferite fronturi — 
de la Da Nang, Hue și Huy Hoa — 
și s-au repliat la Da Lat, într-o stare 
de demoralizare completă, constituie 
principalul pericol pentru populația 
civilă. Trupele regimului Thieu. con
tinuă corespondentul, se deplasează 
în „hoarde", refuzînd să se supună, 
oricărei discipline". ,

★
Consiliul Consultativ de pe lîngă 

Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
analizînd situația din țară, a adoptat 
o serie de măsuri de normalizare cit 
mai grabnică a acesteia în zonele e- 
liberate de către popor și forțele ar
mate de eliberare.

Consiliul Consultativ, condamnînd 
acțiunile regimului Thieu, care a or
donat trupelor saigoneze în retrage
re să transfere populația civilă din 
regiunile abandonate, a adresat un 
apel populației civile să lupte în 
mod hotărit împotriva acțiunilor sa
mavolnice ale regimului de la Sai
gon.

Un purtător de cuvînt al M.A.E. al 
Republicii Vietnamului de Sud a dat 
publicității o declarație de protest 
împotriva stabilirii de către S.U.A. 
a podului aerian destinat acordării 
urgente de ajutor militar regimului 
de la Saigon.

BUDAPESTA 2 — Corespondentul 
nostru transmite : Cu prilejul celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
Ungariei de sub dominația fascistă, 
la cimitirul din cartierul Rakosliget, 
din Budapesta, a avut loc solemni
tatea depunerii de coroane de flori 
la mormintele eroilor români care 
și-au jertfit viața în luptele pentru 
eliberarea poporului ungar. Au par
ticipat Bodonyi Paine si dr. Traut- 
mann Rezso, membri ai Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare, dr. 
Schultheisz Emil, ministrul sănătății, 
Radony Karoly, ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor, Garai 
Robert, adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-maior Szucs 
Laszlo, adjunct al ministrului apă
rării naționale, reprezentanți ai Fron
tului Popular Patriotic, ai organelor 
locale de partid și de stat și un mare 
număr de cetățeni, elevi și pionieri, 
precum și atașați militari, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

La solemnitate a fost prezentă de
legația de, partid și guvernamentală 
română, condusă de tovarășul Paul 
Niculescu, membru al Comitetului

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru, ministrul educa
ției și învățămintului, care participă 
la festivitățile închinate celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării Unga
riei de sub dominația fascistă.

După intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Ungare, au fost 
depuse coroane de flori din partea 
Consiliului Prezidențial al R.P. Un
gare, a Consiliului de Miniștri, Mi
nisterului Apărării Naționale și a 
Frontului Popular Patriotic, comite
tului orășenesc si sfatului popular 
al capitalei. Numeroși cetățeni și 
pionieri au depus flori la mormin
tele ostașilor români căzuți în lupta 
pentru eliberarea Ungariei.

O coroană de flori a fost depusă 
din partea delegației de partid și gu
vernamentale române.

★
în aceeași zi, delegația de partid 

și guvernamentală română, condusă 
de tovarășul Paul Niculescu, a vizi
tat obiective social-economics din 
Budapesta.

mâni, a patru nave petroliere 
mare capacitate, care au intrat _
dotarea flotei comerciale românești.

La progresul relațiilor multilatera
le dintre România și Japonia au con
tribuit contactele la diferite niveluri, 
între care vizitele reciproce de de
legații guvernamentale, parlamenta
re, economice și culturale. Un rol im
portant în stimularea relațiilor bila
terale l-a avut constituirea, în 1972, 
la București și Ia Tokio a comitete
lor economice mixte.

Opinia publică niponă manifestă 
un interes viu față de țara noastră. 
Este semnificativ. în acest sens, că 
la Tokio au apărut. în editura „Ko- 

răstimp scurt, nu 
mai puțin de pa
tru ediții ale vo
lumului „Româ
nia. Nicolae 
Ceaușescu. O po
litică de pace și 
cooperare inter
națională**.

Au fost, de asemenea, traduse în 
limba japoneză opere ale literaturii 
române și lucrări de istorie ; au fost 
editate lucrări ce iși propun să înfă
țișeze dezvoltarea vieții culturale, 
sociale, economice și politice din 
România.

înființarea, la Tokio, a Asociației 
de prietenie Japonia—România și, la 
București, a Asociației de prietenie 
România—Japonia, activitatea grupu
rilor parlamentare de prietenie între 
cele două țări aduc, de asemenea, o 
contribuție valoroasă 
cunoaștere reciprocă 
prieteniei dintre cele

Pe măsură ce vizita __
Nicolae Ceaușescu a devenit tot mai 
apropiată, presa, posturile de radio 
și televiziune nipone consacră spații 
tot mai largi prezentării diferitelor 
aspecte ale vieții politice, economice 
și culturale a României socialiste.

Miercuri s-a deschis, în saloanele 
„Mikimoto** din Ginza, o expoziție 
de artă populară românească, orga
nizată de Asociația de prietenie Ja- 
ponia-România, cu concursul Com
paniei „Mikimoto**.

Manifestîndu-și stima și conside
rația față de personalitatea pres
tigioasă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a cărui activitate de pro
motor neobosit al idealurilor păcii, 
colaborării si înțelegerii între popoare 
este bine cunoscută și larg prețuită 
în Japonia, opinia publică de aci își 
exprimă convingerea că dialogul la 
nivel înalt româno-nipon va deschide 
noi și ample orizonturi legăturilor 
reciproce dintre cele două țări și po
poare. ,..înscriindu-se în același timp 
ca un eveniment de primă însemnă
tate al actualității internaționale.

bunsha", într-un

CORESPONDENTA 
DIN TOKIO
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la mai buna 
și Ia întărirea 
două popoare.

președintelui

CAMBODGIA

Forțele patriotice au cucerit ultimele puncte de rezistență 
lonnoliste pe fluviul Mekong

(I.H.T.) 
de

- „Is- 
Harima Heavy 

i cu asistența 
specialiști ro- P. DIACONU

Inaugurarea Săptămînii culturale românești
KUWEIT 2 (Agerpres). — La 1 a- 

prilie la Kuweit a fost inaugurată 
Săptămina culturală românească. In 
cadrul acestei manifestări sint pre
zentate expoziții oglindind viața cul
turală și artistică din România, car
tea românească social-politică și de 
artă, costume populare și artizanat 
și sint organizate gale de filme do
cumentare, o seară de muzică româ
nească, emisiuni de radiodifuziune și 
televiziune.

Expozițiile au fost deschise de mi
nistrul de stat pentru problemele 
Președinției consiliului, președintele 
Consiliului național pentru cultură,

artă și literatură, Abdel Aziz Hus
sein.

La vernisa) au participat Saadun 
Jassim, adjunct al ministrului infor
mațiilor, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și Mi
nisterul Informațiilor, oameni de 
cultură și artă, ziariști, oameni de 
afaceri și un numeros public.

Cu această ocazie, ambasadorul ță
rii, noastre în Kuweit, Constantin 
Căruntu, a remis rectorului Univer
sității, dr. Abdul Wahab Al-Borollo- 
si, șl directorului adjunct al Radiodi
fuziunii, Khaled al Kadi, cărțile și, 
respectiv, discurile oferite din partea 
instituțiilor similare din România.

CAMBODGIA 2 (Agerpres). — 
Forțele patriotice de eliberare cam
bodgiene au cucerit ultimele puncte 
de rezistentă lonnoliste pe fluviul 
Mekong — orașele Neak Luong și 
Banam. aflate la 50 km sud-est de 
Pnom Penh. Statul major lonnolist a 
anuntat că mii de soldați sint dați 
dispăruți sau au fost uciși. Supra
viețuitorii sosiți la Pnom Penh au 
afirmat că generalul Lim Sisaath. co
mandantul zonei militare, împreună 
cu alti patru ofițeri superiori, au 
fost luati prizonieri sau au pierit în 
luptă. Comandantul garnizoanei, co
lonelul Am Nil. a fost rănit si luat 
prizonier.

în ultimele 24 de ore. mai multe 
poziții inamice din perimetrul de a- 
părare al Pnom Penhuluj au fost cu
cerite de patrioti. câre se află nu
mai la 4 km de capitală.

Orașul Kompong Sela, aflat pe șo
seaua nr. 4. la 125 km vest de Pnom 
Penh, a fost abandonat la apropie
rea forțelor patriotice.

Agenția France Presse relatează că 
rafalele de mitraliere grele și explo
ziile de mortiere par foarte apro
piate de capitală. Pe malul estic al 
Mekongului, în fața Palatului regal, 
între rîul Bassac și Mekong, la nord- 
vestul capitalei, s-au înregistrat im
portante infiltrări ale forțelor pa
triotice.

Guvernul Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei (GRUNC) a 
dat publicității o declarație în care 
se subliniază că poporul khmer și 
armata sa sînt hotărîți să continue 
lupta dreaptă pentru realizarea de
plină a Programului în cinci puncte 
privind instaurarea păcii în țară, pe 
baza deplinei independențe, suvera
nității și libertății. în domeniul po
liticii interne guvernul va continua 
să întărească larga unitate națională 
a diferitelor pături ale societății, in
diferent de convingerile lor politice 
și religioase.

Pe plan extern. Guvernul Regal de 
Uniune Națională se pronunță, în 
continuare, pentru transpunerea în

viață a politicii de neutralitate și 
nealiniere, pe baza celor cinci prin
cipii ale coexistenței pașnice între 
state, indiferent de orînduirea lor 
socială.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Secretarul de stat adjunct al S.U.A. 
pentru problemele Pacificului și Ex
tremului Orient, Philip Habib, a de
clarat, într-o conferință de presă, că 
șeful regimului de la Pnom Penh, 
Lon Noi. va rămîne, probabil, în 
Statele Unite după tratamentul me
dical la care urmează a fi supus în 
Insulele Hawaii. Lon Noi a abando
nat, marți, în grabă, după cum s-a 
anunțat — capitala cambodgiana, în
dreptîndu-se spre Indonezia.

agențiile
La Praga a fost semnat Ia 2

aprilie Protocolul de colaborare între 
Uniunea Ziariștilor din Republica 
Socialistă România și Uniunea Ceho
slovacă a Ziariștilor, pe perioada 
1975—1976, care prevede schimburi 
reciproce de ziariști, schimburi 
interredacționale, precum și alte ac
țiuni de colaborare între ziariștii din 
cele două țări.

Guvernul Uniunii Sovie
tlCe se Pronuntă consecvent pentru
convocarea cît mai grabnică a Con
ferinței mondiale de dezarmare, por
nind de la premisa că organizarea ei 
va aduce o contribuție substanțială 
la soluționarea problemei dezarmării 
— se arată într-o scrisoare a repre-

ORIENTUL APROPIAT
• Egiptul a cerut oficial începerea demersurilor necesare pentru 
convocarea Conferinței de la Geneva • Declarațiile secretarului 

generai al O.N.U.
CAIRO 2 (Agerpres). — Republica 

Arabă Egipt a cerut oficial copre
ședinților Conferinței de la Geneva 
pentru pace în Orientul Apropiat — 
U.R.S.S. și S.U.A. — prin interme
diul ambasadorilor lor la Cairo, să 
întreprindă demersurile necesare 
pentru convocarea conferinței în ca
drul căreia să fie examinată proble
ma Orientului Apropiat în totalitatea 
sa, inclusiv problema palestineană — 
a anunțat. într-o cuvîntare radiodifu
zată, ministrul egiptean al afacerilor 
externe, Ismail Fahmi — informează 
agenția M.E.N. Ministrul egiptean a 
menționat că, în această problemă, a 
stabilit deja contacte cu reprezentan
ții palestineni, iar președintele 
Anwar Sadat se află în legătură cu 
șefii de stat ai unor țări.

Ministrul egiptean de externe a 
precizat că Egiptul va accepta orga
nizarea conferinței în configurația 
prezentă, dar că va sprijini și parti
ciparea altor state, cum sînt Franța 
și Marea Britanie, și, eventual, un 
stat nealiniat. Referindu-se la ordi
nea de zi a conferinței. Tsmail Fahmi 
a declarat că ea va fi stabilită după 
consultările dintre Egipt. Siria. Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei, 
Iordania și Liban.

DAMASC 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez El Assad, l-a 
primit pe senatorul american George 
McGovern, președintele subcomite-

tului senatorial pentru problemele 
externe privind Asia și Orientul A- 
propiat, aflat în vizită la Damasc. în 
cadrul unui turneu în zonă. între
vederea s-a concentrat asupra dife
ritelor aspecte ale situației din 
Orientul Apropiat și asupra rela
țiilor siriano-americane.

într-un interviu acordat cotidia
nului „Washington Star", secretarul 
general al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
și-a ■ exprimat optimismul în legă
tură cu realizarea unui acord de 
pace în regiunea Orientului Apro
piat. Apreciind că. în prezent. Orien
tul Apropiat reprezintă cel mai pu
ternic focar de tensiune din întrea
ga lume. Kurt Waldheim a spus că 
soluționarea acestui conflict este 
extrem de importantă pentru pacea 
mondială. O asemenea soluție este 
dificil de realizat, dată fiind com
plexitatea deosebită a problemei, dar 
— a spus Waldheim — consider că 
ea va fi găsită în cele din urmă.

KUWEIT 2 (Agerpres). — Emirul 
Kuweitului, Sabah Al-Salem Al-Sa- 
bah, l-a primit pe președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
Yasser Arafat, sosit într-o vizită ofi
cială în capitala kuweitiană. Con
vorbirile s-au purtat în legătură cu 
ultimele evoluții intervenite în situa
ția din Orientul Apropiat.

de presă transmit:

Trăsfitură definitorie a politicii ex
terne a Partidului Comunist Român, 
a României socialiste, solidaritatea 
activă a poporului român cu lupta 
popoarelor împotriva colonialismu
lui, neocolonialismului și imperialis
mului, a oricăror forme de domina
ție și asuprire națională și-a găsit o 
nouă și elocventă expresie cu prile
jul vizitei efectuate în țara noastră, 
în aceste zile, de delegația Uniunii 
Naționale pentru Independența To
tală a Angolei, condusă de Jonas Sa- 
vimbi, președintele U.N.I.T.A. Con
vorbirile purtate cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România — a căror sinteză o consti
tuie Declarația comună semnată la 
București — se înscriu ca un mo
ment de însemnătate istorică în re
lațiile dintre P.C.R. și U.N.I.T.A., ca 
o importantă contribuție la întărirea 
prieteniei și solidarității internațio
naliste dintre poporul român și po
porul angolez.

Ferm atașat cauzei independenței 
și libertății tuturor popoarelor, po
porul român, România socialistă au 
acordat, de Ia început, întregul spri
jin, sub cele mai variate forme și în 
toate domeniile — politic, diploma
tic, material — mișcărilor de elibe
rare din Angola, ca și din celelalte 
teritorii africane care s-au aflat sau 
se mai află sub dominație colonială. 
O strălucită confirmare a sentimen
telor de solidaritate fierbinte ale 
României socialiste cu cauza justă 
a poporului angolez au prilejuit-o 
numeroasele contacte și întilniri pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a avut cu conducătorii mișcărilor 
de eliberare din Angola. Este știut, 
de pildă, că țara noastră a avut ca 
oaspeți pe președintele Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), Agostinho Neto, și pre
ședintele Frontului Național pentru 
Eliberarea Angolei, Holden Roberto, 
actuala vizită a delegației U.N.I.T.A. 
reprezentînd o nouă verigă de legă
tură in ansamblul relațiilor de soli
daritate frățească dintre poporul ro
mân și poporul angolez. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„Semnarea Declarației comune con
stituie o expresie a relațiilor de so
lidaritate și de colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Uniune» 
Națională pentru Independența Tota

lă a Angolei, a dorinței de a extin
de in viitor această colaborare intre 
poporul român și poporul angolez, 
care, în curind, își va ciștiga pe de
plin independenta și va trece la dez
voltarea sa economico-socîală de si
ne stătătoare".

Conducătorii mișcării de eliberare 
din Angola au dat în repetate rîn- 
duri o înaltă- apreciere sprijinului pe 
care România socialistă l-a acordat 
de-a lungul anilor luptei lor drepte, 
în acest sens, tovarășul Jonas Sa- 
vimbi sublinia cu ocazia semnării

berare din Angola și noul guvern 
portughez, precum și formarea gu
vernului de tranziție de la Luanda, 
la care participă și U.N.I.T.A., alături 
de M.P.L.A. și F.N.L.A.

Convorbirile purtate la București 
au dat expresie speranței comune 
că, prin cucerirea de către Angola a 
deplinei independențe, se vor des
chide noi perspective dezvoltării co
laborării româno-angoleze. Fără în
doială că potențialul economic al 
României, resursele de care dispune 
Angola oferă în acest sens premise

0 importantă contribuție la adîncirea 
prieteniei și solidarității militante 

româno-angoleze

Declarației comune : „Lupta noastră 
a beneficiat și pină acum, prin in
termediul celorlalte mișcări de eli
berare națională care s-au bucurat 
deja de relațiile de solidaritate și co
laborare cu partidul dumneavoastră, 
de ajutor, de contribuția dumnea
voastră concretă Ia lupta pe care o 
ducem împreună. Iată de ce ne 
aflăm aici, pentru a fi și noi in rindul 
acelora de pe lunga listă a mișcă
rilor de eliberare din Africa care se 
bucură să aibă relații cu Partidul 
Comunist Român".

Vizita delegației U.N.I.T.A. în 
tara noastră a avut loc într-un mo
ment în care poporul angolez se 
pregătește pentru un eveniment is
toric. încununare a luptei sale înde
lungate : proclamarea. în cursul a- 
cestui an. la 11 noiembrie, a inde
pendentei depline a patriei sale. De 
o deosebită importantă în acest sens 
sînt acordul intervenit la începu
tul anului între mișcările de eli-

din cele mai favorabile, care, sti
mulate de ambianța de prietenie sta
tornicită in relațiile româno-angole
ze, constituie o temelie trainică pen
tru dezvoltarea unei colaborări rod
nice. în folosul ambelor țări și po
poare.

Desigur, dezvoltarea Angolei pe ca
lea independentei reclamă realizarea 
unei strînse colaborări și a unității 
de acțiune a tuturor forțelor națio
nale progresiste. în legătură cu a- 
ceasta, in cursul convorbirilor a fost 
puternic subliniat că, în momentul 
de față, esențial este ca. pe deasu
pra oricăror deosebiri de vederi, să 
se acționeze în front unit pentru în
făptuirea. consolidarea și apărarea 
independentei de stat. împotriva ori
căror ingerințe sau încercări de 
subminare, divizare sau diversiune 
din partea forțelor imperialiste și 
neocolonialiste. își găsește astfel o 
nouă confirmare poziția consecventă 
a Partidului Comunist Român, care.

prin glasul secretarului său general, 
a subliniat în mod consecvent că 
desfășurarea cu succes a luptei de 
eliberare națională și socială. îm
plinirea aspirațiilor de libertate și 
independentă ale popoarelor impun 
ca o cerință primordială realiza
rea unității de acțiune a tuturor for
țelor naționale progresiste și, tot
odată, întărirea colaborării și solida
rității forțelor antiimperialiste, de
mocratice și progresiste pe plan in
ternațional.

Convorbirile de la București au 
prilejuit reliefarea mutațiilor pro
funde intervenite în ultimii ani pe 
plan mondial, datorită creșterii vi
guroase a forțelor care se pronun
ță și acționează pentru înfăptuirea 
dreptului tuturor popoarelor de a 
fi stăpine pe propria soartă, pentru 
reașezarea pe baze noi, democratice, 
a relațiilor interstatale. O ilustrare 
grăitoare a acestor mutații o consti
tuie și victoriile istorice obținute de 
mișcările de eliberare din Angola. 
Mozambic, Guineea-Bissau. lupta 
dusă de popoarele din Zimbabwe, 
Namibia și Africa de Sud împotri
va politicii de apartheid, pentru cu
cerirea dreptului lor la o existență 
liberă, de sine stătătoare — față de 
care P.C.R. și U.N.I.T.A. și-au rea
firmat deplina solidaritate.

în cursul convorbirilor au fost 1- 
dentificate numeroase puncte de ve
dere comune în ce privește marile 
probleme care confruntă în prezent 
popoarele lumii — lichidarea deca
lajelor economice, instaurarea unei 
noi ordini economice și politice, în7 
cetarea cursei înarmărilor și dezar
marea, stingerea focarelor de încor
dare și conflict, instaurarea unei 
păci trainice — relevindu-se dorința 
comună de a dezvolta și pe aceste 
planuri colaborarea și solidaritatea 
dintre P.C.R. și U N.I.T.A. Așa cum 
se arată in Declarația comună, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat hotărîrea fermă a Partidului Co
munist Român, a guvernului român 
de a acorda, în continuare, pn spri
jin activ. în diverse forme, luptei 
pentru desăvîrșirea procesului de e- 
liberare națională din Angola, pen
tru edificarea unui stat national u- 
nitar, liber și stăpîn pe destinele 
sale.

A. BUMBAC

zentantului permanent al U.R.S.S. la 
Națiunile Unite adresată secretarului 
general al O.N.U. în scrisoare se 
subliniază că această conferință tre
buie să constituie un forum la care 
toate țările lumii să-și poată expune 
punctul de vedere în problemele de
zarmării, pe baza egalității în drep
turi.

Uganda și Sudanul 1?i re* 
afirmă atașamentul față de cauza 
solidarității arabo-africane — se spu
ne în comunicatul comun privind 
vizita președintelui Ugandei, Idi 
Amin, la Khartum. Părțile au rele
vat, totodată, sprijinul pe care țările 
respective îl acordă poporului pales- 
tiriean. Ele salută, de asemenea, ac
țiunile în vederea realizării cît mai 
grabnice și depline a independenței 
Angolei și Mozambicului și și-au rea
firmat sprijinul față de mișcările de 
eliberare din Africa pentru dobîndi- 
rea drepturilor suverane depline de 
către toate popoarele africane.

La San Marino B a de8ffi«u- 
rat ceremonia oficială în cadrul că
reia Alberte Cechetti și Michele 
Righi au fost învestiți în funcția de 
căpitani regenți ai Republicii San 
Marino. Noii căpitani regenți, aleși 
de Marele Consiliu General, vor ră
mîne în funcție timp de șase luni, 
pină la 30 septembrie.

Președintele P.S.D. din 
R.F.G., W. Brandt,a declarat că 
în etapa actuală este important să 
se continue cu consecventă politica 
de destindere a încordării internațio
nale. Fostul cancelar al R.F.G. a ex
primat opinia că, în procesul de des
tindere internațională, un rol impor
tant îl vor avea, în perioada viitoare, 
continuarea normalizării și dezvoltă
rii relațiilor dintre state, precum și

încheierea, în vara acestui an, a Con
ferinței pentru securitate și cooperare 
în Europa.

Convorbiri chino-tunisie-
Ciu De, președintele Comitetu

lui Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze, s-a întîlnit cu primul minis
tru al Tunisiei, Hedi Nouira, aflat în 
vizită la Pekin — informează agenția 
China Nouă. Primul ministru al Tu
nisiei a avut, totodată, convorbiri cu 
Cian Ciun-ciao, vicepremier al Con
siliului de Stat al R. P. Chineze.

Președintele Republicii 
Bangladesh, Muîibur Rahman, 
»-a pronunțat, în cadrul unui discurs, 
reluat de agenția Taniug, pentru 
coexistență pașnică și bune relații 
între țara sa și Pakistan, subliniind 
că aceste relații ar trebui să se ba
zeze pe principiile neamestecului în 
treburile interne.

La Genevaa avut loc* miercuri> 
o nouă rundă de convorbiri sovieto- 
americane în cadrul tratativelor pri
vind limitarea armelor strategice — 
informează agenția T.A.S.S.

Vizita secretarului de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
în America Latină a fost amînată 
pentru sfirșitul lunii aprilie. Săptă
mina trecută. Kissinger anunțase că 
va vizita, începînd de la 6 aprilie, 
Argentina. Brazilia, Peru, Chile și 
Venezuela. Fără să fie furnizate alte 
detalii, s-a precizat că această deci
zie a fost determinată de actuala 
activitate diplomatică intensă a se
cretarului de stat american.

• CE CONȚINEA VA
LIZA DIPLOMATICĂ... 
Un diplomat Uruguayan. Domin
go Cuadra. acreditat la Națiunile 
Unite, a fost arestat la Barran- 
quilla (Columbia), asupra lui 
fiind descoperită o importantă 
cantitate de cocaina. Cuadra era 
urmărit de mai multă vreme 
de poliție, care îl suspecta că 
face parte dintr-o vastă rețea 
de traficanți internaționali. Pre
supunerile s-au adeverit în mo
mentul în care diplomatul a 
fost obligat să-și deschidă tra
diționala valiză, destinată cu 
totul altor scopuri. în același 
timp, în alte două regiuni ale 
țării poliția columbiană a con
fiscat 11 tone de marijuana.

• TRAMVAI UNIVER
SAL. în trei orașe vest-ger-
mane au apărut primele exem
plare ale unui nou vagon 
de tramvai articulat. El poate 
dezvolta o viteză pînă la 100 
km pe oră și transporta pînă la 
282 de pasageri. Tramvaiul este 
astfel construit încît poate cir
cula și pe linii de metro și 
poate fi folosit și pe liniile fe
roviare suburbane.

PORTUGALIA

A început campania electorală
LISABONA 2 (Agerpres). — Prima 

campanie electorală liberă pe care 
o cunoaște Portugalia în ultima 
jumătate de secol s-a deschis 
miercuri, pe întreg teritoriul tării. 
Iau parte 12 formațiuni politice care 
au fost autorizate să prezinte can
didați pentru alegerea celor 254 de 
membri ce vor alcătui Adunarea 
Constituantă. însărcinată să elabo- 
,reze și să ratifice noua constituție 
portugheză. Printre acestea se nu
mără cele patru partide ale coaliției 
guvernamentale — Partidul Comu
nist. Partidul Socialist. Mișcarea De
mocratică Portugheză. Partidul 
Popular Democratic — care prezintă 
candidați în toate circumscripțiile. 
Participă, de asemenea, la alegeri 
Centrul democratic și social (C.D.S.). 
formațiune care așteaptă hotărîrea

unei instanțe din Azore pentru a fi 
prezentă in toate circumscripțiile.

Pe listele electorale sînt înscriși 
6 200 000 de locuitori din Portugalia, 
Azore și Madeira. Portughezii rezi- 
denti în Angola si Mozambic. ca și 
emigrant!! din Europa. Brazilia și 
Canada, vor alege trei deputați.

în fapt, deși neoficial, campania 
electorală a început deja de aproxi
mativ două săptămîni. perioadă in 
Care la Lisabona și în alte orașe au 
apărut nenumărate afișe și în care 
s-au succedat aproape fără întreru
pere mitingurile partidelor partici
pante. Fiecare formațiune politică 
dispune. în cadrul campaniei, de un 
anumit timp de emisie la posturile 
portugheze de radio si televiziune, 
precum și la cele două posturi parti
culare de radio — „Radio Club" și 
„Radio Renașterea".

• ...DE 1 APRILIE. Ga‘ 
zonul stadionului municipal din 
Toulouse (Franța) este pe punc
tul de a fi scos, încărcat în ca
mioane și transportat la Paris, 
pentru a fi implantat în incinta 
parcului sportiv unde se va ju
ca finala campionatului național 
de rugbi. La auzul acestei știri, 
transmisă de postul de radio 
local, nu puțini au fost curioșii 
care s-au deplasat la fața locu
lui pentru a asista la această 
operație. Numai după ce au pă
truns pe porțile stadionului 
și-au dat seama că au fost vic
timele unei păcăleli de 1 apri
lie. La fel, ziarul „Tribune de 
Lausanne" (Elveția) a publicat 
o „decizie" a autorităților din 
cantonul Vaud, conform că
reia toți avocații și magis
tralii urmau să efectueze un 
stagiu obligatoriu de trei luni 
în diferite închisori pentru „a 
cunoaște mai bine condițiile în 
care trăiesc deținuții". Rezul
tatul : la redacția ziarului s-au 
primit numeroase telefoane, pli
ne de îngrijorare, din partea 
celor în cauză...

• URAGAN DEVAS
TATOR. Pe coasta occiden
tală a Canadei vîntul puternic 
a smuls acoperișurile caselor, a 
doborît numeroși arbori, a răs
turnat automobile și avioane, a 
aruncat pe țărm micile ambar
cațiuni. ale pescarilor. Uraga
nul a provocat moartea a 14 
persoane și' mari pagube mate
riale. S-au scufundat 11 nave.
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