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In ziarul DE AZI;

• Mari construcții hidro
energetice pe rîurile ță
rii : Amenajarea Sebe
șului

• Rubricile noastre : Cro
nica cinematografică ; 
Buletin rutier; De pretu
tindeni

• Informații utile pentru 
zilele de 1—4 mai

------------------------------------------

Cronica 
întrecerii 
socialiste

consemnează noi succese

împreună cu alți conducători de partid și de stat

TOUflRASUL NICOLflE CEAUSESCU ft VIZITAT OBIECTIVE 
PRINCIPALE ALE INDUSTRIEI NAVALE ROMÂNEȘTI

• Ieșirea din doc a celui mai mare vas construit 
în țara noastră - mineralierul de 55000. tone

• Tovarășa Elena Ceaușescu la tradiționalul „botez" 
al navei: „Te numesc «Tomis» și îți urez 
drum bun!“

• O sarcină de cinste a constructorilor: a sărbători 
centenarul independenței prin realizarea petrolie
rului „Independența" de 150000 tone

• Entuziaste manifestări ale oamenilor muncii, 
rodnice discuții cu specialiștii - specif ice tuturor 
întîlnirilor cu secretarul general al partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro- 
mân, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut o vizită de lucru, în cursul zilei de 29 aprilie, la șantierele de 
construcții navale de la Constanța — cu prilejul lansării primei nave de 55 000 
tone — și de la Mangalia.

La această vizită au participat tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu,
Gheorghe Oprea și Ion I

Vizita a prilejuit un fructuos 
dialog cu constructorii de nave 
și hidrotehnicieni, care în anii 
acestui cincinal au redimensio- 
nat și modernizat această im
portantă subramură industria
lă, dînd viată programului sta
bilit de partid, sarcinilor -și in
dicațiilor tovarășului Nicolae

Ceaușescu privind ridicarea pe 
o treaptă superioară a întregii 
activități în acest domeniu.

La mai puțin de un an, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
revenit în mijlocul navaliștilor 
constănteni acum, în preajma 
zilei de 1 Mai, pentru a parti
cipa la un eveniment deosebit 
in viata acestui harnic colectiv,

a întregii industrii navale ro
mânești — scoaterea in ex
ploatare 'd.n ’Soc, pentru conti
nuarea probelor, a celui mai 
mare mineralier construit pînă 
acum în țara noastră, cu o ca
pacitate de 55 000 tone.(Continuare în pag. a IlI-a) La Șantierul naval din Constanța

Numeroase colective de oameni ai muncii din toate județele țării 
raportează îndeplinirea înainte de termen a planului pe 4 luni din ul
timul an al cincinalului, a angajamentelor asumate in întrecerea socia
listă. Prin munca_ lor avintată, prin fructificarea rezervelor de care 
dispun, a inițiativelor muncitorești, colectivele respective au contribuit 
la realizarea mai devreme de către industria din ntulte județe ale țării 
a sarcinilor planificate in lunile ce au trecut din acest an. Relevind 
aceste stăccese remarcabile in îndeplinirea planului și angajamentelor, 
corespondenții „Scinteii“ transmit vești din județele :

PRAHOVA. Colecti
vele unităților indus
triale din județ, an
trenate intr-o însufle
țită întrecere în cins
tea zilei de 1 Mai. au 
înregistrat un nou și 
important rezultat : 
planul producției glo
bale pe 4 luni ale a- 
cestui an a fost înde
plinit cu 3 zile mai 
devreme. Datorită a- 
cestui avans de timp 
ciștigat, . muncitorii, 
maiștrii si inginerii 
prahoveni dau supli
mentar, pînă la sfirsi- 
tul acestei luni, peste 
41 000 tone benzine, 
11 000 tone petroluri, 
1 400 tone uleiuri mi
nerale. peste 900 tone 
otel aliat si aliat su
perior, 628 tone utila
je tehnologice, 260 
tone dimetiltereftalat, 
650 tone ciment, 262 
mc cherestea. 940 000 
mp geam. 376 hl bere, 
320 tone fructe conser
vate și alte produse.

HUNEDOARA, Tot 
cu trei zile înainte de 
"termen au realizat 
sarcinile de plan din 
primele 4 luni ale a- 
nului si întreprinderi
le industriale hunedo- 
rene. Ca urmare a 
acestui succes, peste 
prevederile de plan 
ale perioadei respec
tive, hunedorenii ob
țin 62 milioane kWh 
energie electrică, 40 000

tone cărbune. 12 000 
tone fontă. 21 000 tone 
otel. 30 000 tone lami- 
""sUCEAVA. Industria 
din acest județ a 
îndeplinit prevederile 
de plan pe 4 luni 
ale anului cu 3 zile 
mai devreme, avans 
care permite reali
zarea unei producții- 
marfă suplimentară în 
valoare de 90,8 milioa
ne Iei.

BIHOR. Din datele 
furnizate de Direcția 
de statistică a județu
lui Bihor rezultă că 
industria din această 
parte a țării a înregis
trat, în cinsteai zilei de 
1 Mai, în 4 luni din 
acest an, importante 
depășiri de plan, care 
se cifrează la peste 75 
milioane lei. S-au rea
lizat suplimentar peste 
8 000 tone țiței, 2 000 
tone alumină calcinată, 
mobilă din lemn in 
valoare de 4,5 milioa
ne lei, confecții-texti- 
le în valoare de 8,2 
milioane Iei, 920 tone 
ulei comestibil si alte 
produse.

OLT. în ziua de 26 
aprilie, industria ju
dețului Olt a anunțat 
îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe 4 luni 
ale anului la toti indi
catorii. De la începu
tul anului si pină la 
data amintită s-au ob
ținut peste plan 2 250

tone aluminiu, 376 ki
lometri cabluri de 
forță din aluminiu, 
2 000 tone țevi pentru 
irigații, 4 000 tone con
serve ș.a.

TELEORMAN. La fi
nele primelor 4 luni 
ale acestui an între
prinderile industriale 
teleormănene înregis
trează un plus de 49 mi
lioane Iei la producția 
globală și de 50 milioa
ne lei la producția- 
marfă. Ca urmare, s-au 
livrat în avans mii de 
rulmenți, 6 000 tone 
produse chimice, 1200 
tone țiței. 65 tone uti
laje tehnologice pen
tru industriile chimică 
si ușoară, mijloace de 
automatizare in valoa
re de 3,9 milioane lei, 
190 tone carne si pre
parate din carne, 100 
tone brînzeturi «i alte 
produse.

SĂLAJ. Colectivele 
de muncă din industria 
județului Sălaj au ra
portat, în ziua de 26 a- 
prilie, realizarea pro
ducției globale indus
triale pe 4 luni ale* anu
lui 1975. Pînă la 1 Mai, 
ele obțin o producție 
suplimentară în valoa
re de peste 15 milioane 
lei, concretizată în 
4 000 tone cărbune, 190 
tone sîrmă trefilată 
din cupru, 200 tone 
armături din fontă si 
mobilă în valoare de 
8 milioane Iei.

Trustul de construcții industriale București 
a îndeplinit cincinalul

Trustul de construcții industriale 
București raportează îndeplinirea 
sarcinilor planului cincinal cu 8 
luni înainte de termen.

în telegrama adresată, cu acest 
prilej, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune : Colecti
vul de constructori a pus în func
țiune, în această perioadă, 174 ca
pacități de producție și obiective 
social-culturaie, din care 31 înainte 
de termen. Pînă la sfirșitul anului 
1975 se vor introduce, de asemenea, 
in circuitul economic încă 61 de 
capacități de producție, din care 10 
înairtte de termen. Valoarea lucră

rilor de construcții-montaj ce vor 
fi realizate suplimentar va depăși 
600 milioane lei.

Comuniștii, toți muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din Trustul de 
construcții industriale București a- 
sigură conducerea de partid, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, de profundul ata
șament față de politica internă și 
externă a partidului și se angajea
ză să nu precupețească nici un e- 
fort pentru a traduce in viață sar
cinile Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

In JUDEȚUL ARAD

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu S-a încheiat semănatul porumbului

tuturor locuitori- și județului Con- călduros și cele din partea Comi- a Consiliului de
Dragi tovarăși,Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, lor municipiului stanța un salut msi bune urări tetului Central, Stat, a guvernului, precum și a mea personal. (Aplauze, urale).întîlnirea de astăzi este prilejuită de un eveniment important în viața Șantierului naval Constanța — aș putea spune în viața patriei noastre socialiste — lansarea primei nave de 55 mii de tone, care marchează ridicarea construcției navale din România pe o treaptă superioară. (Aplauze, urale).De la navele lui Mircea cel Bă- trîn, ca să nu mă refer la cele din antichitate, și pînă la această navă e un drum lung. De Ia navele pe care le făceam în țară cu 5 ani în urmă și pînă la această navă este, de asemenea, un drum foarte lung. Nu a fost ușor începutul construcției acestui șantier naval — pentru că e greu să vorbești de o dezvoltare cînd vechiul șantier, aflat alături, era dotat pentru reparații și construirea unor nave mici. A- cest șantier rrtodern — și din punct de vedere al construcțiilor și al docurilor — conceput pentru realizarea de nave mari, a pus multe probleme. în primul rînd a cerut încredere, spirit de răspundere,, pentru că, de ce să n-o spunem, erau unii care priveau cu oarecare scepticism posibilitatea de a realiza un asemenea șantier și o asemenea navă în cîțiva ani. Munca comuniștilor, a constructorilor, a lucrătorilor de pe șantierul naval a demonstrat că, atunci cînd clasa muncitoare este stăpînă pe destinele sale, cînd poporul își construiește în mod conștient propriul viitor, pot realiza în bune condiții tot ce-și propun. (Aplauze, urale).Nava care va ieși acum din doc, pentru a pluti pe mări și oceane, constituie un simbol al capacității tehnice a constructorilor navali, a industriei românești, o expresie a capacității clasei noastre muncitoare. (Aplauze, urale). într-adevăr, într-un scurt timp a fost construită această hală, a fost dotată cu mijloace moderne, s-au construit docurile și, paralel, s-a început construcția navei. înainte de a se termina lucrările de construcții-montaj, nava va începe să plutească. Este și aceasta o performanță, o dovadă că atunci cînd •Lat bine organizate lucrurile, cînd

/a Șantierul navalse te te dovadă grăi- organizatoricea competenței
depun eforturi susținute în toa- direcțiile, putem obține rezulta- excelente. Ceea ce s-a realizat aici constituie o toare a capacității a partidului nostru, a forței clasei noastre muncitoare, specialiștilor din țara noastră. (A- plauze, urale).Iată de ce doresc să adresez cele mai calde felicitări constructorilor care au creat baza pentru a se putea desfășura activitatea productivă, hidrotehnicienilor care au realizat lucrările la doc și să le urez noi succese în activitatea viitoare. (Aplauze, urale). De asemenea, doresc să adresez cele mai calde felicitări constructorilor, tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor care au depus eforturi susținute și au reușit să realizeze înainte de termen prima navă românească de mare tonaj. Le adresez urarea de a construi tot mai multe nave, tot mai mari, cu performanțe tehnice tot mai bune. (Aplauze puternice).S-a vorbit aici de programul pînă în 1980. Este adevărat, Congresul al XI-lea, în cadrul Programului general și al Directivelor de dezvoltare economico-socială a patriei, a" acordat o atenție deosebită problemelor construcției navale. Cu atît mai mult cu cit și în 1980 vom transporta cu nave închiriate a- proape 50 la sută dip materiile prime necesare dezvoltării economiei noastre naționale. De aceea se impune să facem eforturi susținute în vederea înfăptuirii programului naval trasat de Congresul al XI-lea. în cadrul acestuia va trebui să trecem rapid, așa cum s-a spus aici, încă din acest an, la realizarea navei de 150 000 tone — intermediar de 80 000 și de 100 000 — și să ne gîndim chiar la nave mai mari, de 200 000 tone. Toate acestea pun sarcini mari. Tovarășul Fuiorea a arătat că în 1980 capacitatea acestui șantier va fi de 500 000 tone. într-adevăr, programul așa prevede, dar ceea ce am construit aici, dotarea de care dispunem trebuie să ducă la realizarea unor capacități mai mari, probabil de 7—800 000 tone, iar după 1980, de un milion tone. Numai așa vom folosi cu maximum de economicitate investițiile care au costat miliarde. Deci, sarcinile dumneavoastră, ale constructorilor navali, sînt foarte mari. Este, într-adevăr, o mîndrie că ați construit prima navă cu o deplasare de 55 000 tone. Veți construi și prima de 150 000 

și am dori ca ea să fie gata cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la independență, în 1977. Am dori ca ea să poarte denumirea acestei mărețe sărbători a poporului nostru — cîștigarea independenței naționale. Să o numim nava „Independența". (Aplauze puternice). Sperăm că veți construi apoi și nava de 200 000, după 1980.Sînt sarcini frumoase, mărețe. Avem însă aici un colectiv puternic de muncitori, ingineri și tehnicieni, care a demonstrat capacitatea și măiestria sa. De aceea, am deplina încredere că veți îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile trasate de Congresul al XI-lea, sarcinile pe care partidul și guvernul le vor pune în viitor. (Aplauze prelungite).După cum știți, anul acesta încheiem cincinalul. Pină acum, cîteva sute de întreprinderi au și realizat planul cincinal. Unele comitete județene de partid se pregătesc să îl realizeze în 4 ani și jumătate, așa cum și-au luat angajamentul. în ansamblu vom înfăptui cincinalul înainte de termen, așa cum s-a hotărît la Conferința Națională a partidului din 1972. Avem deci succese remarcabile în dezvoltarea economico- socială a patriei. Obținem succese importante în sporirea veniturilor reale ale oamenilor muncii, depășind și aici prevederile cincinalului. Tot ceea ce realizăm este destinat dezvoltării societății noastre socialiste, creșterii avuției naționale, bunăstării și fericirii întregului nostru popor — țelul suprem al politicii partidului nostru. (Aplauze îndelungi).Nu doresc să mă ocup acum de problemele internaționale, mai avea prilejul, ținînd seama de o serie de evenimente piate. Mă refer la Ziua Victoriei, cînd vom trece din nou în revistă' evenimentele internaționale. Ceea' ce aș dori să menționez este faptul că viața internațională de- monstrează cu putere justețea a- precierilor și orientărilor stabilite de Congresul al XI-lea pe plan extern, justețea politicii partidului și guvernului nostru de priZtenie și colaborare strînsă cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate popoarele, fără deosebire de orînduire socială, pentru realizarea unei lumi mai drepte și mai bune, -pentru pace și colaborare între națiuni. (Aplauze, urale puternice).

Vomapro-

Constanța

da- de po- pu-

După cum știți ne-am întors de cîteva zile din vizita făcută în cîteva țări ; după aceea am mai vizitat două țări prietene din O- rientul Mijlociu. Ceea ce doresc să menționez și cu acest prilej este faptul că peste tot România, poporul român au prieteni, se bucură de simpatie. în primul rînd, aceasta se datorește eforturilor pe care le face poporul nostru și rezultatelor pe care le-a obținut în dezvoltarea sa e- conomico-socială. Aceasta se torește, totodată, politicii sale pace și prietenie cu toate poarele lumii. (Aplauze, urale ternice).Iată de ce, dragi tovarăși și prieteni, aș dori să exprim convingerea, în încheiere, că toți oamenii muncii de la Șantierul naval Constanța, de pe toate șantierele navale, constructorii și hidrotehnicienii își vor face și în viitor pe deplin datoria față de partid,, față de patrie. Aceasta este o chezășie a victoriilor noastre în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. (Aplauze).Nu aș putea să închei fără să mă refer la contribuția pe care a adus-o armata în realizarea acestor obiective. Aici au lucrat mulți ostași. Comandantul care a coordonat în uitima parte lucrările este

care sar- Do- spe- par-

generalul Pălimaru, care și-a îndeplinit , în bune condiții sarci- nile. Doresc să-i adresez felicitări pentru felul cum a lucrat. (Urale, aplauze puternice). Sper că și în îndeplinirea noilor. îndatoriri pe care le va avea va lucra cu același entuziasm, cu același spirit de bun organizator cu care a lucrat aici, îi doresc succes ! (Aplauze puternice). Am adresat felicitări oamenilor muncii, constructorilor, hidrotehnicienilor, constructorilor navali. Am cuprins aici și pe comuniști, pentru că ei sînt parte integrantă a acestor colective minunate au realizat în bune condiții cinile încredințate de partid, resc, totuși, să adresez, în mod cial, felicitări organizațiilor de . tid, Comitetului județean de partid Constanța, primului secretar, tovarășul Vîlcu, pentru felul cum au coordonat și unit eforturile oamenilor muncii în realizarea acestor obiective de importanță națională. (Aplauze puternice, urale. Se scandează „Ceaușescu—P.C.R.“).Fiind în ajunul zilei de 1 Mai, aș dori să vă adresez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din Constanța felicitări și cele mai bune urări de noi și -noi succese în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire ! (Urale, aplauze puternice).

ARAD (Corespondentul „Scîn- 
teii“, Constantin Simion). — Oa
menii muncii de pe ogoarele jude
țului Arad, angajați plenar în ma
rea întrecere socialistă închinată 
zilei de 1 Mai, au anunțat, în cursul 
zilei de 29 aprilie, încheierea se
mănatului porumbului pe supra
fața de 102 170 ha. din care 23 970 
hâ în întreprinderile agricole de 

^stat. Primelo care au raportat acest

a popoarelor asupra fascismului
• Adunări la lași și Sf. Gheorghe

• Momente de culme ale asaltului final asupra 

Germaniei hitleriste

• Contribuții românești gravate în istorie 
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succes au fost consiliile intercoope- 
ratiste Socodor, Șiria, Curtici, Sîn- 
tana și întreprinderile agricole de 
stat Nădlac, Pecica, Șagu, Fîntînele, 
Aradul Nou. La această dată a fost 
încheiată și prașila I pe cele 13 279 
ha cultivate cu sfeclă de zahăr, 
acum lucrîndu-se intens la efec
tuarea .celei de-a doua nrasile, pre
cum și la însămînțarea soiel, 
nepii pentru fuior și fasolei.
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30 de ani de la marea victorie 
a popoarelor asupra fascismului

AMPLE MANIFESTĂRI CONSACRATE JUBILEULUI
Adunarea de la lași

Momente de culme ale asaltului final
asupra Germaniei hitleriste

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de aniversarea a 30 de 'ani de la vic
toria asupra fascismului, marți după- 
amiază a avut loc o adunare la Casa 
tineretului din Iași.

Adunarea a fost deschisă de Ion 
Manciuc, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Iași al P.C.R.

In cuvîhtul său, general-maior Ste- 
Iian Popescu a relevat că victoria epo
cală de acum trei decenii asupra fas
cismului a constituit rezultatul luptei 
popoarelor coaliției antihitleriste, a 
cărei forță principală a constituit-o 
Uniunea Sovietică, care a dat cele 
mai grele jertfe și, totodată, cele 
mai puternice lovituri mașinii de 
război hitleriste. După ce a subliniat 
însemnătatea istorică a înfăptuirii in
surecției naționale armate antifas
ciste și antiimperialiste de la 23 Au
gust 1944, vorbitorul a relevat că. la 
chemarea Partidului Comunist Ro
mân. armata română în întregul ei 
a întors armele împotriva cotropito
rilor naziști. După triumful insurec
ției, armata română, umăr la umăr 
cu glorioasa arrriată sovietică, s-a an
gajat în aprigele ■ bătălii pentru eli
berarea părții de nord a Transilva
niei și apoi a Ungariei, Cehoslovaciei 
și Austriei — între trupele române 
și cele sovietice dezvoltîndu-se o 
strinsă cooperare și frăție de arme 
în toate zonele de luptă.

A luat apoi cuvintul Dumitru 
Leonte, membru de partid cu stagiu 
din ilegalitate, care a arătat că țara 
noastră și-a adus o contribuție recu
noscută la uriașul efort pentru zdro
birea Germaniei hitleriste. Înțelegînd 
pericolul ce-1 reprezintă fascismul 
pentru libertatea și pacea popoarelor, 
ca și pentru destinele națiunii române, 
in acele momente grele Partidul Co
munist Român și-a reafirmat poziția 
profund patriotică, hotărîrea de a 
apăra ființa națională și integritatea 
teritorială a țării. Comuniștii și alți 
patrioți antifasciști s-au situat in 
fruntea acțiunilor de luptă contra 
ocupanților fasciști, împotriva răz
boiului antisovietic. Din adincă ile
galitate. partidul comuniștilor a reu
șit ca prin multiple, mijloace și căi 
să organizeze in anii dictaturii mi- 
litaro-fasciste mișcarea de rezistență 
a maselor, să realizeze coaliția de 
forțe antihitleriste, pe scară națio
nală, care deschidea calea viitorului 
progresist, a promovării adevăratelor 
interese naționale ale poporului.

Adunarea de la Sf. Gheorghe Contribuții românești gravate

A luat apoi cuvintul general-maior 
P. A. Koltoviei, din armata sovietică, 
participant la Marele Război pentru 
Apărarea Patriei in cadrul Frontului 

z II. Ucrainean. Vorbitorul a arătat că 
la 9 Mai poporul sovietic, popoarele 
frățești, și armatele țărilor socialiste, 
întreaga omenire progresistă vor săr
bători victoria repurtată asupra co
tropitorilor germano-fasciști, vic
torie care a devenit o sărbătoare lu
minoasă a tuturor popoarelor iubi
toare de pace ale lumii, un simbol 
nepieritor al forței vitale a socialis
mului. în acest război s-au decis 
soarta primului stat socialist din lume, 
viitorul civilizației, al progresului și 
democrației. în fața armatelor fas
ciste invadatoare, Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice a ridicat întreg 
poporul sovietic, a organizat nemij
locit întreaga activitate a poporului 
sovietic și a forțelor lui armate.

După ce a evocat luptele duse de 
armata sovietică, vorbitorul a spus : 
în tot timpul războiului, oamenii 
muncii din România, mobilizați de 
Partidul Comunist Român, au con
damnat războiul antisovietic, au de
mascat scopurile lui de jaf. au des
fășurat largi acțiuni pentru răstur
narea regimului fascist al lui Anto
nescu. pentru ieșirea României din 
război. Operațiunile militare din pri
măvara și vara lui 1944 au creat con
diții ' favorabile pentru insurecția 
antifascistă de la 23 August, efectua
tă sub conducerea Partidului Comu
nist Român, care a răsturnat regimul 
fascist al lui Antonescu. Ostașii ro
mâni s-au alăturat armatei sovieti
ce, au luptat împreună împotriva 
ocupanților hitleriști pe teritoriul 
României, Ungariei și Cehoslovaciei; 
în lupta comună împotriva fascismu
lui s-a întărit frăția de arme a tru
pelor române și sovietice.

în cuvintul său, tovarășul Ion Ilies
cu, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Iasi al P.C.R.. a spus : în condi
țiile războiului nimicitor declanșat 
de Germania hitleristă și aliâții săi. 
lupta pentru zdrobirea fascismului 
cotropitor a constituit problema fun
damentală a tuturor forțelor revolu
ționare, democratice, patriotice, na
ționale, a tuturor popoarelor lumii. 
Din această necesitate vitală s-a năs
cut coaliția antihitleristă. alcătuită 
din peste 50 de state, forța princi
pală constituind-o Uniunea Sovietică, 

care a adus contribuția hotăritoare 
la zdrobirea mașinii de război naziste 
și obținerea victoriei. Constituirea și 
apoi victoria coaliției antihitleriste 
au confirmat faptul că țări cu orin- 
duiri social-politice și ideologii di
ferite pot să colaboreze rodnic, chiar 
și in domeniul militar, atunci cînd 
se pornește de la interesele vitale 
ale libertății popoarelor.

După ce a relevat activitatea des
fășurată in condiții grele de ilegali
tate de P.C.R. pentru unirea forțelor 
antifasciste, împotriva războiului
antisovietic, activitate care a avut *
ca rezultat victoria insurecției din 
august 1944, vorbitorul a spus : An
gajarea cu toate forțele în războiul 
antihitlerist a înscris o pagină glo
rioasă in istoria contemporană a 
României. Efectivele militare anga
jate de România pe frontul antihitle
rist s-au ridicat la peste o jumătate 
de milion de oameni, țara noastră 
situindu-se din acest punct de ye- 
dere pe locul al ’ patrulea între sta
tele coaliției antihitleriste.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că în cei 30 de ani care au .trecut de 
la victoria asupra fascismului 
România și-a edificat un nou chip 
— chipul socialist — înfăptuindu-se 
năzuințele națiunii de a fi liberă și 
stăpînă pe destinele sale, deplin in
dependentă și suverană.

Făcînd o ■ scurtă trecere în revistă 
a politicii externe promovate de 
partidul și statul nostru, vorbitorul 
a spus : România pune cu consec
vență pe prim plan dezvoltarea re
lațiilor de prietenie, colaborare și 
ajutor reciproc cu toate țările socia
liste. Prietenia și alianța cu U.R.S.S. 
reprezintă o constantă a politicii ex
terne a partidului și statului nostru, 
care își găsește materializarea in 
ampla dezvoltare a relațiilor dintre 
țările noastre pe multiple planuri — 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural.

La a 30-a aniversare a înfrîngerii 
fascismului, România se manifestă 
ca o forță activă pe plan internațio
nal. Recentele vizite ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu intr-un număr 
de țări asiatice și africane sînt incă 
o dovadă a politicii active promova
te de partidul și statul nostru pe 
plan internațional, constituind, tot
odată, o contribuție de seamă a 
României la rezolvarea problemelor 
cu care este confruntată astăzi ome
nirea.

in aceste zile se împlinesc 30 de ani 
de la unele evenimente remarcabile din 
ajunul marii victorii asupra Germaniei

hitleriste, cum au lost înălțarea de că
tre ostașii Armatei Sovietice a drapelu
lui de stat al U.R.S.S. deasupra Reich

stagului la 30 aprilie 1945 șl capitulare^' 
Berlinului la 2 mai 1995.

Steagul Uniunii Sovietice- 
deasupra Reichstagului

Armata Sovietică învinge 
în „bătălia Berlinului

în seara zilei de 30 aprilie 
1945, după aproape zece zile de lupte 
crincene pentru cucerirea Berlinului, 
deasupra clădirii Reichstagului a 
fost înălțat drapelul roșu încărcat de 
glorie al eroicei Armate Sovietice. 
Clipa avea să se întipărească adine 
în conștiința umanității ca simbolul 
iminentei și apropiatei înfringeri a 
fascismului.

Hitleriștii transformaseră Reich
stagul intr-unui din cele mai im
portante puncte de rezistentă din 
centrul Berlinului. Toate căile de 
acces erau barate de rîul Spree ; toa
te podurile, în afară de podul Moltke, 
fuseseră aruncate in aer. însuși edi
ficiul Reichstagului fusese puternic 
fortificat. Porțile și ferestrele astu
pate cu cărămizi și beton se trans
formaseră în adevărate ambrazuri ; 
clădirea era cuprinsă, ca într-o cen
tură. de forturi mici din beton armat, 
șanțuri de adăpost și de o groapă 
antitanc plină de apă. Reichstagul 
era apărat de SS-iști, dotați cu 
tancuri, tunuri de asalt și multe pie
se de artilerie.

Dezlănțuind atacul în ziua de 29 
aprilie, trupele sovietice au izbutit, 
după lupte înverșunate, să pună stă- 
pinire pe clădirea invecinată, a Mi
nisterului de Interne, ajungînd în 
fața ultimei bariere dinaintea Reich
stagului : groapa plină cu apă. 
Hitleriștii, la rindul lor, au des
chis focul de pe înălțimile Reichstag
ului și din clădirea Kroll-Oper. In 
piața aflată în dreptul Reichstagului 
șuierau gloanțele mitralierelor și 
puștilor automate, explodau bom
bele și grenadele antitanc, acoperind 
într-o mantie de fum întregul cer ; 
pereții caselor se prăbușeau cu un 
zgomot asurzitor, dar nimic nu-i pu

tea opri din înaintarea lor pe ostașii 
sovietici. Cu ajutorul unor punți 
metalice, aceștia au trecut peste 
groapă și la ora prînzului au pus 
stăpînire pe tranșeele care se aflau 
in fața Reichstagului.

La ora 13, artileria a început să 
se pregătească în vederea asaltului 
final. Tunuri, tancuri, aruncătoare 
de rachete, „catiușe“ au deschis un 
adevărat potop de foc nimicitor. 
După o jumătate de oră. infanteria 
avea în fața ei drumurile deschise.

Totuși, în timp ce aceasta pornea 
atacul, fasciștii au deschis din nou, 
de pe clădirea Reichstagului, foc pu
ternic de mitralieră și de arme auto
mate. La ora 18, atacul asupra 
Reichstagului a fost reluat ; batali
oanele conduse de S. Neustroiev, 
V. Davidov și K. Samsonov au dat 
năvală în clădire prin breșele care 
se căscau în pereții acesteia, dobo- 
rindu-i pe hitleriștii aflați în vesti
bul și în încăperile alăturate. Pe 
toate coridoarele și în toate sălile 
clădirii s-au purtat înverșunate lupte 
corp la corp.

Sergenții Egorov și Kantaria, prin
tre primii ostași sovietici care reuși
seră să pătrundă în clădire, au izbu
tit să-și deschidă drum spre cupola 
Reichstagului. înălțind aci, în ziua 
de 30 aprilie, la ora 21.50. steagul vic
toriei. Aproape în același timp ser
genții Eriomin și Savcenko au arbo
rat deasupra intrării principale stea
gul batalionului condus de locote
nentul Samsonov.

Vestea cuceririi Reichstagului de 
către trupele sovietice a fost salutată 
cu o imensă bucurie în întreaga lu
me. ca un semn al apropiatei și de
finitivei victorii asupra Germaniei 
hitleriste.

La 2 mai 1945, cronica războiului 
antihitlerist a consemnat căderea 
Berlinului. Se încheia astfel una din 
cele mai ample și complexe operații 
din cursul celui de-al doilea război 
mondial, caracterizată printr-o inten
sitate fără seamăn a luptelor, în con
dițiile unei enorme concentrări de 
forțe umane și tehnică militară. De 
ambele părți au luptat 3,5 milioane 
de oameni, 50 000 de tunuri. 8 000 de 
tancuri și peste 9 000 de avioane.

Bătălia Berlinului a în^put în 
noaptea de 15 spre 16 aprilie, la lu
mina a 200 de proiectoare construite 
special și a miilor de parașute lumi
noase lansate din avioane. Trupele 
sovietice trebuiau să străpungă o 
zonă eșalonată pe mari linii de re
zistență, începind de la Oder și ter- 
minind cu Berlinul, el însuși puter
nic fortificat. Aci era grupată cea 
mai mare concentrare de trupe hitle
riste, compusă din 70 divizii de in
fanterie, 12 divizii de tancuri și 11 
divizii motorizate. încă din. prima zi, 
trupele sovietice au pătruns adine în 
dispozitivul inamic. La 21 aprilie a 
început asaltul propriu-zis asupra ca
pitalei germane. Ostașii sovietici au 
trebuit să înfrîngă acerba rezistență 
a dușmanului, să cucerească stradă 
cu stradă și cartier cu cartier, de 
multe ori chiar casă cu casă și etaj 
cu etaj. La 25 aprilie, Berlinul a 
fost cu desăvîrșire încercuit, fiind 
prinși în cleștele de foc al armatelor 
sovietice peste 200 000 de hitleriști.

Iată un episod semnificativ din ma
rea bătălie. Tancurile sovietice înain
tau pe Kurfiirstenstrasse. La o răs- 

pîntie se baricadase un grup mare de 
hitleriști. care au deschis un foc atît 
de puternic din toate felurile de ar
me. incit -ostașii sovietici au fost ne- 
voiti să iasă din tancuri pentru a-i 
scoate pe hitleriști din clădirile în 
care rezistau. Apoi. în bubuitul tunu
rilor si pîrîitul automatelor, tancurile 
s-au avintat cu viteză inainte spăr- 
gind pereții clădirilor. Rezistența hi- 
tleriștilor a fost sfărîmată, mulți 
aruncau armele și fugeau. Asemenea 
momente s-au repetat zi de zi, de 
sute de ori, de-a lungul celor zecej 
zile de eroice încleștări.

La 2 mai, armatele hitleriste din 
Berlin au fost nevoite să capituleze. 
In această grandioasă operație, ar
mata sovietică a distrus cea mai 
mare parte a grupării hitleriste, a 
luat 480 000 de prizonieri, a captu
rat 1 500 de tancuri. 4 500 de avioane 
și circa 8 600 de tunuri și arun
cătoare de mine.

Cucerirea Berlinului a dat lo
vitura de grație Reichului hitle- 
rist. grăbind capitularea sa necon
diționată. Din acel moment, eveni
mentele s-au derulat cu repeziciune. 
La 4 mai, forțele germane din Olan
da. nord-vestul Germaniei și Dane
marca. numărînd peste 1 milion de 
oameni, s-au predat trupelor mare
șalului Montgomery. în ziua urmă
toare, armatele fasciste din Italia, 
alte grupuri de armate s-au predat 
trupelor aliate. în sfirșit, la 8 mai, 
mareșalul Keitel, generalul Stumpf și 
amiralul Friedeburg au semnat actul 
capitulării necondiționate a Germa
niei. în Europa războiuLluase sfirșit.

S. ACHIM

în istorie
La Sf. Gheorghe — primul oraș 

din Transilvania eliberat de armata 
română — a avut loc marți după- 
amiază o adunare consacrată ani
versării a treizeci de ani de la vic
toria popoarelor asupra fascismu
lui.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul FUstos Emeric. prim-secre
tar al Comitetului orășenesc Sfintu,- 
Gheorghe al P.C.R. .

Luind cuvintul. general-maior în 
rezervă Sava Gheorghe. participant 
in calitate de comandant de subuni
tate la acțiunile de luptă în zona 
Vilcele. a arătat că insurecția din 
august si intrarea României in răz
boiul antihitlerist au avut profunde 
repercusiuni pozitive asupra desfă
șurării războiului, au zădărnicit pla
nurile militare ale Germaniei hitle
riste. au accelerat prăbușirea între
gului front fascist. La chemarea 
Partidului Comunist Român, arma
ta română. în întregul ei, a întors 
armele împotriva cotropitorilor na
ziști. După triumful insurecției, vi
teaza armată română, umăr la umăr 
cu glorioasa armată sovietică, s-a 
angajat în aprigele bătălii pentru e- 
liberarea părții de nord-vest a 
Transilvaniei, smulsă din trupul pa
triei prin odiosul dictat de la Viena.

Unul din episoadele dramatice ale 
înfruntărilor cu fasciștii l-au con
stituit luptele deosebit de dirze 
purtate chiar pe plaiurile județului 
Covașna. însuflețită de cauza dreap
tă a războiului antihitlerist — a spus 
vorbitorul — viteaza noastră arma
tă. împreună cu armata sovietică, a 
continuat cu eroism și abnegație 
lupta pe teritoriile Ungariei. Ceho
slovaciei. Austriei, pină la victoria 
finală asupra fascismului german.

Victoria Istorică de la 9 Mai 1945 
asupra Germaniei hitleriste a de
monstrat în modul cel mai convin
gător că oricit de puternice ar fi 
armatele imperialiste invadatoare, 
acestea nu pot infringe voința de 
libertate a popoarelor. în lumina în
vățămintelor celui de-al doilea 
război mondial, apare tot mai evi
dent că pentru menținerea păcii este 
hotăritoare unirea intr-un puternic 
șuvoi a celor mai largi categorii și 
pături progresiste și democratice.

Relevînd semnificația evepimen-- 
tului remarcabil de acum 30 de ani. 
Keresztes Geza, membru de partid' 
cu stagiu din ilegalitate, a spus :

Din albumul imaginilor de acum trei decenii: artileriști romani in acțiune pe frontul din Ungaria

Războiul just purtat de țara noas
tră alături de Uniunea Sovietică, de 
celelalte state ale coaliției antifas
ciste pentru înfrîngerea Germaniei 
hitleriste a fost activ sprijinit, la che
marea partidului nostru, de întregul 
popor. Chemările Partidului Comu
nist Român au dinamizat și au ridi
cat la luptă milioane de oameni, Care 
au sprijinit cu elan și însuflețire ac
țiunile întreprinse de trupele ro
mâne alături de cele sovietice. îm
potriva cotropitorilor naziști.

Consider că cea mai bună cinstire 
a memoriei comuniștilor și antifas
ciștilor, a tuturor celor care au dat 
jertfa supremă pentru victoria asu
pra fascismului, pentru apărarea su
veranității și independenței patriei 
noastre este de a înfăptui neabă
tut politica internă și externă a Par
tidului Comunist Român, de a munci 
cu abnegație, umăr la umăr, români, 
maghiari, germani — tineri și vîr- 
stnici — pentru aplicarea istoricelor 
hotăriri adoptate de Congresul al 
XI-lea al partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și construire a comunismului 
în patria noastră.

A luat apoi cuvintul V.P. Abîzov, 
consilier al Ambasadei Uniunii So
vietice la București, care, după ce 
s-a referit la cooperarea frățească 
româno-sovietică ce a continuat să 
se dezvolte in luptele purtate pină 
la victoria finală asupra fascismului, 
a spus : Timp de peste 8 luni, osta
șii români și sovietici au luptat îm
preună împotriva ocupanților hitle
riști țîe teritoriul României, Ungariei 
și Cehoslovaciei. în lupta comună îm
potriva fascismului s-a întărit -fră
ția de arme a trupelor noastre.

De la perioada de foc a luptei co
mune împotriva fascismului au tre
cut 30 de ani. Alianța și prietenia 
dintre popoarele și armatele U.R.S.S. 
și României se dezvoltă cu succes, în 
folosul măreței cauze a socialismului 
și comunismului. în încheiere, vor
bitorul a spus : Toate țările socialiste 
frățești, întreaga omenire progresistă 
nu uită marile sacrificii pe care le-a 
făcut poporul sovietic luptînd pentru 
victoria asupra fascismului în anii 
celui de-al II-lea război mondial. 
Amintirea ostașilor sovietici, a os
tașilor tuturor țărilor din coaliția an
tihitleristă care au căzut în luptele 
împotriva hoardelor hitleriste este 
sacră.

A luat apoi cuvintul Ferdinand 
Nagy, prim-secretar al Comitetului 
județean Covasna al P.C.R. Relevînd 
că forța fundamentală a coaliției an
tifasciste a fost Uniunea Sovietică, 
care a purtat pe umerii săi greul 
războiului, vorbitorul a arătat că la 
zdrobirea Germaniei hitleriste a 
contribuit lupta celorlalte state par
ticipante la coaliția antifascistă, 
care au desfășurat ample acțiuni o- 
fensive împotriva potențialului mi
litar german. Mașina de război 
fascistă a primit, de asemenea, pu
ternice lovituri din partea eroicelor 
mișcări populare de rezistență, în 
frunte cu clasa muncitoare și parti
dele comuniste și muncitorești din 
statele înrobite din Europa și Asia.

în marele front al luptătorilor 
antifasciști, o contribuție deosebită a 
adus și poporul român. După cum 
se cunoaște, ca urmare a intensifi
cării mișcării de rezistență internă, 
folosind condițiile externe favorabi
le, create prin spargerea frontului 
german în nord-estul României de 
către armata sovietică, ' partidul 
nostru comunist, in colaborare cu 
celelalte forțe democratice anti
hitleriste, a declanșat la 23 August 
1944 insurecția națională armată 
antifascistă și antiimperialistă, sol
dată cu răsturnarea dictaturii anto- 
nesciene, eliberarea țării de sub 
dominația nazistă și alăturarea 
României la coaliția antihitleristă.

Poporul român aduce un prinos 
de. recunoștință fiilor săi căzuți in 
luptele împotriva fascismului, un 
adine omagiu tuturor veteranilor 
mișcării revoluționare și democrati
ce, combatanților din războiul anti
hitlerist, tuturor celor care și-au 
adus contribuția la eliberarea Româ
niei de sub dominația fascistă. Po
porul român va păstra întotdeauna 
vii sentimente de recunoștință și 
prețuire față de glorioasele popoare 
sovietice, care, cu neînchipuite jert
fe și sacrificii, au adus principala 
contribuție la distrugerea mașinii de 
război germane, la eliberarea po
poarelor cotropite. Vor rămîne, de 
asemenea, pururi neșterse în me
moria poporului nostru aportul 
celorlalte țări ale coaliției antihitle
riste, acțiunile eroice desfășurate 
de popoarele cotropite de naziști, 
jertfa milioanelor de antifasciști și 
democrați. care n-au precupețit 
nimid pentru înfrîngerea fascismului.

Amintindu-mi de zilele fierbinți 
ale participării armatei române la 
marea bătăile împotriva fascismului, 
retrăiesc _cu -adincă emoție una dintre 
cele mai strălucite pagini de eroism 
înscrise de vitejii noștri ostași ,— 
umăr la umăr cu glorioșii ostași so
vietici — în istoria războiului, an
tihitlerist, și anume operația pentru 
eliberarea orașului Debrețin, impor
tant centru urban din Ungaria. A- 
ceastă bătălie a reprezentat un epi
sod important al marilor operațiuni 
eliberatoare desfășurate de armata ro
mână pe teritoriul Ungariei. De alt
minteri, în șute de localități ale Un
gariei se găsesc cimitire și morminte 
ale zecilor de mii de soldați și ofi
țeri români care’ și-au dat viața pen
tru eliberarea Ungariei de sub domi
nația fascistă.

In crîncena încleștare de la Debre
țin au luat parte diviziile românești 
„Tudor Vladimirescu", 3 Munte (pe 
care o comandam). Divizia 2 Munte 
și Corpul român de cavalerie. împre
ună cu Corpurile de armată 33 și 35 
sovietice. Și în focul acelor lupte, de 
o înverșunare fără seamăn, s-a vă
dit din plin frăția de arme româno- 
sovietică, exprimată prin cooperarea 
strînsă pe diferite planuri, sprijinul 
reciproc acordat în cursul diferitelor 
acțiuni.

Pentru a înțelege mai bine însem
nătatea zdrobirii rezistenței trupelor 
fasciste din zona și orașul Debrețin 
este necesar să arătăm că de reușita 
ei depindea în mod esențial pătrun
derea spre centrul Ungariei și răs
turnarea puternicului dispozitiv de 
armate hitleristo-horthyste ce se 
concentraseră acolo. Nu întîmplător, 
deci, comandamentul german, care 
avea drept obiectiv păstrarea cu orice 
preț a orașului în mîinile sale, arun
case în bătălie mari forțe armate, 
tancuri, aviație, numeroase guri de 
foc de artilerie, prefăcind pădurile 
și satele din jur în puternice puncte 
de sprijin.

Trecuse de jumătatea lui octombrie, 
erau zile de toamnă tirzie, cu ploi și 
vinturi in rafale care sporeau dificul
tatea misiunilor militare. Veștile ve
nite de la vecinii noștri de front 
ne întăreau convingerea în izbîndă. 
Divizia 2 Munte. Gomandată de gene
ralul Constantin lordăchescu. colabo- 
rînd ștrîns cu celelalte unități ale 
Corpului 35 sovietic, pătrunsese adine 
la est de Debrețin. Concomitent, 
corpul de cavalerie român, după ce 
cucerise, prin patru atacuri violente, 
localitatea Nagybajom. ajunsese la 
vest de oraș. Se contura, astfel. în
văluirea completă a apărării inami
cului din această zonă.

Spre a anihila principala împotri
vire a trupelor fasciste, generaldl so
vietic Semionov, comandantul Corpu
lui 33 sovietic, după ce a felicitat 
trupele române pentru dirzenia și 
eroismul de care dăduseră dovadă în 
luptele de la Puszta Told si Konyar, 
a încredințat diviziei ..Tudor Vladi
mirescu" și Diviziei 3 Munte, misiu
nea de a ataca frontal ultimul ali

EROICA ÎNCLEȘTARE DE IA DEBREȚIN
niament hitlerist de pe linia Monos- 
torpălyi — Hosziipâlyi — Hajdubăgos 
— Sărând.

Voi încerca să evoc mai amănunțit 
luptele purtate de Divizia 3 Munte. 
Principala luptă s-a dat în cursul 
nopții de 18 spre 19 octombrie. Ba
talioanele 22 și 6, divizionul 9 arun

Jertfe ale Armatei Române pentru eliberarea Ungariei
— La luptele purtate pe teritoriul ungar, Armata Ro

mână a participat cu 17 DIVIZII DE INFANTERIE SI CAVA
LERIE, 1 CORP AERIAN, 2 BRIGĂZI DE ARTILERIE ANTI
AERIANĂ, 1 BRIGADĂ DE CĂI FERATE, PRECUM Șl ALTE 
UNITĂȚI însumînd în total efective de 210 006 SOLDAȚI Șl 
OFIȚERI.

— Trupele române au luat parte la 80 DE BĂTĂLII mai 
importante, au forfot 4 CURSURI MARI DE APĂ (Tisa, Bo- 
drog, Hernad, Ipoly), au cucerit 3 MASIVE MUNTOASE 
(Hegyalja, Biikk și Matra).

— Au fost eliberate prin lupte crîncene 1 237 LOCA
LITĂȚI, între care 14 ORAȘE. Alături de Armata Sovietică, 
trupele române și-au adus totodată contribuția la elibe
rarea marilor aglomerări urbane Budapesta, Debrețin, 
Miskolkc.

— Au fost provocate inamicului pierderi cifrate la 
21 045 PRIZONIERI și 9 700 MORȚI lăsați pe cîmpu! de 
luptă.

— S-au jertfit PENTRU ELIBERAREA UNGARIEI 42 700 
MILITARI ROMÂNI — morți, răniți sau dispăruți.

Semne de înaltă prețuire
Drept recunoaștere a meritelor deosebite în bătălia grea 

pentru eliberarea orașului Debrețin din Ungaria, Divizia 
„Tudor Vladimirescu" a fost citată pe ordin de zi de coman
dantul suprem al Armatei Sovietice, I. V. Stalin, fiind dis
tinsă prin adăugarea la titulatură a numelui orașului eli
berat.

Pe monumentul închinat eroilor români la Debrețin se 
află inscripția : „Ridicat cu pioasă recunoștință în memoria 
ostașilor români căzuți pentru eliberarea Debreținului".

cătoare și două baterii antitanc, de 
sub comanda maiorului Ion Clăianu, 
11 hărțuiau continuu pe inamic, cău- 
tind să pătrundă în satele Hajdubă
gos și Sărând. Profitînd de această 
situație, am ordonat grupării princi
pale a diviziei de sub comanda co
lonelului Ion Constantinescu, compu
să din 4 batalioane, 2 divizioane de 
aruncătoare și 3 baterii antitanc, plus 
compania 33 a.a-, să înainteze spre o- 
râș pentru a zdrobi din flanc »i din

II

spate rezistenta inamicului. Datorită 
puternicei presiuni exercitate simul
tan de unitățile diviziei, inamicul a 
început să cedeze și, către ora 3, 
am pătruns cu batalionul 22 în satul 
Sărând, iar cu batalionul 6 în satul 
Hajdubpgos. Pină în zori, ambele lo
calități au fost curățate de trupele 

dușmane, iar gruparea de unități ro
mânești s-a îndreptat spre marginea 
de sud-vest a Debreținului.

între cei ce și-au înscris numele în 
cartea de aur a eroismului românesc 
se numără și căpitanul Constantin 
Chicoș, comandantul companiei a 2-a 
din Batalionul 22 vînători de munte. 
Conducînd un atac prin surprindere, 
a reușit cu ostașii săi să. pătrundă în 
satul Sărând. Subunitatea a ocupat 
clădirile importante, barînd drumuri

le si dînd posibilitate întregului ba
talion să înainteze. Dar, în timp ce 
se pregătea pararea unui contraatac 
dușman, viața tinărului ofițer român 
a fost curmată de explozia unui pro
iectil de artilerie.

Gruparea principală, condusă de 
colonelul Ion Constantinescu, a îna
intat în zorii zilei de 19 octombrie în 
direcția Kâptălan, a trecut canalul o- 
rașului prin lupte înverșunate, iar că
tre ora 15, unindu-se cu grupaiea 
maiorului Clăianu, a nimicit rezisten
ta dușmanului din sud-vestul orașu
lui. Au urmat apoi lupte eroice, pur
tate umăr la umăr cu ostașii sovie
tici, pentru cucerirea stradă cu stradă 
și casă cu casă a Debreținului. Mi
tralierele băteau de-a lungul străzi
lor, la încrucișări și în piețe, inter- 
zicind mișcările inamicului. Pușcașii- 
mitraliori trăgeau asupra fasciștilor 
care deschideau foc de la ferestre, de 
pe balcoane, de sub acoperișuri. Gre- 
nadierii înaintau, sub acoperirea puș
cașilor și pistolarilor, furișîndu-se pe 
lingă ziduri, escaladînd garduri, pînă 
in imediata apropiere a punctelor de 
rezistență hitleristă pe care le nimi
ceau prin concentrări de grenade. Ca 
o avalanșă de foc, atacul vînătorilor 
de munte spulbera tot Ce întilnea în 
cale ; dușmanii au fugit înspăimintați 
de impetuozitatea asaltului. La căde
rea serii. Divizia 3 Munte ocupase 
toată marginea de nord a orașului, a- 
vind grosul forțelor în oraș, iar re
zerva diviziei la Mikepercs.

în luptele pentru eliberarea orașu
lui Debrețin, divizia „Tudor Vladimi
rescu" s-a bătut vitejește, îndeosebi 
pentru ocuparea satului Hosziipâlyi, 
unde ostașii români au respins nume
roase atacuri ale trupelor fasciste și 
au capturat mai multe tunuri. La ora 
9. în dimineața zilei de 19 octombrie, 
Hosziipâlyi fusese curățit de vrăj
mași, iar divizia își continua înain
tarea spre Debrețin de la sud—sud- 
est către nord. înfrîngihd rezistența 
inamicului, la ora 20,30 a pătruns în 
oraș. La ora 21, Regimentul I infan
terie a ocupat partea de nord-est a 
orașului, avind centrul dispozitivului 
pe șosea și pe calea ferată, Regimen
tul 2 infanterie — partea centrală a 
orașului, in zona bisericii si a cimiti
rului, iar Regimentul 3 infanterie — 
zona fabricilor din partea de sud a 
orașului și ieșirea la nord-est de De
brețin.

Neuitate vor rămîne acele zile de 
strălucit eroism al ostașilor români, 
ca și ecoul lor în conștiințe. Emoțio
nante sint, în acest sens, mărturiile 
de recunoștință ale populației Debre
ținului, care păstrează vie amintirea 
eroilor ce și-au vărsat sîngele pentru 
eliberarea sa.

Privind în urmă drumul parcurs de 
patria noastră, pot spune cu mîndrie : 
da, acele jertfe n-au fost în zadar, 
din ele s-a închegat fundamentul de 
granit al României libere și indepen
dente, al României socialiste.

General-locotenent (r.)
Leonard MOCIULSCHX j
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(Urmare din pag. I)
La aceasta nouă întîlnire cu se

cretarul general al partidului, con
structorii de nave au avut deosebita 
bucurie de a-i raporta că, îndepli
nind îndemnurile primite în repeta
te rînduri. ei si-au îndeplinit anga
jamentul de onoare de a realiza îna
inte de termen — cu circa 7 luni — 
prima navă românească de mare to
naj.

Este ora 9,45. Elicopterul preziden
țial aterizează în incinta șantierului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sint întîm- 
pinați de tovarășul Vasile Vilcu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Constanța 
al P.C.R., care în numele oamenilor 
muncii, al tuturor -locuitorilor aces
tor meleaguri le urează un călduros, 
bun sosit. Mii de cetățeni fac o en
tuziastă primire — specifică tuturor 
întîlnirilor cu secretarul general al 
partidului. Prin îndelungi urale și 
aclamații, ei exprimă sentimen
tele de bucurie de a avea din 
nou în mijlocul lor pe secretarul ge
neral al partidului, deplina lor sa
tisfacție pentru întreaga politică a 
jțartidului și statului nostru, pusă în 
slujba înfloririi patriei și propășirii 
națiunii noastre socialiste, hotărirea 
lor fermă de a-și consacra întreaga 
energie și putere de muncă realizării 
Programului partidului, hotărîrilor 
Congresului al XI-lea jil P.C.R.

Pe mari panouri sint înscrise cu
vintele care în aceste clipe sînt pe 
buzele tuturor : „Bine ați venit, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
mijlocul constructorilor de nave 
constănțeni“. Secretarul general al 
partidului răspunde cu multă căldură 
manifestației pline de entuziasm a 
mulțimii.

O gardă militară, alcătuită din os
tași. membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei, 
prezintă onorul.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu trece în re
vistă garda de onoare.

Un grup de pionieri oferă flori 
oaspeților.

îndată după sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat, însoțiți 
de ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, loan Avram, mi
nistrul construcțiilor industriale, Va
sile Bumbăcea, și membri ai Coman
damentului de dezvoltare a Șantie
rului naval Constanta, au vizitat 
docurile uscate, amenajări de mari 
dimensiuni incepute cu trei ani in 
urmă, destinate construirii si repara
țiilor navelor maritime.

Urmînd indicațiile secretarului ge
neral al partidului de a lucra în 
paralel, atit la construcția docurilor, 
cit și la montajul navelor, în pre
zent, cînd lucrările de investiții sînt 
materializate in proporție de circa 70 
Ia sută, în docuri, primul mineralier 
de mare tonaj este pregătit de drum, 
un al doilea este într-o fază avan
sată, urmînd a fi lansat — conform 
angajamentului luat de constructori 
— la 23 August, și a început montarea 
pupei celui de-al treilea mineralier 
similar.

Apare și aici importanța deosebită 
a transpunerii în practică a îndru
mărilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia vizitelor de lu
cru. pentru depășirea «greutăților, 
mai buna organizare a muncii, in
tensificarea eforturilor de ridicare 
calitativă si dinamizarea întregii ac
tivități.

Directorul general al șantierului, 
ing. Dumitru Fuiorea, invită apoi pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. pe ceilalți 
oaspeți să viziteze mineralierul de 
55 000 tone.

Mitingul de la Șantierul naval Constanța
Deschizînd mitingul. tovarășul 

VASILE VlLCU, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Constanta al P.C.R.. a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu un căl
duros salut din partea organizației 
județene de partid, a tuturor oame
nilor muncii constănțeni.

Sîntem mindri — a spus vorbito
rul — că prezenta dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. este prilejuită de un eve
niment de o deosebită însemnătate 
pentru județul nostru si economia 
tării. scoaterea în exploatare din 
doc. pentru continuarea probelor, a 
primului mineralier românesc de 
55 000 tone, cea mai mare navă con
struită în tara noastră.

Faptul că acest eveniment memo
rabil are loc cu aproape 7 luni mai 
devreme fată de termenul planifi
cat se datoreste indicațiilor, ajuto
rului permanent si neprecupețit pe 
care ni 1-ati acordat dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene-

în timpul vizitei la Șantierul naval Constanța

Navâ a arborat marele pavoaz. La 
proră, un mare portret al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu era încadrat de 
urările „Trăiască Partidul Comunist 
Român, forța conducătoare a socie
tății noastre socialiste !“, „Trăiască 
si înflorească scumpa noastră patrie. 
Republica Socialistă România !“

O mare mulțime de oameni sa
lută și aici cu entuziasm pe se
cretarul general al partidului. Se 
scandează cu înflăcărare „Ceaușescu— 
P.C.R.“, „Stima noastră și mindria, 
Ceaușescu—România". Oaspeții urcă 
pe navă.

Mineralierul este impresionant 
prin dimensiunile și dotarea sa teh
nică. Are o lungime de 220 metri, 32 
metri lățime și o înălțime cît un 
bloc cu 10 etăje. El este înzestrat cu 
motoare capabile să dezvolte o vi
teză de 17 noduri pe oră (cu încăr
cătură) . dispune de panouri automate 
pentru supravegherea și comanda 
motoarelor, instalații de radionavi- 
gatie din cele mai moderne, un 
computer pentru calcularea uni
formității încărcăturii, care toate ii 
conferă calități tehnico-fupctionale 
și de exploatare din cele mai moder
ne. Acest' mineralier de 55 000 tone 
constituie capul de serie al navelor 
românești de mare tonaj. La reali
zarea lui au participat aproape 3 000 
de oameni, din zeci de profesii, din 
diverse întreprinderi ale industriei 
noastre. în acest scop s-a colaborat, 
de asemenea, cu industria navală 
poloneză.

La sosirea pe punte, căpitanul de 
cursă lungă Gheorghe Drăguț, co
mandantul navei, prezintă raportul.

Rind pe rind sînt vizitate princi
palele compartimente ale navei — 
sala mașinilor, postul central de co
mandă a motoarelor, uzina navei, 
cabinele. puntea de comandă. 
Este ora 10.10. în sala mașinilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este in
vitat să declanșeze dispozitivul de 
acționare a motoarelor navei. Ziua 
de 29 aprilie va rămîne ca o dată 
memorabilă pentru constructorii na
vali, marcind înscrierea României în 
rindul țărilor constructoare de nave 
de mare tonaj.

Pe puntea de comandă, în cinstea 
acestui eveniment, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți ciocnesc o cupă de 
șampanie cu constructorii navei și 
comandanții echipajului.

Secretarul general al partidului îi 
felicită călduros pentru realizarea a- 
cestei nave, le urează ca acestui în
ceput bun să-i urmeze cît mai curînd 
petrolierul de 150 000 tone.

în discuția care are loc cu specia
liștii, secretarul general al partidului 
apreciază. succesele obținute și reco
mandă ca, pe baza experienței acu
mulate, să se ia măsuri pentru re
ducerea perioadei de construcție a 
navelor, creșterea gradului de inte
grare. In acest scop, întreprinderile 
furnizoare de ansamble și subansam- 
ble trebuie să reducă perioada de 
asimilare a acestor produse. Se re
comandă, de asemenea, urgentarea 
punerii în fabricație a motoarelor 
necesare vaselor cu performanțe su
perioare. Se dau indicații pentru ob
ținerea unor producții sporite atît 
ne -suprafețele acoperite, cît si pe 
spatiile deschise.

Potrivit unei vechi tradiții mari
nărești, înainte de lansarea fiecărui» 
vas, acesta este botezat, prin spar-j 
gerea de proră a unei sticle cu șam-’ 
panic.

Tovarășa Elena Ceaușescu oficiază 
acest . .act „simbolic, inaugural, 
rostind : „Te numesc „Tomis“ și îți 
urez drum bun !“.

Este un moment emoționant. Ră
sună puternice urale. Navele anco
rate în port și cele din radă, care 
au arborat in această zi marele pa
voaz. salută prin sunete prelungite 
de sirenă întilnirea cu marea a nou
lui vas românesc.

Secretarul general al partidului.

ral. entuziasmului cu care construc
torii navei, ai docului uscat, ai halei 
industriale, toti lucrătorii șantierului 
naval au înțeles să dea viată anga
jamentului asumat fată de dumnea
voastră. de a realiza această primă 
navă în cinstea zilei de 1 Mai.

Noi considerăm că factorul deter
minant in construirea celei mai mari 
nave in România sinteți dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care ati imprimat 
întregii noastre activități dinamism 
si energie, cutezanță, hotărirea fer
mă de a învinge toate greutățile și 
de a realiza această constructiv. care 
simbolizează talentul, entuziasmul, 
priceperea si hărnicia, caracteristice 
întregului nostru popor — construc
tor demn al noii orînduiri, socialiste.

Permiteti-mi să vă mulțumim încă 
o dată, dumheavoastră. mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu. celorlalți 
oaspeți pentru onoarea ce ne-ati fă- 
cut-o participind la acest eveniment 
memorabil.

A vorbit apoi general-maior NE- 
CULAI PALIMARU, șeful Coman- 

ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat asistă apoi la pri
mele momente ale ieșirii din 
doc a navei „Tornis", care va con
tribui la optimizarea transporturilor 
de minereu necesar siderurgiei 
noastre.

în amintirea acestui moment, di
rectorul șantierului oferă secretaru
lui general al partidului macheta 
noii nave, pe care sînt înscri
se cuvintele : „Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, deschizătorul unui capitol 
nou în istoria construcțiilor navale 
românești — realizarea navelor de 
mare tonaj și înaltă tehnicitate".

în continuare se vizitează hala de 
construcții — înzestrată cu utilaje de 
mare complexitate, cu linii automate, 
cu comandă-program pentru debita
rea tablei și tehnologii de vîrf în 

,acest domeniu, care permit obține
rea unei înalte productivități a mun
cii și o calitate superioară a exe
cuției. Apreciind unele din noile 
tehnologii, intre care și cele de su
dură automată, folosite aici cu mare 
randament, secretarul general al 
partidului recomandă ca ele să fie 
adaptate și extinse și în întreprin
deri de specialitate la construcția de 
utilaje tehnologice.

în același timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, relevînd marele potențial 
al șantierelor navale, înalta califi
care a muncitorilor, experiența lor 
bogată, ‘ zestrea de utilaje de mare 
tehnicitate, subliniază că este nece
sar să se realizeze, cu aceste forțe 
—* concomitent cu navele de mare 
tonaj — instalații complexe pentru 
chimie, siderurgie și alte ramuri in
dustriale, în acest scop urmind șă 
crească capacitățile actuale de pro
ducție.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
sînt prezentate apoi numeroase dis
pozitive și piese de performanță 
concepute și realizate în șantier, po
trivit indicațiilor date cu prilejul 
altor vizite făcute aici, și care au 
contribuit la soluționarea unor pro
bleme complexe din tehnologia de 
construcție a navelor.

în fața unor panouri și grafice are 
loc apoi o discuție cu factorii de 
răspundere din ministerul și cen
trala industrială de resort. Sînt abor
date amănunțit rezultatele îndepli
nirii programului ’ trasat de partid, 
dinamica dezvoltării construcțiilor 
de nave de mare capacitate, proble
me ale modernizării șantierelor.

în dialogul purtat cu specialiștii, 
secretarul general al partidului re
comandă să se îmbunătățească fluxul 
tehnologic, îndeosebi prin organiza
rea mai rațională a operațiunilor de 
asamblare, prin aplicarea procedeu
lui - de saturație și armare a bloc- 
șecțiilor. Se insistă din nou asupra 
importanței reducerii duratei de asi
milare a produselor necesare pentru 

. integrarea construcției rțavelor mari
time de mare capacitate.

Un alt capitol al discuției se re
feră la profilarea șantierelor noastre 
pe construcții de nave maritime, 
fluviale și tehnice. în acest context, 
se arată că, in perioada următoare, 
pe șantierul constănțean se va trece 
la construcția mineralierelor de 
80 000 și 120 000 tdw și a petroliere
lor de 150 000 tdw.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu soli
cită specialiștilor și constructorilor 
să-și mobilizeze întreaga capacitate 
și putere de muncă pentru a termina 
primul petrolier de acest tonaj pîhâ 
in 1977 — an ce marchează centena
rul independenței de stat a României 
— nava urmînd să poarte numele 
„Independența".

Propunerea secretarului general al 
partidului este primită cu însuflețire, 
constructorii insușindu-și-o ca anga
jament.

în uriașa hală are loc apoi uri en
tuziast miting, la care iau parte mii 
de constructori de nave și hidroteh
nicieni, marinari, muncitori portuari 
și alți oameni ăi muncii constănțeni.

damentului de dezvoltare a Șantie
rului naval Constanța.

Acum, la plecarea în probe a pri
mului mineralier românesc de 55 mii 
de tone — a spus vorbitorul — ne 
revine în minte perioada de începere 
a lucrărilor, cînd din inițiativa dum
neavoastră, tovarășe secretar general, 
a luat ființă comandamentul de co
ordonare.

Din primele momente ale acelui 
început, întregul nostru colectiv a 
înțeles sarcina de mare răspundere 
ce ne-ați trasat-o și, ca soldați de
votați ai partidului, ne-am consacrat 
întreaga capacitate și energie pentru 
ducerea la îndeplinire fără șovăire a 
îndatoririlor ce ne reveneau în tradu
cerea în viață a directivelor partidu
lui în domeniul construcțiilor navale.

Privind retrospectiv la cei trei ani 
de muncă încordată în cadrul șan
tierului, ne apare și mai limpede ro
lul hotărîtor al îndrumărilor pe care 
ni le-ați dat dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, cu ocazia vizitelor 
de lucru la șantierul nostru, in de
pășirea greutăților, în dinamizarea 
activităților, în încheierea cu succes 
a lucrărilor.

Cu conștiința datoriei Împlinite, cu 
emoție și recunoștință pentru prezen
ța dumneavoastră și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în mijlocul nostru, 
în clipele de bucurie pe care le trăim 
azi, comandamentul vă raportează, 
tovarășe secretar general, că a execu
tat sarcinile trasate pînă în prezent 
și este hotărît ca și în viitor să ser
vească cu dăruire și devotament in
teresele partidului nostru, să îndepli
nească, la nivelul celor mai înalte 
exigențe, așa cum am învățat de la 
dumneavoastră, sarcinile ce ne vor fi 
încredințate.

în cuvîntul său, tov. LAURENȚIU 
TORINGHIBEL, directorul întreprin
derii de construcții hidrotehnice, a 
spus : Bucuria noastră, a hidroteh
nicienilor, este cu atît mai mare, cu 
cît și astăzi, la acest eveniment,. mult 
iubite tovarășe secretar general, sîn- 
teți aici, alături de noi.

Lucrările ce s-au înfăptuit aici 
intr-un timp record au cerut stră
danie, perseverență, disciplină mun
citorească. Ne amintim că în au
gust 1972, cînd eram rămași în urmă 
la execuția docului și s-au ivit une
le greutăți, dumneavoastră ati venit 
aici lingă noi, insuflîndu-ne încre
dere, acordîndu-ne tot sprijinul ne
cesar. Am primit mijloacele mate
riale necesare, specialiști. Sub di
recta dumneavoastră supraveghere 
s-a întocmit atunci un program mi
nuțios pentru înscrierea în termen a 
tuturor lucrărilor, s-a constituit un 
comandament care a coordonat ri
guros acest program.

Vă raportăm acum, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că acest program 
a fost îndeplinit întocmai. în 
paralel cu construcția navei, am ter
minat și restul lucrărilor pînă la 
sfirșitul anului 1974.

Tovarășe secretar general, colecti
vul de muncitori, tehnicieni si ingi
neri, .care i a executat cu abnegație 
aceste lucrări, neprecupețindu-și 
eforturile pentru realizarea sarcinii 
încredințate, se simte onorat și min- 
dru df a vă raporta acum, la lansa
rea navei, că indicațiile date de 
dumneavoastră pe parcursul lucrării 
au fost respectate și că acest colec
tiv, care are astăzi mai multă expe
riență. este pregătit pentru a reali
za în termen docurile și celelalte lu
crări hidrotehnice din Mangalia. Cu 
această ocazie, ne angajăm ca docul 
de construcții de la Mangalia să-l 
realizăm cu trei luni înainte de ter
men, adică la 31 decembrie 1975.

Profund emoționat de prezența 
dumneavoastră și de evenimentul 
care are loc azi aici, la poarta mari
timă a țării, unde numai cu 3 ani 
în urmă a fost bătut primul pilot 
de fundație, a spus directorul Trus
tului de construcții industriale, 
RADU SUMAN, doresc să exprim 
satisfacția și mindria colectivului de 
constructori de a fi contribuit la re
alizarea acestei important obiectiv 
al cincinalului, prin devansarea lu
crărilor de construcție a halelor in
dustriale. Folosim acest emoțio
nant prilej pentru a vă raporta, 
tovarășe secretar general, că munci
torii, inginerii și tehnicienii trustu
lui au îndeplinit sarcinile cincinalu
lui în numai 3 ani și 5 luni.

Rezultatele noastre au fost posibile 
datorită sprijinului permanent pri
mit din partea partidului și statului 
nostru și, in primul rind, datorită 
prețioaselor indicații date de dum
neavoastră cu ocazia vizitelor de lu
cru cu care ne-ați onorat în repetate 
rinduri.

Am avut de executat la Șantierul 
naval Constanța lucrări unice, căpă- 
tind, astfel, o prețioasă experiență. 
Sîntem hotărîți să folosim această 
experiență la cote și mai înalte, pen
tru realizarea, în și mai bune condi
ții și într-un termen mai scurt, a 
șantierelor navale Mangalia, Tulcea 
și Brăila, unde Trustul de construcții 
industriale Constanța realizează sau 
urmează să execute importante lu
crări.

Dorim să vă asigurăm, tovarășe 
secretar general, că ne vom face și 
pe viitor datoria, că vom munci 
mereu mai bine și vom lupta in con
tinuare pentru aplicarea fermă a li
niei partidului, pentru transpunerea 
in viață a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XI-lea al. Partidului Co
munist Român —■ pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste — România.

A vorbit apoi directorul Șantieru
lui naval Constanța, DUMITRU FU
IOREA.

■ Prezenta dumneavoastră la această 
sărbătoare, a spus vorbitorul, consti
tuie pentru noi o cinste deosebită.

în urma vizitelor de lucru și a 
analizelor .pe care le-ați făcut la 
noi, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. s-au stabilit profilul, per
formanțele și viitorul șantierului 
nostru, pentru care vă rog să-mi 
permiteți, in numele constructorilor 
navali de la Constanța, să vă mul
țumim din toată inima.

Executarea acestei nave în para
lel cu lucrările de dezvoltare a șan
tierului, așa cum dumneavoastră 
ne-ați’ indicat, și realizarea ei cu 
mult înainte de termenul stabilit — 
noiembrie 1975 — constituie o min- 
drie și o performanță nu numai a 
constructorilor de have, ci a întregii 
economii românești.

Ne simțim deosebit de onorați de 
prezența dumneavoastră și a mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu 
în această zi memorabilă pentru noi.

Pentru tot ceea ce faceți pentru, 
noi, pentru aceste condiții și posibi
lități create vă mulțumim, incă o 
dată, din tot sufletul, mult iubite to- 

în timpul mitingului de la Constanța

varăse Nicolae Ceaușescu, și vă asi
gurăm că colectivul nostru, în 
frunte cu comuniștii, sub conducerea 
comitetului de partid, este ferm ho
tărît să-și îndeplinească exemplar 
sarcinile ce-i revin din hotăririle 
Congresului al XI-lea și indicațiile 
dumneavoastră.

Primit cu îndelungi și puternice 
aplauze, în entuziasmul general, la 
miting a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost ascultată cu deose
bită atenție și subliniată în repetate 
rînduri cu puternice aclamații și 
ovații.

La Mangalia, prefigurind viitorul 

portului maritim și al șantierelor navale
Cu aceleași sentimente de nețăr

murită dragoste și recunoștință i-au 
întîmpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe'ceilalți conducători de 
partid și de stat, și locuitorii Man
galiei. în ciuda timpului neobișnuit 
de friguros, mii de cetățeni ai aces
tui străvechi oraș dobrogean au ți
nut să fie de față la sosirea secreta
rului general al partidului, care, cu 
prilejul vizitei de lucru pe care a 
întreprinsa aici în luna august 1973, 
a analizat amplasarea unui șantier 
naval de mari proporții, dînd indi
cații a căror transpunere în fapt 
aduce Mangaliei atributul unei noi 
tinereți. în prezent, aceste recoman
dări, care au deschis orașului largi 
perspective de dezvoltare, au început 
să se materializeze.

Aici, pe marea platformă indus
trială care se construiește în apro
pierea orașului, reprezentanții coman
damentului operativ informează pe 
secretarul general al partidului că, 
urmind indicațiile sale, specialiștii au 
întocmit, pînă la începutul anului 
1974, studiile de fundamentare a dez
voltării Șantierelor navale Mangalia 
pentru construcții și reparații de nave 
mari. La scurtă vreme au început și 
lucrările de executare a acestui o- 
biectiv industrial de primă importan
tă, profilat pe realizarea unor 
vase cu tonaje cuprinse .între 55 000 
și 100 000 tdw.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu exa
minează stadiul atins de lucrări in 
perioada relativ scurtă care a trecut 
de la începerea construcției, împre
ună cu membrii conducerii de partid 
care îl însoțesc și miniștrii prezenți, 
cu constructorii și beneficiarii acestei' 
uriașe lucrări, cu specialiștii din in
stituțiile care participă la execu
tarea ei.

Prezentînd amplasarea principale
lor obiective, gazdele arată că planul 
de investiții prevede executarea în 
această zonă a două docuri destinate 
construcției și reparației de nave, o 
imensă hală pentru confecționarea 
corpurilor de navă, platforme de 
montaj și premontaj. într-o conexi
une firească cu aceste lucrări s-au 
avut în vedere, la elaborarea planu
rilor, și o serie de alte obiective — 
diguri, căi de comunicație rutieră și 
feroviară — precum și noile aparta
mente în care vor locui viitorii mun
citori ai șantierului și grupul școlar 
în care aceștia iși vor însuși nobila

La Șantierele navale Mangaliq

Mulțumind din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii 
din județul Constanța, tovarășul Va
sile Vîlcu a spus :

în numele organizației județene de 
partid, al tuturor locuitorilor din ju
dețul Constanta, vă adresăm. încă o 
dată, cele mai calde mulțumiri pentru 
vizita cu care ne onorați, pentru apre
cierile adresate constructorilor și lu-, 
crătorilor din șantierul naval, pen
tru valoroasele indicații și recoman
dări ce ni le-ați adresat, pentru grija 
permanentă ce o manifestați față de 
dezvoltarea și prosperitatea acestui' 
străvechi teritoriu românesc.

Folosim și acest prilej pentru a 

profesiune a constructorilor de nave.
— A ieșit un lucru bun, dar am

plasarea portului trebuie revăzută — 
atrage atenția secretarul general al 
partidului. Dezvoltarea șantierului și 
amenajarea viitorului port trebuie 
văzute ca un tot unitar. Să se exa
mineze posibilitatea ca zona de ieșire 
în larg din șantier să poată servi în 
același timp și ca port — cere tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Specialiștii îl încredințează pe se
cretarul general al partidului că vor 
reconsidera în lumina acestei cerințe 
amplasarea obiectivelor, căutînd o 
soluție mai avantajoasă din punct de 
vedere economic.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu poposește la hala de con
fecționare a corpurilor de navă, con
strucție uriașă, care va îngloba, pe o 
suprafață de circa 30 000 mp, peste 
8 000 tone de metal. Gazdele sublinia
ză cu mindrie patriotică faptul că a- 
cum, la numai șase luni de la ataca
rea acestui obiectiv, scheletul de re
zistență al halei este ridicat, inregis- 

• trindu-se un avans substanțial față 
de grafice. Secretarul general al 
partidului are cuvinte de laudă la 
adresa proiectanților care au conceput 
și a constructorilor care ridică această 
modernă unitate complet automati
zată și recomandă să se aibă în ve
dere o soluție de execuție care să 
permită iluminarea naturală.

Alături, pe o platformă eliberată 
de constructori, a și început asam
blarea primei secții a prototipului a 
cărui execuție marchează debutul 
activității noului șantier naval. To
varășul Nicolae Ceaușescu apreciază 
această inițiativă de a construi pri
mul mineralier de 55 000 tdw — care 
va fi livrat, potrivit angajamentului, 
la începutul anului 1978 — în paralel 
cu executarea lucrărilor de investiții. 
Este de fapt preluarea valoroasei ex
periențe a constructorilor de nave 
din Constanța.

în discuția pe care o poartă tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu repre
zentanții conducerii ministerelo'r sint 
reluate, și aici, problemele concrete 
pe care le ridică înfăptuirea progra
mului de dezvoltare a construcției 
de nave românești. în acest context, 
secretarul general al partidului cere 
factorilor de resort să dimensioneze 
astfel viitoarele capacități ale între
prinderii mecanice navale din Con
stanța incit ele să poată satisface 

vă exprima, m 
Nicolae Ceaușei 
acordul deplin a> 
turor celor ce 1 
nostru față de 
luată. împreună c 
Elena Ceaușescu, 
Asia si Africa, fa 
tributie a Român 
movarea politicii 
ternatională. la < 
de prietenie, cola 
între popoare.

Ne angajăm să i 
multă însuflețire 
facem totul pentn 
șovăire Programu’ 
partidului, pentru 
treruptă a patriei, 
poporului român.

Am reținut cu 
pe care ni le-ați d 
ceasta adunare. Vă 
cum» organizația r 
de partid, oamenii r, 
de cuvint în angaja 
și le-au luat anteru 
respecta și noile im 
sarcini pentru noi, a 
tenarul independențe 
prima navă de 150 OOG 
„Independența". (Urah

Vă dorim din in 
Nicolae Ceaușescu, să 
mulți, plini de sănătate 
muncă in fruntea pârtie 
tului, să ne conduceți 
pe drumul victorios al s 
și comunismului.

Mitingul ia sfîrșit într-o 
ră de puternică însuflețire. 8. 
mă îndelung „Ceaușescu—P.c 
„Ceaușescu—P.C.R. !“,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs. 
punde tu prietenie, cu multă călduL 
ră aclamațiilor entuziaste ale parti- 
ci.panților la miting.

în această atmosferă sărbătorească^ 
de vibrant entuziasm, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau rămas bun de la 
harnicul colectiv al șantierului, urea-j 
ză din nou constructorilor de navu 
noi și mari succese.

cererile tuturor șantierelor construc
toare de vapoare. Apreciind succe
sele obținute de colectivele care con
lucrează la executarea obiectivelor 
marelui Șantier naval de la Manga
lia, tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
recomandă să persevereze în aceeași 
direcție pentru a putea apropia, cît 
mai mult, data cînd și această mare 
întreprindere va putea fi racordată, 
cu întreaga sa capacitate, la circuitul 
economic.

— Vă felicit și vă urez succes ! — 
spune secretarul general al partidu
lui înainte de plecare.

Răspunzînd, gazdele îi mulțumesc 
din suflet pentru noua sa vizită de 
lucru, pentru interesul cu care ijr- 
mărește activitatea lor și pentru in
dicațiile pe care le-a dat. încredln- 
țînd pe secretarul general al parti
dului că murtcitorii întreprinderilor 
constructoare consideră executarea 
șantierului naval drept o sarcină de 
onoare, gazdele se angajează, în nu
mele acestor colective, să o îndepli
nească în mod exemplar, să traducă 
întocmai în viață noile recomandări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
să facă din Șantierul naval Man
galia o unitate model.

★ '
Această vizită de lucru pe care se

cretarul general al partidului a între
prins-o în județul Constanta, vizită 
consacrată examinării stadiului de în
făptuire a programului elaborat de 
partid pentru dezvoltarea construcției 
de nave și modernizarea flotei co
merciale românești, se înscrie ca un 
nou eveniment de o deosebită în
semnătate în contextul general al e- 
forturilor pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen.

Indicațiile și recomandările date, și 
de această dată, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, concluziile care s-au de
gajat din dialogul fructuos pe care 
l-a purtat secretarul general al parti
dului cu comuniștii, cu colectivele de 
oameni ai muncii din județul Con
stanța, cu specialiști și cadrele de 
conducere, măsurile stabilite cu acest 
prilej vor determina accelerarea rit
mului de dezvoltare a industriei na
vale românești și a economiei acestei 
regiuni, în cadrul activității însufle*- 
țitoare a întregului popor de reali
zare exemplară a hotărîrilor celui 
de-al. XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

(Agenpres)
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Prezentarea de condoleanțe la ambasada 
Regatului Cambodgiei din București

,iune Venus" de j 
■gătit pentru oas- 
ipropiatul sezon j
ită surpriză flo- 
interioară si in *

motelului „Ralu- I
at o grădină care I
iți florale de pe |
ele. Citeva dintre .
cu frunze în for- I

cu flori asemănă- 
•le. originar din •
ord, si un altul în 
upercă. adus de la 
lipsește nici vesti- > 
ampas. Așadar, un . 
pe cit de înfloritor. I 
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ira Ortansa Dogaru. 
eul nr. 3 din Baia Mare, 

ice vacantele cutreie- 
satele maramureșene de 

ăile izei și Marei. Some- 
ui și Lăpusului. căutînd co

mori de artă populară. Apoi, 
in atelierul de cusături de la 
liceu, îndrumate de profesoară, 
elevele încearcă să pătrundă 
tainele măiestriei celor care 
le-au creat, in seri lunai de iar
nă. cu zeci si zeci de ani în ur
mă, adunînd pe pînza albă fru
musețile naturii înconjurătoare. 
„Cea măi niare bucurie din via
ta mea — ne spune profesoara 
— ar fi ca elevele mele. îndră
gostite de frumos, să adauge 
vechilor comori un plus de fan
tezie si iscusință, nu numai aicj, 
în scoală, ci și în viata lor".

Din 
toată inima

ln urma unei intervenții chi
rurgicale. Teodora Chelaru. 
muncitoare la I.A.S. ..Avicola' 
din Bacău, se afla intr-o stare 
extrem de gravă. Pentru a-i 
salva viata, medicii aveau levoie 
urgentă de o cantitate mare de 
singe. Au apelat la întreprin
derea unde lucra. Toate fetele 
aflate la I.A.S. in acel moment 
s-au dus la spital. Din rindul 
lor, 15 i-au dăruit cite o picătu
ră de viată. De citeva zile. Teo
dora Chelaru s-a făcut* sănătoa
să si s-a întors acasă, la cei 
patru copii ai săi. tu numele lor. 
ea adresează și pe această cale, 
tovarășelor sale, o călduroasă 
mulțumire din toată inima.

Descoperire 
la... Tupilați

Știați că la numai doi pași 
de renumitul „Han al Ancuței". 
exista încă un han nu mai puțin 
vestit ? Se numea „Hanul Tupi- 
lați". situat lingă un bătrîn ste
jar din Tupilați. care a trecut 
de 500 de ani. Documente recent 
descoperite atestă precum că 
hanul de la Tupilați este mult 
mai vechi decit al Ancuței, că 
ar avea circa 800 de ani. El a 
servit ca loc de popas pentru 
cărăușii care băteau drumurile 
de altădată ale Moldovei. O 
parte din acoperișul initial al 
acestui han, din draniță groasă 
de 15 cm, s-a păstrat pină as
tăzi. In prezent, hanul se află 
in renovare și va adăposti — ex
celentă ideea — o grădiniță pen
tru copii.

Ca la urs
Lucrătorii de la Ocolul silvic 

din comuna Aninoasa, județul 
Argeș, au avut o idee excelentă : 
toii ursuleții — 40 la număr — 
găsifi neajutorat! prin hățișurile 
pădurilor au fost adunați intr-un 
fel de „creșă" specială si îngri
jiți ca la carte. Cu vremea, ursu
leții au devenit Mosi-Martini 
zdraveni, zilele acestea fiind re- 
dati pădurilor. Neobisnuiti cu 
hălăduiala slobodă prin codru, 
cițiva dintre ei s-au întors si au 
dat tircoale comunei. Deocam
dată. ursii sint pașnici si nu a- 
tacă pe nimeni. Totuși. Gheor- 
ghe Spinu. primarul comunei, e 
neliniștit și caută o soluție :

— Cit sint incă blinzi. lumea 
se adună in jurul lor. ca la urs. 
Dar dacă... atacă ?

Pădurarii sint insă „pe fază". 
Ei i-au adus la cresă, ei trebuie 
să-i ducă și „acasă", în codru. 
Pină nu e prea tirziu.

| Răspuns 
j la faptul
] divers

Președintele cooperativei „Ra- 
’ dio Progres" din București, 
I inginer V. Demetrescu. ne răs

punde la semnalarea noastră I despre simpatica jucărie „Cățe- 
I tușul Azorică", pe care un băietei 

din orașul Otelul Roșu il primi
se de la tatăl său drept cadou 
de Anul Nou. dar care „Azori- 

Ică", fiind defect, nu făcea deloc 
„ham-ham". In schimb, tatăl 
copilului a făcut destule recla- 

I mâții, drept care in adresă se 
spune : „Pentru întirzierea (de 
aproape 4 luni — n.n.) cu care 
s-a rezolvat sesizarea pentru ju
căria defectă, am luat măsuri de 
sancționare a tuturor celor vi- I novați, iar pentru înlăturarea 

Iunor eventuale defecțiuni la 
«Azorică-, am reproiectat si îm
bunătățit unele piese". Adresa 
președintelui cuprinde în anexa 
și copia de pe scrisoarea de răs- I puns cifre cititorul nostru din I Otelul Roșu, prin care-l anunța 

Ică a doua zi, după apariția fap
tului divers, i s-a trimis pentru 
băiețelul lui un nou „Azorică . 
Ce nu s-a făcut în patru luni, I s-a făcut in 24 de ore. Deci, se 

I poafe .'

I 
L

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii" J

Mari construcții hidroenergetice pe rîurile țării 

AMENAJAREA SEBEȘULUI
• „Salba" de hidrocentrale va produce anual peste 
700 de milioane kilowați-oră de energie electrică • 
Se va asigura alimentarea cu apă potabilă și in
dustrială a orașelor Petrești, Cugir și Alba lulia • 

100 000 hectare vor fi apărate de secetă
Pe riul Sebeș, a- 

fluent al Mureșului, 
energeticienii au în
ceput lucrările ia noi 
edificii ale luminii. 
Este vorba de o ame
najare complexă care 
va cuprinde hidrocen
trale cu o putere in
stalată de 40ft MW. 
Pe Valea Frumoasei 
din munții Cibinului. 
situată la o înălțime 
de peste 1 300 m. se va 
forma un prim lac de 
acumulare — Tăr- 
tărău. De aici, apele 
vor fi conduse, prin- 
tr-o galerie principală 
de aductiune. la pale
tele unei turbine Ka
plan de 10 MW. care 
va produce anual 17 
milioane kWh. în 
continuare, se va crea 
un nou lac de acumu
lare — Oasa. de di
mensiuni mult mai 
mari, avînd un volum 
de 136 milioane mc de 
apă. Barajul Oasa. cu 
o înălțime de 91 m. se 
va executa din anro- 
camente cu mască din 
beton armat.

Constructorii au în
ceput lucrările pregă
titoare pentru realiza
rea barajului Oasa : 
totodată, au fost exe
cutați primii kilometri 
ai viitoarei aducțiuni 
principale Oasa—Gil- 
ceag. De asemenea, 
s-au excavat mai mult 
de 5 000 metri cubi din 
„caverna" viitoarei 
centrale hidroelectrice 
Gilceag Brigada con
dusă ile Gheorghe 
Mîndrliă este hotărită 
să termine excavarea 
celor 45 000 de metri 
cubi de rocă de la a- 
ceastă centrală, cu cel

puțin o lună înainte de 
termen.

Cele două grupuri 
Francis, de cite 75 
MW. ale hidrocentra
lei Gilceag vor produ
ce anual circa 260 mi
lioane kWh energie e- 
lectrică. Proiectantii 
de la Institutul de 
studii si proiectări hi
droenergetice au pre
văzut. în continuare, 
construirea unui alt 
barai — în formă de 
arc din beton si cu o 
înălțime de 78 metri — 
ce va forma viitorul 
lac Tău. La 8 kilome
tri se va afla o nouă 
centrală. Șugag. avînd 
o putere instalată de 
150 MW. Și pentru că 
„apa nu obosește", 
constructorii vor reali
za în aval un lac de 
compensare la Nedeiu 
și o hidrocentrală de 
40 MW la Săsciori. De 
aici, o cascadă de mi- 
crocentrale — Sebeșei. 
Petrești. Sebeș. Lan- 
crăm s.a. — vor smul
ge Sebeșului alți 80 
milioane kWh anual. 
In sfirșit. anele Sebe
șului se vor întîlni cu 
cele ale Mureșului.

Alte detalii cu pri
vire la această ame
najare le prezintă E- 
roul Muncii Socialiste, 
ing. Gheorghe Sălă- 
geanu. directorul gru
pului de șantiere 
Sebeș : „Centralele
Gilceag și Sugag vor 
reprezenta una din 
cele mai economice a- 
menajări hidroenerge
tice din tara noastră. 
Ele vor produce ener
gie în perioadele de 
mare virf al consumu

OMAGIU ZILEI 
DE 1 MAI

• în cinstea zilei de 1 Mai, 
la Casa orășenească de cultură 
din Bistrița. sub genericul 
„România socialistă .— țara 
mea de glorii", s-a desfășurat 
festivalul cultural-artistic al e- 
ievilor din liceele și școlile pro
fesionale din județ. Peste 600 
de elevi, constituiti in grupe de 
recitatori, brigăzi artistice de a- 
gitație, echipe de dansuri, for
mații de muzică instrumentală 
și corală, au susținut un reușit 
spectacol de poezie patriotică și 
revoluționară, piese corale, 
montaje literar-muzicale închi
nate muncii. (Ion Anghel).

• La Cîmpulung Muscel se 
desfășoară cea de-a 3-a ediție a 
manifestărilor politice și cultu
rale intitulate „Arminden mus- 
celean". Programul, eșalonat 
pjnă în ziua de 3 mai, cuprinde 
simpozioane, mese rotunde și 
dialoguri publice pe teme ale 
politicii interne și externe a 
statului nostru. Vor avea loc. de 
asemenea, spectacole artistice,

ECHIPA REPREZENTATIVĂ DE FOTBAL
ÎN FATA UNOR IMPORTANTE JOCURI OFICIALE

Campionatul european interțări, 
întrecere care se bucură de multă 
atenție și de interes din partea ama
torilor de fotbal de pe continentul 
nostru, se află intr-o fază prelimi
nară ; majoritatea meciurilor din cele 
opt grupe incă nu s-au disputat și 
nici o echipă reprezentativă nu se 
poate considera de pe acum califica
tă in sferturile de finală. Semnifica
tive pentru această situație sint- și 
rezultatele ultimelor două partide 
din grupa a IV-a, ambele desfășurate 
la Madrid : Spania — Scoția 1—I și 
Spania — România, același scor. Prin 
conjugarea acestor două rezultate, 
avantajele inițiale ale echipei Spani
ei s-au micșorat, relansindu-se con
comitent șansele formațiilor repre
zentative ale României și Scoției.

în recentul meci de la Madrid, in- 
firmind multe pronosticuri nefavo
rabile, echipa noastră națională a do- 
bîndit unul dintre cele mai bune re
zultate pe terenuri străine în compe
tiții oficiale. S-au dovedit astfel 
întemeiate acele opinii prezentate în 
precedenta anchetă a ziarului nostru, 
după care echipa națională poate 
obține rezultate bune, superioare 
celor din anii trecuți, prin efortul 
colectiv și responsabil al tuturor fac
torilor ce concură la pregătirea per
formanței. Amatorilor de fotbal, mi
lioanelor de telespectatori români, 
le-a făcut multă plăcere să constate 
felul în care echipa, jucătorii noștri, 
experimentați sau tineri și foarte ti
neri, au știut să treacă peste momen
tele dificile și să realizeze, mai ales 
în repriza secundă a partidei de la 
Madrid, un fotbal de o calitate ce se 
apropie de cerințele înalte ale per
formanței internaționale.

Subliniind aspectele pozitive ale 
activității lotului reprezentativ, a- 
dresind fotbaliștilor și antrenorilor 
felicităgj pentru rezultatul obținut 
la Madrid, se cuvine totodată să 
arătăm că laudele sint stimulato
rii. Îmbărbătează pe orice om sau 
colectiv numai în măsura în care sint 
cît mai conforme cu realitatea. Ni se 
pare limpede că orice om sau co
lectiv," oriunde și-ar desfășura mun
ca — dacă dorește rezultate mereu 
mai bune — nu se va lăsa copleșit 
de laude, ci. bucurindu-se de bunele 
aprecieri făcute, va căuta perseve
rent să afle punctele slabe ale acti
vității sale, pentru ca, înțelegîndu-Ie 
și înlăturindu-le, să împlinească alte 

lui. datorită lacurilor 
de acumulare, si vor 
constitui 1 rezerve de 
intervenție rapidă în 
circa un minut. Pri
mii kilowați-oră de e- 
nergie vor fi furnizați 
de centrala hidroelec
trică Gilceag. care va 
intra in funcțiune cu 
ambele grupuri în 
1978. iar în 1979 va 
produce si centrala 
Șugag. în final, prin 
amenajarea integrală 
a Sebeșului se vor 
realiza anual peste 700 
de milioane kilowați- 
oră de energie elec
trică".

în același timp, con
struirea acestei ame
najări va crea condi
ții pentru buna apro
vizionare cu aoă po
tabilă si industrială a 
mai multor localități : 
Petrești. Alba lulia. 
Cugir ș.a.. precum si 
pentru irigarea unor 
mari suprafețe de te
ren. Prin amenajarea 
hidroenergetică a Se
beșului se va putea 
asigura, fără a se mic
șora producția de e- 
nergie electrică, un 
surplus de cincizeci de 
metri cubi apă pe se
cundă in bazinul Mu
reșului inferior în ipo
teza apariției unei se
cete prelungite. Aceas- 
ta ar putea apăra 
de secetă peste 
100 000 ha de teren a- 
gricol. La aceste folo
sințe se vor adăuga, 
dezvoltarea piscicul
turii si amenajarea 
unor noi baze turis
tice.

Ion LAZAR

vernisajele unor expoziții ale 
artiștilor locali, concursuri „Ci
ne știe cîștigă", seri de poezie 
patriotică și un carnaval al ti
neretului. (Gheorghe Cîrstea).

• Clubul întreprinderii de u-, 
tilaj greu „Progresul“-Brăila a

organizat recent un concurs 
pentru cunoașterea poeziei pa
triotice. Cei prezenți, majorita
tea oameni ai muncii din uzină, 
au audiat versuri ale scriitorilor 
români închinate muncii, luptei 
eroice a poporului și partidului. 
(Mircea Bunea).

CONCURSUL 
BRIGĂZILOR

La clubul minerilor din Vul
can s-a desfășurat faza jude
țeană a concursului .brigăzilor 
artistice de agitație de' pe lingă

obiective mai mari. în lumina acestor 
adevăruri generale, trebuie să spu
nem că nu aduc servicii echipei na
ționale. talentaților ei jucători, an
trenorilor, cei care, fără să cîntă- 
rească lucid lucrurile, întrec măsura, 
ocolesc neajunsurile și exagerează 
proporțiile unor realizări, descope
rind merite chiar acolo unde ele nu 
există. Asemenea tonuri false s-au 
făcut simțite chiar și în unele cronici 
și comentarii asupra meciului de la 
Madrid. Trebuie să înțelegem bine 
că fotbalul nostru, ale cărui calități 
dar și serioase neajunsuri ne sint 
cunoscute, echipa națională însăși, 
care se află in curs de înnoi
re și stabilizare, au nevoie de o 
dragoste lucidă, nu de una oarbă, cu 
stimulenți falși. în ideea de mai îna
inte, subliniem că mulți dintre antre
norii și activiștii consultați, ca și ma
joritatea membrilor biroului F.R.F. 
— ale căror păreri le-am ascultat cu 
prilejul recentei analize a meciului 
de la Madrid — nutresc opinii rea
liste, sint conștienți de existenta u- 
nor deficiențe și greșeli pentru înlă
turarea cărora e necesară o activita
te amplă, mai bine organizată și mai 
exigentă. Din păcate, s-au făcut au
zite la ședința biroului federal și u- 
nele voci care se plîngeau că „presa" 
a scris „cu răceală", tovarășii res
pectivi neînțelegînd pare-se că nu 
de adjective umflate are nevoie echi
pa noastră reprezentativă în acest 
început de primăvară.

în sensul pozitiv al abordării pro
blemelor lotului și formației națio
nale. unul dintre vicepreședinții 
F.R.F., tovarășul Mircea Angelescu, 
ne declara că rezultatul meciului 
România—Spania este prin el însuși 
o promisiune care poate fi onorată 
numai prin muncă energică, neîntre
ruptă. efectuată conjugat de către 
toți factorii responsabili. într-o pe
rioadă de cel puțin un an de-acum 
înainte. Trebuie să adăugăm aici și 
părerea antrenorului V. Stănescu 
care, La ședința biroului F.R.F., a- 
precia : „La Madrid, lucrurile s-au 
terminat pină la urmă cu bine, dar 
nu atît de bine cum ne-ar lăsa să 
credem rezultatul meciului".

într-adevăr. dacă din nou s-a con
firmat că pregătirea la cluburi a spo
rit responsabilitatea acestora. dacă 
programul competițional. inclusiv des
fășurarea regulată a campionatului 
intern, s-au dovedit propice echipei

In legătură cu încetarea din viață 
a reginei Sisowath Kossamak Neari- 
rath, mama alteței sale prințul No
rodom Sianuk, șeful statultii cambod
gian, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, la ambasada 
Regatului Cambodgiei din București 
au prezentat marți la amiază, condo
leanțe tovarășii Ștefan Voitec, vice

PRIMIRE IA CONSILIUL CENTRAI Al C.G.S.R.
Marți dimineața, tovarășul Gheor

ghe Pană, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, a primit pe 
participants la seminarul pentru ac
tiviști ai organizațiilor sindicale din 
țări africane de limbă engleză, or
ganizat la București de către Consi
liul Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej, tovarășul Gheor
ghe Pană a salutat pe cei prezenți, 
rugîndu-i să transmită oamenilor 
muncii, sindicatelor din țările lor 
mesajul internaționalist al clasei

★
La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

a avut loc marți festivitatea închi
derii seminarului pentru activiști ai 
organizațiilor sindicale din țări afri
cane de limbă engleză, organizat 
de Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România.

Participanții la seminar au’fost fe
licitați de Grigore Comartin. prorec
tor al Academiei „Ștefan Gheorghiu"

t V
PROGRAMUL I

8.30 Curs de limba engleză.
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Algoritm TV.
11,00 Roman foileton : „Frontul 

fără flancuri'*. Film realizat 
de Studiourile centrale „Mos-

12,00 Cîntece șl jocuri populare 
din Tara Bîrsei. „

12,15 Telex.
16,00 Curs de limba germană.
16.30 Curs de limba franceză. 
17.00 Telex.
17,05 Din lumea plantelor și ani

malelor.
17,50 Forum — emisiune social- 

politică pentru tineret.

cluburile muncitorești și așeză- 
mintele culturale din județul 
Hunedoara. Concursul a eviden
țiat tematica majoră abordată 
de aceste formații. S-au remar? 
cat brigada artistică de agitație 
a minerilor din Vulcan, precum 

și brigăzile căminelor culturale 
din Pricaz și Sălașul de Sus. 
(Sabin Iohescu).

MANIFESTĂRI 
VRÎNCENE

în județul Vrancea, săptămî- 
na dedicată manifestărilor pen
tru răspîndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice a debutat, cu 
simpozionul organizat la Foc
șani pe tema: „Documentele 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
despre lupta eroică a poporului 
------------------- }------------------------------  

reprezentative, în schimb au persis
tat unele lipsuri și scăderi semnalata 
incă la ancheta trecută a ziarului 
nostru. Rezumînd părerile mai mul
tor antrenori și activiști de la cluburi 
și de la F.R.F., ne oprim asupra 
unor probleme care solicită rezolvări 
cit mai exacte pentru cele patru par
tide oficiale ce se vor juca în aceas
tă primăvară : — continuarea selec
ției Ia ambele loturi reprezentative, 
astfel Incit cei mai valoroși fotbaliști 
români să fie prezenți in aceste lo
turi, să se pregătească sub semnul 
acestei responsabilități directe și să 
dobîndească obișnuința jocurilor in
ternaționale ; — asamblarea tactică 
și sufletească a întregului efectiv se
lecționat, astfel incit să nu se mai 
repete neajunsurile serioase din 
preajma meciului de la 17 aprilie, 
iar fiecare jucător (titular, rezervă 
imediată sau rezervă posibilă) să fie 
apt la ora meciului, atît tactic cît și 
psihic pentru un randament maxim ; 
— îmbunătățirea pregătirii fizice a 
jucătorilor selecționați și, in general, 
a fotbaliștilor din prima divizie, 
astfel incit să se înlăture deficitul 
observat la Madrid in privința re
zistenței în regim de mare viteză 
(aici se impune să deschidem o pa
ranteză pentru a sublinia convergen
ța de păreri a mai multor antrenori, 
între care V. Stănescu. C. Drăgușin, 
Tr. Ionescu. D. Niculae, C. Teașcă, 
asupra necesității de a se intensifica 
munca directă de educare a fiecărui 
jucător in spiritul respectului coti
dian față de normele conduitei spor
tive. Fiecărui fotbalist să i se culti
ve, prin urmare, conștiința responsa
bilității personale pentru culorile e- 
chipei și, odată cu aceasta, convinge
rea că trebuie, el însuși, să lupte 
contra propriilor slăbiciuni și șă în
lăture hotărît tot ceea ce-1 ‘abate 
de la pregătire și dăunează for
mei sportive. Cu atit mai mult 
subscriem la cerințele preconizate de 
antrenorii menționați mai sus, cu cit 
unii fotbaliști talentfiți și cu vechi 
stagii in echipa reprezentativă încal
că uneori în mod ușuratic regulile de 
comportament sportiv în afara sta
dionului. provocînd daune echipei, 
dar și sănătății lor fizice și morale, 
în fond, atunci cînd vorbim despre 
ambiția care trebuie să-l anime pe 
fotbalist, despre spiritul lui competi
tiv, nu ne gîndim numai la cele ce 
se petrec pe cîmpul de joc, ci, în 

președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, și Maria Stănescu, adjunct al mi
nistrului educației și învățămîntului.

(Agerpres)

Maiestății Sale CÂRC AC XVI-LEA GUSTAF.
Regele Suediei

STOCKHOLM!Cu prilejul zilei de naștere a Maiestății Voastre, vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune' urări de fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul suedez.
NICOLAE CEAUȘESCU. X Președintele

Republicii Socialiste România

muncitoare și al sindicatelor din 
România socialistă.

Oaspeții au exprimat calde mulțu
miri U.G.S.R. pentru primirea ce 
le-a fost făcută în țara noastră, pen
tru posibilitatea oferită de a cunoaș
te nemijlocit din experiența și acti
vitatea sindicatelor din România, din 
realizările poporului român în toate 
domeniile de activitate, apreciind or
ganizarea acestui seminar ca un 
ajutor internaționalist dat de poporul 
român popoarelor din Africa.

★
și Constantin Mîndreanu, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

în numele cadrelor sindicale afri
cane a exprimat mulțumiri pentru 
organizarea și buna desfășurare a 
seminarului, Stephan Jameson Ma- 
kombe, vicepreședinte al Uniunii 
naționale a muncitorilor din trans
porturi, reprezentantul Congresului 
sindicatelor din Zambia.

Excelenței Sale Domnului NICOEAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTIAm primit cu mare plăcere amabilul dv. mesaj de salut cu ocazia zilei naționale a Siriei.Mulțumind Excelenței Voastre, doresc să vă transmit, din partea conducerii Partidului Baas Arab Socialist, a poporului arab sirian și a mea personal, cele mai i>une urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten bunăstare și prosperitate continuă.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima fericirea și marea satisfacție față de dezvoltarea prieteniei și cooperării între popoarele noastre.Am convingerea că relațiile dintre țările noastre, care s-au întărit șl mai mult în urma întîlnirii noastre recente de la Damasc, vor înflori în continuare, în interesul celor două popoare ale noastre, al unei păci drepte în lume.

HAFEZ EL-ASSAD
* Secretar general

al Partidului Baas Arab Socialist 
Președintele

Republicii Arabe Siriene

18,20 Vitează Românie. Program 
de cîntece.

18.30 Imagini din Olanda.
18.45 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală.
19,00 Familia.
19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Pagini glorioase din istoria 

patriei.
20.15 Telecinemateca : „Kozara“ — 

producție a studiourilor iu-r 
goslave. Film distins cu Me
dalia de aur la Festivalul in
ternațional al filmului de la 
Moscova — 1963.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Portativ ’75.
20.40 Drumuri pe cinci continente.
21.40 Telex.
21.45 Cărți și idei.
22,05 Pagini de umor : „Ce vrăji 

a mai făcut nevasta mea“.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă rog să acceptați, Excelență, sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și urările de bine pe care ați avut amabilitatea să mi le adresați cu ocazia zilei mele de naștere.

Regina MARGARETA A ll-A
a Danemarcei

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc în mod deosebit Excelenței Voastre și poporului român prieten pentru căldurosul mesaj de felicitări pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia Zilei naționale a țării mele.Folosesc acest prilej pentru a vă asigura că împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și colaborare, care în mod fericit există între cele două țări ale noastre, vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul celor două popoare prietene ale noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.
CONSTANTIN CARAMANLIS

Primul ministru al Greciei.,

român pentru unitate, libertate 
socială și independență națio
nală". Programul primei zile a 
mai cuprins o sesiune științifi
că, evocarea istorică „Din ste
jar, stejar răsare" și un montaj 
literar-muzical. La aceste mani
festări au participat veterani din 
războiul antifascist, muzeografi, 
un numeros public. (Dan Dră- 
gulescu).

PRIMĂVARA 
ÎN TELEORMAN

Timp de trei zile, Casa 
de cultură a sindicatelor din 
Alexandria a găzduit cea 
de-a VIII-a ediție a festi
valului județean de muzică 
ușoară „Primăvara în Teleor
man". Această manifestare, or
ganizată de comitetul județean 
al U.T.C., consiliul județean al 
sindicatelor și comitetul pentru 
cultură și educație . socialistă, a 
antrenat la fazele de preselec- 
ție peste 1 500 de tineri de di- 
ferite profesii. (Ion Toader).

Recepție oferită de ambasadorul Japoniei
Cu prilejul Zilei naționale a Japo

niei, ambasadorul acestei țări la 
București, Ryoko Ishikawa, a oferit 
marți seara o recepție.

Au participat Ștefan Voitec. vice
președinte al Consiliului de Stat. 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, Corneliu Mănescu. 
vicepreședinte al Frontului Unității 
Socialiste. Radu Păun, ministrul să
nătății. Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți șefi 
ai unor misiuni diplomatice acre
ditați la București și alți membri al 
corpului diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Japo

niei, ambasadorul acestei țări la 
București, Ryoko Ishikawa, a rostit 
marți seara o cuvintare Ia posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

CARNET CINEMATOGRAFIC

special, la efortul, considerabil din 
punct de vedere fizic și psihic, pe 
care este chemat să-1 întreprindă in 
pregătirea sa generală, in dorința do- 
bindirii performanței.

în ancheta precedentă, care s-a in
titulat „Fotbalul românesc pe arena 
internațională — o prezență care cere 
responsabilitate și dăruire’.1 titlul în
suși sugera necesitatea unei activități 
energice, de lungă durată, a tuturor 
factorilor de care depinde afirmarea 
echipelor românești, in primul rînd 
a formației reprezentative, pe are
na internațională. Trebuie spus că ț, 
in perioada pregătitoare a meciu
rilor d.e la Praga și Madrid s-au 
realizat pași inainte pe drumul îm
bunătățirii stilului de lucru și al 
convergenței, cu mai multă efi
ciență pentru echipa noastră, la 
C.N.E.F.S., F.R.F., departamente tu
telare și cluburi, precum și direct în 
munca de conducere tehnică a lotu
lui. Totuși, acest efort colectiv e sus
ceptibil în continuare de perfec
ționări, mai ales la conducerea e- 
chipei reprezentative. Programul di
ficil al acesteia — cu două partide 
în campionatul european (București, 
11 mai și 1 iunie, cu echipa Dane
marcei și, respectiv, a Scoției) și în
ceperea jocurilor preliminare tur
neului olimpic (4 și 18 «iunie, cu se
lecționata Danemarcei) — va nece
sita. pe mai departe, zi de zi, o at
mosferă generală de mobilizare a 
forțelor fotbalistice, o ambianță de 
luciditate și modestie, propice cu 
adevărat pregătirii performanței.

Fotbalul nostru dispune de multe 
talente ; în rîndurile Iui se găsesc 
chiar unii maeștri în tehnica și tac
tica acestui sport. E un adevăr măr
turisit fără rezerve de specialiștii 
români, dar și de unii de peste ho
tarele tării. De asemenea, fotbalul 
nostru a dovedit, de-a lungul anilor, 
că are competența și capacitatea teh- 
nico-tactică de a-și pregăti și a-și 
adjudeca performanțe, mai ales cu 
echipa reprezentativă. Concentrarea 
tuturor forțelor sale, dirijarea lor 
neabătută spre interesele reprezen
tării internaționale prestigioase vor 
fi urmărite cu atenție și se vor bucu
ra, pe mai departe, de încurajarea 
perseverentă și lucidă din partea în
tregii opinii publice sportive.

Valeriu M1RONESCU

Filmul „Tată de du
minică" propune spre 
dezbatere o problemă 
de viață gravă. Per
sonajul principal — 
un inginer despărțit 
de soția și fiul său — 
își reia „rolul de ta
tă" o dată pe săptă- 
mînă. duminica, sin
gura zi cind si el. și 
băiatul pe care-I ado
ră se simt cu adevă
rat fericiți. Dar chiar 
de la primele secven
țe. filmul sugerează 
drama ascunsă sub a- 
ceastă fragilă ferici
re duminicală — 
curmată. întotdeauna, 
la asfințit. Este dra
ma copilului de 13 ani 
care ar vrea ca tatăl 
să vină cu el „acasă", 
visînd să aibă și el o 
familie întreagă, uni
tă. ca ceilalți copii ; 
este și drama bărba
tului orgolios care, 
duminică seara, nu-și 
poate reprima senti
mentul singurătății, 
după cum nu-și poate 
alunga nici gîndurile, 
iritarea în celelalte 
seri. Și este, desigur, 
și drama acelei fe
mei triste, rămasă sin
gură cu fiul ei — a- 
supra căreia filmul 
insistă însă mai pu
țin.

Probabil că poves
tea „tatălui de du
minică". cu dramele 
ei ascunse sau măr
turisite, cu întrebă
rile. incertitudinile, 
speranțele și compro
misurile ei ar fi curs 
mai departe, așa cum 
curg zilele săptămi- 
nii, de Ia o dumini
că la alta. Dacă o in- 
tîmplare tragică n-ar 
fi întrerupt, prin im
plicațiile ei. mersul o- 
bișnuit al lucrurilor. 
obligindu-1 pe ingi
nerul Danu să încea
pă a privi realitatea, 
propria sa existentă 
din perspectiva pină 
atunci neglijată a u- 
nor responsabilități si 
interconditionări eti
ce esențiale. Filmul
— cu un final deschis
— îmbrățișează de 
aici o problematică 
mai cuprinzătoare. 
Noua producție a Ca
sei de filme 3 invită 
la reflecții asupra răs
punderii omului fată 
de sine însuși, față de 
familie si față de so
cietate.

Există. incontesta
bil. mult adevăr și o 
notă aparte de delica
tețe în această poves
te scrisă de Octav 
Pancu-Iași. scriitorul 
angajat și sensibil, a 
cărui viată s-a stins,

prematur, cu puțin 
timp în urmă. Și cre
dem că filmul. îndeo
sebi incursiunile în u- 
niversul copilăriei, 
modul cum sint sur
prinse relațiile din
tre părinți și copii, ca 
și culoarea sau spon
taneitatea unor dia
loguri poartă — în Ce
le mai reușite secven
țe — amprenta talen
tului și a intuiției re
gretatului scriitor. A- 
flat la al doilea film 
al său (primul a fost

„Iată de 
duminică"

„Despre o anume fe
ricire"). regizorul Mi
hai Constantinescu a 
rezolvat cu remarcabi
lă acuratețe profe
sională 'dificultățile 
reale ale povestirii ci
nematografice. Evi
dent, tema „tatălui 
de duminică" putea 
fi tratată și în culori 
mai tari. Mihai Con
stantinescu si-a asu
mat însă riscul de a 
părea conventional și 
a realizat un film 
cursiv și emoționant, 
cu deschidere spre 
marele public.

„Tată de duminică" 
are calități certe, im
portante sub rapor
tul comunicării mesa
jului său : în primul 
rind. ■ un indice nota
bil de autenticitate 
(menționăm aportul o- 
peratorului Dumitru 
Costache-Foni, sub
liniind nota de auten
tic și de actual, de co
tidian urmărită de re
gizor) — de la autenti
citatea diferitelor am
bianțe pe care le tra
versează acțiunea pină 
la autenticitatea carac
terelor, a relațiilor u- 
mane. Vorbind des
pre autenticitate, ne 
referim, implicit. la 
tinuta interpretării 
actoricești. Amza Pel- 
lea creează, în rolul 
inginerului Danu. un 
personaj adevărat și 
convingător. demon- 
strind. o dată mai mult, 
bogăția resurselor sale 
interpretative: acto
rul dezvăluie nuan
țat caracterul contra
dictoriu al „tatălui de 
duminică" — omul

dintr-o bucată, dar 
care nutrește credin
ța comodă că pasiu
nea. dăruirea in pro
fesiunea sa ii confe
ră libertatea de a ig
nora celelalte obliga
ții... Radu Beligan are 
o creație memorabi
lă in rolul procuro
rului, sever, dar plin 
de umanitate — un 
personaj compus în a- 
fara oricăror scheme 
și care Împrumută 
ceva din farmecul și 
căldura interpretului 
său. Dialogul dintre a- 
cești doi mari actori 
are multe momente de 
adevăr, scinteieri de 
umor și de inteligen
ță; adevărurile fil
mului sint reliefate 
uneori și în confrun
tările celor doi eroi 
cu copiii lor. In ce-i 
privește pe copiii din 
film (interpretați de 
elevii Sebastian Con
stantinescu, Mihai Co- 
ciașu și Ruxandra Sin) 
— ei sint adeseori de
gajați și emoționează, 
chiar dacă reacțiile 
lor sint citeodată pin- 
dite de artificialitate. 
Filmul a fost mai pu
țin darnic cu partitu
rile personajelor fe
minine. Impune to
tuși personalitatea ac
triței Gina Patrichl. 
care sugerează. în ci
teva apariții, durere/ 
demnă și generozita
tea soției inginerului 
Danu.

Bine ritmat, cu tre
ceri sugestive, filmul 
include si citeva epi
soade de agrement 
(cursele de carturi, de 
pildă), integrate orga
nic în substanța po
vestirii cinematogra
fice, precum si unele 
secvențe „de coloratu
ră" amuzante, dar su- 
praadăugate (ca în 
cazul discuției sur
prinse pe scările tri
bunalului). Intr-un 
progres evident fată 
de filmul său anteri
or, regizorul își în
găduie totuși aici a- 
numite concesii, ac- 
centuind pe alocuri, 
mai mult decit era 
necesar, și latura me
lodramatică, lacrimo
genă a narațiunii ci
nematografice. In an
samblul ei însă, po
vestea „tatălui de du
minică" este tulbură
toare și obligă la me
ditație, constituin- 
du-se ca o dezbatere 
etică de actualitate, cu 
certe rezonante in 
conștiința spectatori
lor.

D. COSTIN
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A OLANDEI

Maiestății Sale IULIANA
Regina Țărilor de Jos

HAGAAniversarea zilei de naștere a Maiestății Voastre, Ziua național# a Regatului Țărilor de Jos, îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale felicitări și c.ele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului olandez prieten.Constatînd cu deosebită satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor dintre țările noastre, exprim convingerea că apropiata vizită a Maiestății Voastre în Republica Socialistă România va deschide noi perspective pentru dezvoltarea și întărirea continuă a tradiționalelor legături de prietenie româno—olandeze, în interesul celor două țări și popoare, al păcii și cooperării în Europa și în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

La 30 aprilie, data 
nașterii reginei Iulia- 
na, Olanda celebrează 
ziua sa națională.

Situată la gurile Ri
nului, vestită prin te
nacitatea și dîrzenia 
in muncă a locuitori
lor săi. care au reușit 
să cucerească mării 
importante întinderi, 
transformate în zone 
agricole deosebit de 
roditoare, Olanda se 
caracterizează printr-o 
economie modernă și 
diversificată, care re
alizează ritmuri înalte 
de dezvoltare, afir- 
mîndu-se pregnant ca 
un factor al progresu
lui industrial și tehni- 
co-științific. Olanda 
deține cel mai mare 

• port din lume, Rotter- 
damul. Rafinării-gi- 
gant prelucrează a- 
nual cantități de pe
trol de ordinul mai 
multor zeci de milioa
ne de tone. întreprin
derile specializate în 
electronică și electro
tehnică rivalizează, 
prin înalta tehnicitate 
a produselor realizate, 
cu cele mai reputate 
firme din lume. In
dustria olandeză a 
construcțiilor de avi
oane și de nave de 
mare capacitate, de 
automobile și camioa
ne grele ocupă, de a- 
semenea. un loc de 
prim ordin. Fără a

dispune — în .afara 
gazului natural — de 
resurse proprii de 
materii prime, Olanda 
se înscrie în rîndul 
marilor producători de 
oțel, de îngrășăminte 
chimice, medicamente, 
hîrtie, cauciuc sinte
tic. în același timp, 
datorită randamente
lor ridicate pe care le 
realizează, agricultura 
olandeză este conside
rată ca fiind cea mai 
rentabilă din lume.

Deși situate în zone 
diferite ale continen
tului. avînd sisteme 
sociale și politice di
ferite, Olanda și 
România dezvoltă în
tre ele legături multi
ple de șolaborare prie
tenească, în avantajul 
celor două popoare, al 
progresului și păcii. O 
însemnătate deosebită 
în evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre cele 
două țări a avut vizi
ta ’ în Olanda,- în pri
măvara anului 1973. a 
președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în urma 
vizitei, care a prile
juit o trecere în re
vistă a stadiului ra
porturilor bilaterale și 
a deschis acestora per
spective largi în toate 
domeniile, schimburile 
economice s-au inten
sificat într-un ritm 
intens, aiungind ca

Primiri la C.C. al P.C.R.
Marți, înainte de amiază, tovară

șul Ilie Verdeț, membru- al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. a primit delegația 
Comisiei Centrale de Control și Re
vizie a P.C. din Cehoslovacia, con
dusă de Milos Jakes, președintele 
Comisiei Centrale de Control și Re
vizie a P.C.C.. care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă caldă, tovărășească, au par
ticipat tovarășii Mihai Dalea, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Colegiului Central de Partid, 
loan Gluvacov. membru al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș, membru al

★
La 29 aprilie a.c.. tovarășul Stefan 

Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. a primit pe, Istvan 
Roska. adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R. P. Ungare, cu pri-

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

răcoroasă, cu cerul variabil, mai mult 
acoperit în jumătatea de sud-est a ță
rii. Au căzut ploi temporare în Do- 
brogea, sud-estul Moldovei, jumătatea 

volumul lor să crească 
de trei ori în decurs 
de doi ani. S-au extins 
contactele și schimbu
rile culturale, au fost 
explorate noi posibili
tăți în materie de co
laborare și cooperare 
reciproc avantajoasă, 
s-au efectuat schim
buri de delegații la 
nivel guvernamental, 

între România și O- 
landa are loc o cola
borare activă, priete
nească și pe planul 
preocupărilor pentru 
crearea în Europa a 
unui sistem trainic de 
securitate. Atît Româ
nia, cit și Olanda spri
jină Națiunile Unite 
în eforturile lor de a 
căuta soluții pașnice 
problemelor interna
ționale litigioase.

Țara noastră va pri
mi, în curînd, vizita 
de răspuns a suvera
nei Regatului Țărilor 
de Jos. Noile convor
biri la nivelul condu
cătorilor celor două 
state vor constitui, 
fără îndoială, încă un 
moment important în 
evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie 
și conlucrare pașnică 
dintre țările și po
poarele noastre.

N. Popescu- 
BOGDANESTI

Colegiului Central de Partid, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R. 
A fost prezent Miroslav Sulek, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

în timpul șederii în România, de
legația Comisiei Centrale de Control 
și Revizie a P.C. din Cehoslovacia a 
avut convorbiri la Colegiul 'Central 
de Partid, la Comitetul județean 
Argeș. Comitetul municipal Sibiu 
ale P.C.R.. la Comitetul de partid 
al sectorului 7 din Capitală, a vizi
tat obiective economice si social-cul- 
turale din București. Pitești si Si
biu.

în după-amiaza zilei de marți, de
legația s-a înapoiat la Praga.

★
lejul vizitei pe care o efectuează în 
tara noastră.

La întrevedere a luat parte Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

A fost prezent Gyorgy Biczâ. am
basadorul R. P. Ungare la București.

de răsărit a Munteniei șl în sud-estul 
Transilvaniei. Vîntul a prezentat inten
sificări în estul țării din sectorul nor
dic. Temperatura a marcat o creștere 
în regiunile vestice, oscilînd la ora 14 
între 7 grade la Corugea și 20 de grade 
la Calafat, Băilești, Drobeta Turnu-Se- 
verin și Apa Neagră. în primele ore ale 
dimineții în vestyl Cîmpiei Române s-a 
produs ceață.

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 
și 3 mai. în țară : Vreme în curs de în-

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Rega

tului Țărilor de Jos, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, a 
trimis o telegramă de felicitare lui 
Max Van der Stoel, ministrul de ex
terne al Regatului Țărilor de Jos.

*
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu,. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Greciei, Dimi
trios Bitsios, pentru felicitările adre
sate cu prilejul zilei naționale a a- 
cestei țări.

★
Cu prilejul încheierii misiunii în 

țara noastră, ambasadorul Franței la 
București, Francis Levasseur, a oferit, 
marți, un cocteil.

Au participat Radu Păun, ministrul 
sănătății, general-colonel Ion Coman, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor. Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, președintele Grupului ro
mân din Uniunea Interparlamentară, 
alte persoane oficiale, oameni de 
știință, artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

★
în cadrul turneului pe care îl în

treprinde în țara noastră, grupul fol
cloric „Erandi“ din Mexic a prezen
tat. marți seara. în Capitală, la sala 
mică a Palatului, un ’ spectacol de 
gală.

Turneul, organizat din inițiativa 
președintelui Mexicului. Luis Eche
verria, se adaugă altor importante 
manifestări culturale mexicane găz
duite in ultimii ani de tara noastră.

La spectacol au asistat Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice. loan 
Jinga. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă si cultură, 
un numeros public.

A fost prezent Armando Cantu, 
ambasadorul Statelor Unite Mexica
ne la București.

Spectacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes.

(Agerpres)

în Editura politică 
a apărut volumul: 

V. I. Ciuikov 
SFÎRȘITUL 

REICHULUI HITLERIST

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA SPECIALĂ 
DIN 29 APRILIE 1975 :

FAZA I : Extragerea I : 63 78 66 
11 61 85 31 82 8

Extragerea a Il-a : 24 88 13 76 3 
18 77 19 10

FAZA A II-A : Extragerea a IlI-a:
80 12 43 25 89

Extragerea a IV-a : 1 90 79 54 5 2
Extragerea a V-a: 78 74 8 75 1 82 26
FAZA A III-A: Extragerea a Vl-a:

24 39 57 8 16 52 71 37 32 3
Extragerea a Vil-a: 55 33 15 82 89 

61 51 5 64 46 54 79
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI:

1 569 810 lei.

călzire. Cerul va fi variabil, favorabil 
averselor izolate de ploaie după-amla- 
za. Vint slab pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
zero și 10 grade, izolat mai coborîte in 
depresiuni, iar cele maxime între 14 și 
24 de grade. In București : Vreme în 
curs de încălzire. Cerul va fi variabil, 
favorabil aversei de ploaie după-amia
za, la începutul Intervalului. Vint slab 
pînă la moderat.

Infprmații
Programul 

unităților comerciale
în ziua de 30 aprilie, toate magazi

nele își vor prelungi programul de 
funcționare cu 1—2 ore, iar halele și 
piețele agroalimentare vor funcționa 
între orele 6—20, fără întrerupere.

în ziua de 1 mai vor funcționa, 
între 6—10, numai unitățile de des
facere a piinii, laptelui, cele pentru 
gheață, unitățile pentru umplerea si- 
foanelor și tutungeriile.

în ziua de 2 mai unitățile vor func
ționa după programul obișnuit al 
unei zile de duminică.

în ziua de 3 mai toate unitățile 
comerciale vor funcționa pînă la 
ora 14,00.

în ziua de 4 mai unitățile comer
ciale vor funcționa după programul 
normal al zilei de duminică.

Unitățile de alimentație publică, 
precum și unitățile din zonele de a- 
grement și de pe traseele turistice 
vor funcționa in zilele de 1—4 mai 
după orarul obișnuit.

al unităților de servicii
• Reparații televizoare. Dispecera

tul cooperativei Radio-Progres, din 
str. Sf. Gheorghe Nou nr. 23 (tel.
13 42 77 și 15 1332), va asigura asis
tența tehnică jn zilele de 1 și 4 mai, 
între orele 9—14. în zilele de 2 și 3 
mai, între orele 9—14, vor lucra ur
mătoarele unități : nr. 22 — bd. 
I.G. Duca 15 (tel. 18 28 89 și 18 09 85), 
nr. 20 — Șos. Ștefan cel Mare (tel. 
12 25 51), nr. 66 — Str. Avrig nr. 63— 
67 (tel. 35 30 10), nr. 71 — str. 30 De
cembrie nr. 16 (tel. 15 75 23 și
14 24 95), nr. 63 — Șos. Olteniței nr. 
51 (tel. 83 60 75 și 83 69 75). nr. 21 — 
Cal. Plevnei nr. 11 (tel. 14 24 90 și
15 04 47), nr. 26 — bd. Moghioroș 
(tel. 46 13 97 și 46 52 25), nr. 18 — 
bd. 1 Mai nr. 170 (tel. 65 37 85).

• Intervenții auto. în ziua de
1 mai, între orele 8—13, vor fi des
chise unitățile nr. 8 — bd. Aero
gării nr. 38 (tel. 33 16 21) și nr. 10 — 
str. Nicolae Sebe nr. 23—31 (bd. 
Sălăjean) — (tel. 43 35 96). în ziua de
2 mai, între orele 8—13, vor funcțio
na unitățile nr. 8 bd. Aerogării 38 
(tel. 33 16 21). nr. 10 — str. Nicolae 
Sebe 23—31 (bd. Sălăjean) — (tel. 
43 35 96) și nr. 12 — caii Floreasca 43 
(tel. 11 52 06). în ziua de 3 mai, intre 
orele 8—13, vor funcționa unitățile 
nr. 20 — cal. Călărași 260 (tel. 
22 05 81), nr. 9 — Colentina 464 (tel. 
87 64 40) și nr. 17 — Ștefan cel Mare 
92. In ziua de 4 mai, intre orele 
8—13, vor fi deschise unitățile din 
bd. Aerogării nr. 38 (tel. 33 16 21) 
și din, Șos. Giurgiului 178 (tel. 
85 45 25).. Pentru tractarea autoturis
melor rămase in pană, cetățenii se 
pot adresa in aceste zile — între 
orele 8—13 —.la dispeceratul coope
rativei „Automecanica" din str. Ol-- 
teni nr. 36 (tel. 22 12 43).

• Reparații obiecte de uz casnic. 
Dispeceratul cooperativei „Metalo- 
casnica" din str. Sf. Gheorghe Nou 
nr. 9 (tel. 15 51 10 și 15 64 50) va asi
gura în zilele de 1, 2, 3 și 4 mai, in
tre orele 8—14, intervenții la urmă
toarele activități : deblocări de uși, 
reparații aragazuri, deblocări și re
parații frigidere. în afară de dispece
rat vor funcționa și următoarele uni
tăți,, între orele 8—14 : în Ziua de 
1 mai — unit. 10, str. Avrig, bl. A 2 
(tel. 35 03 33 și 35 46 62) ; 2 mai — 
unit. 30, str. Colței nr. 5 (tel. 15 23 78)
3 mai — unit. 18, bd. Ion Șulea," 
Complex A 12 (tel. 43 41 91) ; 4 mai 
— unit. 38. cal. Dorobanți 132 (tel.
12 62 39).

• Intervenții la instalațiile elec
trice și sanitare. Dispeceratul coo
perativei „Instalatorul" din str. Poe- 
naru Bordea nr. 20 (telefon 14 18 58) 
va asigura zilnic, între orele 7—21, 
reparații la instalațiile sanitare și 
electrice.

Centrul de informare al .coopera
ției meșteșugărești va funcționa în 
această perioadă intre orele 8—13 și 
va răspunde la telefon 13 58 84 și
13 58 65.

Asistența sanitară
în zilele de 1, 2, 3 și 4 mai în ca

drul spitalelor și secțiilor vor fi or
ganizate ecjiipe de gardă, iar in po
liclinici vor funcționa, zilnic, între 
orele 8—20, permanențe cu cadre 
medicale și medii. în întreprinderile 
industriale și agricole care lucrează 
în aceste zile unitățile medicale vor 
respecta programul normal. în zone-

utile pentru zilele de 1-4 mai
le de mare atracție turistică și în 
cele unde acționează echipajele Sal- 
vamont, în dispensare vor fi organi
zate gărzi, iar stațiile de salvare vor 
fi pregătite să poată satisface în mod 
operativ toate solicitările.

Trenuri suplimentare
în perioada 30 aprilie — 5 mai vor 

fi puse în circulație următoarele tre
nuri suplimentare.

Din BUCUREȘTI : spre Timișoara, 
trenul 103 partea a Il-a, plecare ora 
19,00 (30 IV ; 4 V) ; spre Arad, 225, 
ora 22.42 (30 IV ; 4 V) ; spre
Sibiu 231, ora 13,35 (30 IV ; 4 V) ; 
spre Oradea, 421, partea a Il-a, ora 
20.45 (30 IV ; 4 V) ; spre Brașov — 
Baia Mare, ora 20,45 (30 IV ; 4 V) ; 
spre Suceava, 521. partea a Il-a, 
ora 16.00 (30 IV ; 4 V) și 507 par
te,a a II-a. ora 20,10 (30 IV ; 4 V) ;
spre Iași, 605 partea a Il-a . ora 23,03 
(30 IV : 4 V) ; spre Roșiori-Nord,
1303, partea a Il-a, ora 16,43 (30 IV ; 
4 V) ; spre Pitești, 1005, partea a 
Il-a, ora 16,52 (30 IV ; 4 V) ; spre 
Făurei, 7005, partea a Il-a, ora 17,33 
(30 IV ; 4 V) ; spre Galați. 721 par
tea a II-a, ora 13,30 (30 IV ; 4 V) ; 
spre Brașov, 331, ora 14,42 (30 IV ; 
4 V).

SPRE BUCUREȘTI : din Timișoa
ra, 104 partea a Il-a, ora 12,56 (30 
IV ; 4 V) ; din Arad, 226, ora 22,40 
(30 IV ; 4 V) ; din Sibiu, 232, ora 
11,02 (30 IV ; 4 V) ; din Oradea, 312, 
ora 16,20 (30 IV ; 4 V) ; din Baia 
Mare — Brașov, 426, partea a Il-a, 
ora 16,30 (30 IV ; 4 V) ; din Suceava, 
522, partea a Il-a, ora 14,30 (30 IV ; 
4 V) și 506, partea a Il-a, ora 5,55 
(30 IV ; 4 V) ; din Iași, 622/606 par
tea a II-a, ora 15,40 (30 IV ; 4 V) ; 
din R6șiori-Nord, 2016, partea a II-a, 
ora 19,30 (30 IV ; 4 V) ; din Pitești, 
1006. partea a II-a. ora 20,30 (30 IV ; 
4 V) ; din Făurei, 7006, partea a II-a, 
ora 21.00 (30 IV ; 4 V) ; din Galați, 
724, partea a II-a, ora 17,40 (30 IV ; 
4 V) ; din Brașov, 334, ora 21,05 
(30 IV ; 4 V). De asemenea, vor mai 
fi puse în circulație trenuri supli
mentare intre Constanța—Iași (30 IV: 
4 V) si Iași—Constanța (1 V ; 5 V), 
precum si între Ploiești—Adjud, Plo
iești—Buzău. Timișoara—Arad, A- 
rad—Oradea, Constanța—Suceava si 
retur (30 IV ; 4 V). Pentru Informații 
suplimentare — tel. 50 72 47 și 052.

Programul farmaciilor
în zițele de 1, 2, 3 și 4 mai vor fi 

deschise în permanență — ziua și 
noaptea — farmaciile nr. 2 — Bd. 
Leontin Sălăjean CCA 14, nr. 5 — 
Bd. Magheru 18, nr. 9 — șos. Ștefan 
cel Mare 1—7, nr. 20 — Calea Șerban 
Vodă 43. nr. 22 — Bd. Republicii 65, 
nr. 46 — șos. Mihai Bravu 274, nr. 50 
— Complex com. 1 Berceni Sud. nr. 
53 — Drumul Taberei, str. Băiceni 1, 
nr. 69 — Bd. 1 Mai 343, nr. 70 — Ca
lea Rahovei 399, nr. 93 — Calea Giu- 
lești 442, precum și punctul farma
ceutic nr. 12 de pe peronul Gării de 
Nord.

în ziua de 1 mai vor mai fi des
chise, între orele 7,30—20,30. farmaci
ile .nr. 3, 6, 8. 10, 12, 23, 32. 34. 39.
43, 52, 59. 67, 73. 76, 78. 82. 87. 90. 
92. 100, 123.

în ziua de 2 mai vor mai fi des
chise, între orele 7.30—20,30. farmaci
ile nr. 11. 15. 18, 24, 26, 37, 40. 45, 
49. 51. 56. 62. 71. 75, 79, 84, 89. 106.

în ziua de 3 mai vor mai fi deschi
se.- intre- orele 7.30—20.30. farmaciile 
nr. 1, 7, 13, 16. 21. 27. 29, 35, 36.
44. 54. 61, 64. 68, 74. 81, 83. 86. 99, 
102, 118.

în ziua de 4 mai vor mai fi des
chise, intre orele 7,30—20,30, farmaci
ile nr. 4, 14, 17, 19. 25. 30. 38. 41, 
48. 55, 57, 60, 63, 65, 72. 77, 85, 98. 
103, 111, 119.

Farmaciile care funcționează cu o 
singură tură vor fi deschise între 
orele 7,30—15,30, după cum urmează : 
în ziua de sîmbătă 3 mai farmaciile 
nr. 42, 47, 58, 95, 96 ; în ziua de du
minică 4 mai : farmaciile nr. 31. 66. 
113.

Punctele farmaceutice și unitățile 
tehnico-medicale vor fi deschise, în
tre orele 7,30—15,30, după cum ur
mează : în ziua de sîmbătă 3 mai 
punctele farmaceutice nr. 2. 5, 6, 8. 
10, 16, 22. 25, 26. 29, 37, 38, 39, 40. 
42, 44, 46 și unitățile tehnico-medica- 
le nr. 1. 2, 4, 9. în ziua de duminică 
4 mai punctele farmaceutice nr. 1. 
3. 4. 9. 11. 13. 14. 17. 18. 20. 23, 24, 
27, 28, 45, 48 și unitățile tehnico-me
dicale nr. 3, 5, 6.

Selecțiuni din programul TE
JOI, 1 MAI

Programul se desfășoară non-stop 
(de la ora 9,00 la 23.00).

Sub genericele „înflorită-i țara 
mea" (ora 9,15) și „Busuioc crescut 
în vale" (ora 11,30) se vor transmi
te melodii populare.

La ora 13.00, Albumul distractiv. 
La ora 16,00, Magazinul sportiv, 
în continuare, un concert-specta- 

col de muzică ușoară transmis din 
sala Teatrului de stat din Brăila.

Un mini-recital Charlie Chaplin, 
prezentînd surprize din creația ma
relui artist. în emisiunea de la o- 
ra 17.25.

„Primăvara de aur", spectacol li- 
terar-muzical-coregrafic dedicat Zi
lei internaționale a oamenilor mun
cii va fi difuzat de la ora 20,00.

La ora 21,10 „Canzonissima", un 
spectacol cu public realizat în. Stu
dioul de concerte R.A.I. din Roma.

în continuare (ora 21,50) Roman
țe și cintece de voie bună. în în
cheierea programului (de la ora 
22,30) în transmisie directă din sala 
Lucerna din Praga un concert sus
ținut de apreciatul interpret de mu
zică ușoară Karel Goth (R.S.C.).

VINERI, 2 MAI

Incepînd de la ora 10,00 televiziu
nea oferă un nou program non
stop.

La 10,25 „O oră cu Walt Disney", 
emisiune de montaj.

Orchestra Filarmonica din Viena 
cu un concert Johann Strauss va fi 
prezentă pe micul ecran la ora 11,45.

De la ora 13,00 : Album distrac
tiv.

Magazinul sportiv de la ora 15.00 
va prezenta, între altele, o selec- 
țivne din marile meciuri de box 
ale secolului.

La ora 16.10 — „Stan și Bran... 
toreadori fără voie 1“ O savuroasă 
comedie în premieră pe țară.

BULETIN RUTIER
Informații furnizate de Direcția circulație 

din Inspectoratul General al Miliției

Drum bun! Și nu uitați... Radarul — la datorie
...că 'o călătorie cu autoturismul în 

zilele de 1—4 mai poate fi cu 
adevărat prilej de reconfortare nu
mai dacă se respectă cu strictețe 
toate regulile de circulație. Se im
pun citeva recomandări :

• Verificarea minuțioasă a stării 
tehnice a mașinii inainte de a pleca 
la drum ; orice neglijentă, cit de 
mic#, poate provoca un accident cu 
consecințe dintre cele mai grave ;

• Din cauza ploii, unele drumuri 
sint umede și există pericol de de
rapare. fapt care solicită din partea 
conducătorilor auto un,plus de aten
ție și reducerea vitezei ;

• Odată cu urcatul bagajelor ne
cesare în călătorie, să se controleze 
dacă se află la locul lor trusa sani
tară, triunghiurile reflectorizante, 
ștergătoarele de parbrize și alte 
„mărunțișuri" absolut obligatorii ;

• întrucît multi conducători auto 
nreferă un popas la iarbă verde, este 
de datoria lor să ocrotească natura, 
iar autovehiculele să le parcheze la 
locurile indicate.

Atenție la Transfăgărășan
Anunțăm pe admiratorii priveliști

lor de o rară frumusețe pe care le 
oferă serpentinele Transfăgărășanu- 
lui că porțiunea practicabilă este cea 
care pornește de pe DN 1 (Brașov— 
Sibiu) și urcă pină la cabana Bîlea- 
Cascadă. Mai departe nu se poate 
circula, întrucît vremea nefavorabilă 
din ultimele zile a făcut să cadă 
precipitații abundente, inclusiv nin
soare.

La ora 20,30 — filmul artistic „Un 
italian in America".

Pe programul II, la ora 17,30, 
comedia românească „Pe răspunde
rea mea".

La ora 20,20 vă adresăm o invi
tație la o „Intîlnire cu Nicolae Her- 
lea".

La 21,05, seară de teatru : „Satul 
blestemat" de Mirceâ Bradu, scena
riu premiat la concursul organizat 
de RTV.

SÎMBĂTĂ. 3 MAI

Programul începe la ora 10. La 
ora 10.15 emisiunea „Inscripții pe 
celuloid" va oferi două producții ale 
studioului „Al. Sahia" : „Oțelăria 
la ora ciberneticii" și „Unde-i unul 
nu-i putere".

Emisiunea de cultură cinemato
grafică „Virstele peliculei" realiza
tă de Tudor Caranfil — la ora 14,45.

De la ora 16,55. în transmisiune 
directă de la stadionul „Steaua" în- 
tîlnirea de fotbal : Steaua Bucu
rești — Universitatea Craiova.

La ora 20,50, un nou episod din 
filmul serial „Kojgk".

„Nopți cu lună în București" — 
spectacol de varietăți cu public, de 
la ora 22,00.

DUMINICĂ, 4 MAI

între emisiunile acestei zile sem
nalăm : Albumul duminical de la 
ora 13,00.

La ora 17,00 pentru amatorii 
sportului cu balonul oval, în trans
misiune directă de la Madrid me
ciul de rugbi România — Spania 
(campionatul european).

La ora 20,00 — programul muzical- 
distractiv transmis prin interviziu- 
ne de pe scena „Friedrichstadtpa- 
last" (R.D.G.). intitulat „Stele, ste
le".
. Filmul artistic „Colombo" ne va 
prilejui, de la ora 20.30, o reintîl- 
nire cu locotenentul Colombo.

Mai multe autovehicule au circu
lat în ultimele zile prin București 
cu viteză excesivă. în fața fotogra
fiei propriei mașini. în care se in
dică exact ora. minutul, secunda și 
viteza înregistrate, conducătorii auto 
respectivi au fost nevoiți să suporte 
amenzile de rigoare. Aparatele ra
dar își vor face pe deplin datoria nu 
numai în București, ci în toate ju
dețele țării. Și radarul nu iartă !

Traseul Cheia-Săcele
După, cum anunțam în buletinul” 

rutier din 27 aprilie, pe DN 1 A, 
traseul între Cheia si Săcele fusese 
deviat pe Valea Prahovei. Se reia 
circulația De acest traseu a autotu
rismelor. Se recomandă prudentă.

Asistența tehnică 
pentru membrii A.C.R.

Ținînd seama de faptul că în zi
lele de 30 aprilie — 4 mai se aș
teaptă o ieșire masivă a automobi- 
liștilor spre locurile de recreare, 
Automobil Clubul Român a luat mă
surile necesare asigurării, pentru 
membrii săi, a asistenței tehnice pe 
șosele. în acest sens, filialele A.C.R. 
din'întreaga țară vor lucra după ur
mătorul program : în zilele de 30 a- 
prilie și 4 mai, între orele 12—20 ; 
1 mai — 10—18 : 2 și 3 mai — 10—16. 
Mașinile de asistență tehnică poț fi 
solicitate la tel. 1 23 45 — număr 
unic pentru întreaga țară, cu excep
ția Capitalei (tel. 12 34 56 și 18 02 72) 
și a orașelor Tg. Mureș (tel. 1 13 45) 
și Ploiești (tel. 2 36 29).

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobindă și ciștiguri în autoturisme emise de 
unitățile C.E.C. din țară ieșite ciștigâtoare la tragerea la sorți pentru 

trimestrul I 1975

Numărul I „ Numărul I „ Numărul I „ Numărul I M Numărul
libretului libretului libretului libretului libretului

de economii I crl- de economiț I ' de economii I crt‘ de economii I cru de economii

1 719-212-6534
2 703-1-9060
3 709-1-27694
4 709-102-25
5 715-1-130041
6 724-639-1637
7 749-1-18225
8 763^203-2442
9 734-202-1074

10 719-730-17
11 743-209-14191
12 728-372-880
13 702-1-52234
14 706-102-2489
15 709-1-97123
16 728-201-3783
17 754-1-28450
18 717-1-33773
19 719-201-14998
20 756-1-6939
21 719-126-721
22 758-1-2940
23 712-202-2024
24 739-215-177
25 735-1-47705
26 705-1-15524
27 708-1-13370
28 715-1-102948
29 716-215-9878
30 724-1-22780
31 727-1-60773
32 745-1-9063
33 736-279-10669
34 743-1-90838
35 752-201-6044
36 705-1-11889
37 701-1-6717
38 719-212-2869
39 701-258-402
40 701-414-118
41 702-1-40864
42 702-1-62806
43 702-1-76516
44 702-334-4
45 735-1-20032

Cite un autoturism 
DACIA 1 300 în valoare 

de lei 70 000

46 735-1-40149
47 735-186-96
48 713-1-9082
49 703-1-29438
50 / 703-627-212
51 703-203-1175
52 706-164-2779
53 732-1-32898
54 732-1-56114
55 732-202-1166
56 ' 705-1-2772
57 721-112-393
58 709-1-13738
59 709-1-55814
60 709-1-76518
61 709-1-91556
62 709-208-2411
63 709-217-11502
64 724-104-5291
65 724-104-30906
66 721-260-339
67 708-1-22252
68 708-215-2818
69 710-1-19561
70 738-1-3182
71 733-201-16625
72 710-113-11636
73 710-120-9416
74 710-635-1
75 715-1-62925
76 715-1-90824
77 715-1-111331
78 715-1-126982
79 715-1-139506
80 718-205-3299
81 754-1-21755
82 711-102-791
83 711-301-197
84 716-1-40340
85 716-1-59993
86 716-209-924
87 716-203-4835
88 724-601-2512
89 748-1-4774
90 748-204-560
91 717-1-16907
92 717-1-46840
93 717-1-63727
94 ' 717-216-5778

95 713-102-11373
96 724-1-12336
97 751-1-1517
98 749-1-15181
99 718-232-257

100 719-1-11051
101 719-201-2636
102 719-209-1414
103 711-203-3193
104 707-204-964
105 727-1-30804
106 727-1-53074
107 722-201-1370
108 738-214-59
109 741-201-3652
110 741-201-28223
111 744-1-6193
112 756-1-16363
113 750-1-6205
114 750-206-245
115 750-211-24177
116 750-201-7567
117 734-1-13263
118 734-1-32900
119 740-1-14903
120 746-1-8669
121 714-1-7247
122 736-1-31996
123 736-1-60053
124 736-1-76473
125 736-212-13786
126 736-212-31796
127 736-202-12949
128 736-269-1207
129 741-1-2987
130 741-1-27852
131 758-221-53
132 758-206-1147
133 723-134-610
134 743-1-37643
135 743-1-64628
136 743-1-83000
137 743-1-96310
138 743-209-9997
139 745-2-6166
140 745-205-2557
141 747-1-21130
142 737-1-3836

143 725-211-693
144 727-137-9675
145 752-1-37635
146 752-1-55490
147 752-203-3042
148 728-1-11450
149 753-1-12253
150 704-25-858
151 739-1-14340
152 720-130-291
153 723-201-2347 •
154 701-1-9546
155 719-212-4792
156 701-201-2940
157 701-533-217
158 702-1-43740
159 702-1-64486
160 702-204-1683
161 752-205-2732
162 735-1-23193
163 735-1-41620
164 735-201-1199
165 703-1-790
166 703-1-31329
167 734-201-1505
168 703-203-4310
169 706-164-4277
170 732-1-36426
171 732-1-57824
172 732-206-1934
173 . 705-1-6943
174 707-1-897
175 709-1-21240
176 709-1-58715
177 709-1-78472
178 709-1-92920
179 709-208-5233
180 709-217-13142
181 724-104-10865
182 724-104-32422
183 745-202-677
184 708-1-23724
185 713-223-136
186 710-1-21254
187 738-1-4914
188 733-255-134
189 710-113-13430
190 7W-120-11536

191 715-1-12533
192 715-1-66434

»193 715-1-93457
194 715-1-113221
195 715-1-128503
196 715-207-2586
197 718-205-5047
198 754-1-23526
199 711-102-6354
200 711-524-369
201 716-1-42772
202 716-1-61456

•203 716-209-3211
204 716-203-6693
205 724-627-116
206 748-1-8397
207 748-204-2851
208 717-1-21717
209 717-1-48851
210 717-1-65088
211 717-222-606
212 713-102-12859
213 724-1-15208
214 751-1-4436
215 749-1-16699
216 730-201-2593
217 719-1-14297
218 719-201-7938
219 719-209-3676
220 711-203-4900
221 717-171-1812
222 727-1-34157
223 727-1-54738
224 711-266-218
225 734-213-635
226 741-201-9356
227 741-201-29552
228 744-205-760
229 756-206-938
230 750-1-14287
231 750-211-2461
232 750-211-25597
233 750-201-8946
234 734-1-16392
235 734-1-34207
236 740-1-16741
237 746-1-10831
238 714-203-129

Nr. 
crt.

239
240
241 -
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259 „
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272 .
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

i 283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

Numărul 
libretului 

de economii

736-1-35968 
736-1-62116 
736-1-77906 
736-212-16791 
736-277-949 
736-202-14930 
736-338-11 
741-1-8250 
741-1-29181 
706-723-293 
758-210-2926 
723-135-1181 
743-1-41419 
743-1-67012 
743-1-84623 
743-1-97496 
743-209-12146 
745-2-9507 . 
745-206-713 
747-1-22460
712- 205-1461
726- 601-116
727- 137-11221 
752-1-40180 
752-1-56845
752- 204-1663
728- 1-12698
753- 1-13593
705- 112-9 
739-1-15677 
720-512-230
723- 205-2618
706- 1-778 
701-203-5878
701- 135-6321
702- 1-26513 
702-1-54572 
702-1-71375 
702-219-1776
713- 206-1064 
735-1-32944 
735-1-47930
702- 513-160
703- 1-20340 
703-1-37902 
703-809-10566 
706-102-5569 
732-1-15062 
732-1-48019 
732-1-64401
706- 314-2654 
705-1-15763
707- 154-31 
709-1-42553 
709-1-68985 
709-1-85877 
709-1-98348 
709-217-619 
709-218-5927
724- 104-23801

I Nr. 
| crt.

Numărul 
libretului 

de economii
| Nr. 
| crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

I Nr. 
| crt.

Numărul 
libretului 

de economii

299
300
301 .
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

721-1-2681 
708-1-13922 
708-209-2189 
710-1-10497 
710-206-506
733- 201-6421 
728-201-5977 
710-119-8452
710- 131-618 
715-1-45200 
715-1-80688 
715-1-103276 
715-1-120849
715- 1-134494
718- 1-7497 
754-1-11504 
754-203-1422
711- 102-15818
716- 1-27519 
716-1-52695 
716-1-67716
716- 215-10097 
742-1-9246
719- 515-69 
748-1-18534
748- 202-3880
717- 1-37032 
717-1-57461 
717-1-70693 
713-101-2122
713- 194-8763 
724-1-23039
749- 1-6026 
724-232-18 
731-1-8080 
719-1-22574 
719-201-16586 
719-203-10921 
711-1-3676 
727-1-15061 
727-1-45113 
727-1-60984 
766-210-594 
711-207-858 
741-201-21829 
741-213-595 
756-1-9878 
706-201-6227
750- 1-30050 
750-211-16725 
754-205-3920
745- 1-9327
734- 1-26579 
740-1-3820
714- 201-367
746- 209-9 
736-1-4943 
736-1-50371 
736-1-70409

358 736-1-83414
359 736-212-26074
360 736-279-10906
361 736-208-6391
362 704-523-1025
363 741-1-21137
364 758-201-1795
365 758-1-6490
366 723-103-47224
367 743-1-18804
368 743-1-54980
369 743-1-75765
370 743-1-91081
371 743-207-6510
372 743-214-56
373 745-2-19079
374 747-1-14016
375 722-1-225
376 755-202-5679
377 755-1-3545
378 752-1-22217
379 752-1-49397
380 752-201-6319
381 728-1-1091
382 753-1-3605
383 704-1-4722
384 739-1-6096
385 739-203-593
386 723-1-12914
387 723-1-9220
388 701-270-673
389 701-200-1690
390 701-126-7
391 702-1-21097
392 702-1-51508
393 702-1-69299
394 702-218-4817
395 702-709-73
396 735-1-30114
397 735-1-46092
398 735-284-160
399 703-1-16101
400 703-1-36042
401 703-809-6347
402 703-427-76
403 706-616-632
404 732-1-44861
405 732-1-62414
406 758-213-1193
407 705-1-13756

408 707-1-8521
409 709-1-36946
410 709-1-65830
411 709-1-83703
412 709-1-96762
413 709-213-154
414 709-218-3243
415 724-104-20747
416 724-141-1244
417 708-1-9628
418 708-1-27620
419 710-1-5369
420 710-1-25557
421 733-1-1781
422 728-201-2867
423 710-119-5350
424 710-126-147
425 715-1-37813
426 715-1-76246
427 715-1-100457
428 715-1-118673
429 715-1-132718
430 718-1-2828
431 754-1-4137
'432 754-1-28041
433 711-102-13677
434 716-1-21703
435 716-1-49994
436 , 716-1-65859
437 716-215-8046
438 742-1-6091
439 742-209-76
440 748-1-15806
441 748-202-1414
442 717-1-32692
443 717-1-54795
444 717-1-69915
445 717-205-2135
446 713-194-6208
447 724-1-20900
448 714-628-1353
449 749-360-1
450 731-1-5228
451 719-1-20521
452 719-201-14471
453 719-203-7265
454 711-341-1
455 727-1-7031
456 727-1-42073
457 727-1-59153

458 760-204-1057
459 763-210-616
460 741-201-18956
461 741-212-8920
462 756-1-5927
463 706-201-3887
464 750-1-26839

•465 750-211-13316
466 754-205-290
467 745-1-7085
468 734-1-23863
469 734-267-185
470 702-613-31
471 746-1-15578
472 719-105-7
473 736-1-46118
474 736-1-67930
475 736-1-81795
476 736-212-23577
477 736-279-8745
478 736-208-1930
479 736-211-3773
480 741-1-18115
481 741-218-284
482 758-1-1350
483 723-102-6722
484 743-1-8263
485 743-1-50781
486 743-1-72914
487 743-1-89133
488 743-207-4237
489 743-209-16893
490 745-2-16566
491 747-1-10453
492 712-202-1341
493 755-202-2030
494 726-413-58
495 752-1-13334
496 752-1-46584
497 752-201-2765
498 752-232-938
499 713-515-36
500 757-1-4625
501 728-508-198
502 739-213-1127
503 723-1-9969
504 709-217-11878

Fondul cîștigurilor care s-au acor
dat la această tragere la sorți s-a 
stabilit pe baza datelor definitive, 
la 31 martie 1975.

Titularilor de librete de economii 
cu dobindă si ciștiguri în autoturis
me emise de unitățile C.E.C. din 
municipiul București li s-au acor

dat printr-o tragere la sorti sepa
rată. care a avut loc la 25 aprilie 
a.c.. 150 de autoturisme Dacia 1300. 
Lista oficială a libretelor ieșite ciș- 
tigătoare la această tragere la sorți 
a fost publicată în ziarele „Scinteia" 
din 27 aprilie a.c. și „România li
beră" din 28 aprilie a.c.
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TRE8 DECENII DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI

PARTICIPAREA TUTUROR STATELOR 
LA VIAȚA INTERNAȚIONALĂ, 
ÎNTĂRIREA ROLULUI 0. N. II.

Tovarășul Todor Jivkov l-a primit 
pe viceprim-ministrul român

Tovarășul Stane Dolant l-a primit 
pe ministrul afacerilor externe al României

Evocînd marea izbîndă a popoare
lor de acum trei decenii, una din 
concluziile cele mai importante care 
se pot desprinde este aceea că zdro
birea hitlerismului a fost posibilă 
tocmai datorită faptului că statele 
și popoarele iubitoare de libertate 
s-au unit în marea coaliție 
antifascistă. Evenimentele de 
acum trei decenii au dovedit, in 
modul cel mai concludent, că este 
pe deplin posibil ca state de mă
rimi și orinduiri social-politice di
ferite să acționeze în comun, în 
scopul apărării intereselor supreme 
ale umanității.

In același timp, evocarea împre- . 
j urărilor care au precedat declan
șarea celei de-a doua tonflagrații 
mondiale arată cit de dăunătoare a 
fost practica ignorării sau nesoco
tirii voinței unor state și popoare 
mai mici. Este știut că în pregăti
rea agresiunii Germania hitleristă, 
înarmîndu-se sistematic, se trans
formase într-o supraputere mili
tară a epocii respective. Urmărind 
instaurarea dominației în Europa și 
hegemonia mondială, politica Ger
maniei hitleriste a fost o politică 
tipic imperialistă, de încălcare bru
tală a intereselor țărilor mici, 
însăși viața a demonstrat că 
agresiunea hitleristă nu a putut 
fi înfrinată la timp datorită 
pozițiilor puterilor occidentale care 
acționau conform opticii înțelegeri
lor „între cei mari", stabilind cu 
Germania hitleristă „cedarea" de 
teritorii sau crearea de „zone de in
fluență" — pe seama sacrificării 
intereselor statelor mici și mijlocii. 
Este de ajuns să amintim de con
dițiile în care a avut loc anexarea 
Austriei (Anschluss-ul). sau de în
țelegerea de tristă amintire de la 
Miinchen, care a pecetluit dispariția 
Cehoslovaciei ca stat. Așa-zisele 
„garanții" acordate de marile pu
teri occidentale statelor europene 
mai mici s-au dovedit formale sau 
chiar fictive, in funcție de negocie
rile dintre „cei mari" și de jocul 
intereselor acestora. In linii mari, 
tocmai în acest fel a ajuns țara 
noastră să se afle singură în fața 
expansionismului hitlerist.

Iată tot atîtea considerente care 
impun. ca una din principalele con
cluzii pentru contemporaneitate, ne
cesitatea luării în considerare a cu- 
v’-'tului și intereselor tuturor sta- 
t-’-'r. De fant. întreaga evoluția 
v 'belieă, marile schimbări inter

Manifestări consacrate zilei de 9 Mai
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Co

respondentul nostru transmite : La 
29 aprilie, ambasadorul României 
in Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, a organizat în saloanele 
ambasadei o conferință de presă 
consacrată zilei de 9 Mai — cea 
de-a 98-a aniversare a proclamării 
independenței țării noastre si cea 
de-a 30-a aniversare a victoriei asu
pra fascismului hitlerist.

Au participat redactori-sefi si re
prezentanți ai ziarelor si revistelor 
centrale, ai agențiilor de presă și 
radioului, funcționari din M.A.E. al 
U.R.S.S., membri di conducerii cen
trale a A.P.S.R.

Ambasadorul român a vorbit des
pre semnificația cuceririi indepen
denței țării noastre, a subliniat în
semnătatea insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimperialiste 
de la 23 August 1944, înfăptuită sub 
conducerea P.C.R. Vorbitorul a în
fățișat pe larg participarea Româ
niei la obținerea victoriei asupra 
fascismului, contribuția militară, e- 
conomică și jertfele de singe ale 
poporului român și forțelor sale ar
mate pentru zdrobirea armatei hit
leriste, a evocat frăția de arme ro- 
mâno-sovietică pe frontul antihitle
rist. Ambasadorul român a relevat 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
frățească intre P.C.R. și P.C.U.S., 
între România și Uniunea Sovietică.

agențiile de presă transmit:
Ministrul turismului din

România, Ion Cosma, aflat în

vizită la Damasc, a fost primit de 
Mohamad Haidar, vicepreședinte 
pentru problemele economice al gu
vernului sirian, și a purtat convorbiri 
cu ministrul sirian al turismului, 
Abdallah Khani, consacrate dezvol
tării relațiilor turistice dintre cele 
două țări. Ministrul român a avut b 
întilnire de lucru cu conducători ai 
Organizației siriene de turism, la 
care au participat și reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Economiei și 
Comerțului, precum și ai Ministeru
lui Afacerilor Externe. A fost pre
zent ambasadorul României la Da
masc. Emilian Manciur.

Vicepreședintele Marii 
Adunări Naționale, Aneta 
Spornic, aflată la Bruxelles, a avut 
o intrevedere cu Pierre Harmel, pre
ședintele Senatului belgian, in cursul 
căreia au fost abordate probleme ale 
relațiilor dintre parlamentarii români 
și belgieni.

Primul ministru belgian, 
Leo Tindemans. s-a întors ieri la 
Bruxelles, după o vizită oficială 
efectuată la Pekin. EI a declarat că 

venite in raportul mondial de forțe, 
apariția unui mare număr de state 
pe ruinele fostelor imperii coloniale 
constituie tot atitea condiții care fa
vorizează sporirea rolului și parti
cipării tuturor statelor la viața in
ternațională.

Tocmai de la această realitate 
pornește România socialistă în po
litica ei externă. Națiunile lumii 
vor pace, securitate, destindere, vor 
să fie eliberate de coșmarul răz
boiului, iar acestea sint probleme 
fundamentale care țin nu de resor
tul unui stat sau grup de state, ci 
constituie o cauză a tuturor țărilor 
de pe glob. Devine din ce în ce mai 
evident faptul că au trecut timpu
rile cind problemele internaționale 
erau dezbătute și „rezolvate" in
tr-un cerc restrîns, impunîndu-se 
ca soluții rezultatul tratative
lor de culise dintre marile 
puteri. Astăzi, nici o proble
mă care interesează un stat sau al
tul, și cu atît mai. mult ansamblul 
statelor, nu poate fi discutată și so
luționată decît ținîndu-se seama de 
voința și cuvîntul tuturor statelor, 
indiferent de suprafață, orînduire 
socială, de potențialul economic sau 
militar, de gradul de dezvoltare ; 
nici o problemă care afectează indi
ferent sub ce formă sau în ce grad 
o țară sau alta nu își poate afla 
rezolvare fără consultarea și parti
ciparea efectivă a țării respec
tive. Sintetizînd această cerință 
fundamentală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia în cursul recen
tei sale vizite în țări ale Asiei și 
Africii : „Soluționarea multiplelor 
probleme ale vieții internaționale 
nu se mai poate face astăzi doar 
de cîteva țări, oricît de mari ar fi 
ele. Desigur, noi recunoaștem rolul 
și răspunderea pe care o au țările 
mai mari ; dar, in același timp, tre
buie să spunem deschis că un rol 
hotăritor il au astăzi țările mici și 
mijlocii, țările în curs de dezvol
tare, țările nealiniate care pot — 
și trebuie — să joace un rol mai 
activ în viața internațională. Se im
pune deci întărirea solidarității și 
colaborării acestor state pentru a 
putea să-și asigure independența și 
dezvoltarea liberă".

Un cadru din cele mai propice 
pentru participarea activă a tuturor 
statelor la dezbaterea problemelor 
vieții internaționale îl constituie 
Organizația Națiunilor Unite. Crea
tă imediat după încheierea războiu

Parttcipanții la conferința de pre
să au vizionat o expoziție consa
crată aportului României la victo
ria asupra fascismului și un film 
documentar care evocă lupta anti
fascistă a poporului român.

PRAGA 29. — Corespondentul
Agerpres transmite : Timp de două 
zile, la Banov, in regiunea Mora- 
viei de Sud, au fost organizate ma
nifestări consacrate eliberării aces
tei localități de către trupele ro
mâne. . Pe itinerarul parcurs in 
urmă cu trei decenii de ostașii ro
mâni eliberatori, populația a orga
nizat o emoționantă procesiune, prin 
care a cinstit jertfele date de tru
pele române pentru eliberarea Ba- 
novului.

Organele locale de partid și de 
stat au organizat, in cinstea eveni
mentului, o adunare festivă. Au 
luat cuvîntul președintele Comite
tului Național Comunal, Josef 
Mhdal, ambasadorul Româniet la 
Praga, Teodor Haș, și primul se
cretar al Comitetului raional Uher- 
ske Hradiste al P. C. din Cehoslo
vacia, Vincenc Gajdosek, care au 
evocat eroismul manifestat in lupte 
de ostașii români, relațiile tradițio
nale de prietenie ce unesc cele două 
țări și popoare.

Cu ocazia Zilei eroilor, ambasa

în cadrul convorbirilor pe care le-a 
■avut cu președintele Mao Tzedun și 
cu primul ministru, Ciu En-lai, o a- 
tenție deosebită a fost acordată evo
luției relațiilor bilaterale și unor 
probleme internaționale de interes 
comun, între care Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa.

Ambasadorul României la Var
șovia, Aurel Duca, a oferit bi
bliotecii Institutului de limbi 
romanice al Universității sile- 
ziene -din Sosnowiec un set de 
400 de titluri de cărți tomănești 
din domeniile politic, istoric, 
lingvistic și literar. Cărțile ofe
rite au fost prezentate în cadrul 
unei expoziții organizate la in
stitut. La loc de frunte au fost 
expuse operele președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, „Ro
mânia pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate" și documentele Con
gresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român.

Sesiunea Adunării Națio
nale Populare a Republicii 

lui, tocmai din dorința popoarelor 
de a feri generațiile viitoare de repe
tarea acestui flagel, O.N.U. consti
tuie acel for larg care poate să favo
rizeze exercitarea efectivă a drep
tului tuturor statelor de a lua parte 
la rezolvarea problemelor complexe 
ale omenirii, contribuind la. întări
rea legalității internaționale. Este 
indiscutabil din acest punct de ve
dere că O.N.U. beneficiază de con
diții mult mai bune decît fosta Ligă 
a Națiunilor. Marile mutații care 
au avut loc in' lume, afirmarea tot 
mai puternică a țărilor socialiste pe 
plan mondial, creșterea ponderii 
noilor state independente, manifes
tarea voinței de pace și cooperare 
pașnică a unui mare număr de țări 
au imprimat importante modificări 
și în cadrul Națiunilor Unite. Ca 
urmare a tuturor acestor prefaceri, 
organizația este astăzi chemată să 
joace un rol tot mai important în 
dezvoltarea unei colaborări multila
terale între toate națiunile, în pro
movarea noilor principii ale relații
lor interstatale, bazate pe deplina e- 
galitate în drepturi și respect reci
proc, afirmarea dreptului impres
criptibil al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele și calea de 
dezvoltare.

In conformitate cu aceste cerințe, 
România a acționat și acționează in 
mod consecvent în vederea creșterii 
eficienței Națiunilor Unite în acti
vitatea internațională — adoptarea 
în unanimitate de către membrii 
organizației a rezoluției inițiate în 
acest sens de țara noastră fiind 
o dovadă că o asemenea poziție este 
în consonanță cu interesele și as
pirațiile tuturor națiunilor.

Cu convingerea că astăzi, mai 
mult decît oricînd, cerințele progre
sului și ale transformărilor demo
cratice impun prezenta tot mai ac
tivă a tuturor statelor, a tuturor 
țărilor pe arena mondială, România 
socialistă va milita și pe mai de
parte pentru un asemenea curs. In 
spiritul orientărilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R., țara noastră este 
hotărîtă să acționeze cu și mai mul
tă vigoare pentru democratizarea 
vieții politice internaționale, pentru 
edificarea unei lumi a păcii, secu
rității și cooperării, o lume mai 
bună și mai dreaptă, ai cărei făuri
tori să fie toate țările și ai cărei 
beneficiari — toate popoarele.

Romulus CÂPLESCU

dorul român a depus coroane de 
flori la monumentele ostașilor ro
mâni de la Banov, Luchacovice și 
Uhersky Ostrov.

SOFIA 29 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : In județul Kir- 
giali se desfășoară tradiționala ma
nifestare culturală „Ecranul priete
niei", consacrată in acest an îm
plinirii a 30 de ani de la victoria 
asupra Germaniei hitleriste. Marți 
a fost prezentat filmul românesc 
„Porțile albastre ale orașului".

BERLIN 29 — Corespondentul
nostru transmite : La 29 aprilie, in 
sălile Centrului de expoziții de la 
turnul de televiziune din capitala 
R. D. Germane, a fost inaugurată 
expoziția de fotografii „30 de ani 
de pace in Europa — speranță pen
tru pace in întreaga lume", mani
festare consacrată aniversării vic
toriei asupra fascismului hitlerist. 
Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Willi Stoph, președintele Consi
liului de Stat al R.D.G. Expoziția 
prezintă realizări ale fotoreporteri
lor din 46 de țări, printre care și 
România. Un juriu international a 
acordat medalii celor mai bune lu
crări. Fotografia fotoreporterului 
român A. Rosenthal — „O coroană 
a forței creatoare a colectivului" — 
a obținut medalia, de bronz.

BBB BBBBBB

Guineea Bissau ȘI_S încePut lu-‘ 
crările la Bissau. Pentru prima oară, 
deputății forului legislativ al acestei 
țări s-au reunit în condiții de pace 
pentru a dezbate probleme legate de 
situația internă, a stabili modul cum 
se va dezvolta economia națională 
și a aproba o serie de legi. Prima 
sesiune a parlamentului a avut loc 
în luna septembrie 1973, pe teritoriul 
eliberat.

Cea de-a doua Adunare 
a reprezentanților opiniei 
publice pentru securitate și 
cooperare în Europa ?i a In- 
cheiat lucrările la Bruxelles. Adu
narea a adresat guvernelor, parla
mentelor. partidelor politice și opi
niei publice din țările europene ape
lul de a milita pentru intensificarea 
cooperării economice, științifice, teh
nice și culturale, de a acționa pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice în lume, de a contribui la 
lichidarea focarelor de tensiune in
ternațională. îndeosebi în Marea Me- 
diterană. și la prevenirea unor situa
ții de criză, de a veghea ca procesul 
în curs spre destindere și pace să 
devină ireversibil.

SOFIA 29 — Corespondentul Ager
pres transmite : Tovarășul Emil 
Drăgăhescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a fost 
primit, marți, de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria.

Cu acest prilej, viceprim-ministrul 
român a transmis, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, călduroa
se salutări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire tovarășului To
dor Jivkov, împreună cu urarea a- 
dresată poporului bulgar de a do- 
bindi noi și importante realizări în 
construcția socialismului.

Mulțumind cu căldură, tovarășul 
Todor Jivkov a transmis, la rîndul 
său, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cele mai sincere urări de sănătate și 
fericire persopală, precum și urarea 
de noi succese poporului român in 
opera sa de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Funeraliile lui Jacques Duclos
PARIS, 29 — Corespondentul nos

tru transmite : Marți s-au desfășurat 
la Paris funeraliile lui Jacques Du
clos, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist Francez.

La ceremonie au participat repre
zentanți ai partidelor comuniste și 
muncitorești din 40 de țări. Din par
tea Partidului Comunist Român a 
fost prezentă o delegație formată din 
tovarășii Gheorghe Rădulescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

La mitingul de doliu care a avut 
loc la cimitirul Pere-Lachaise. în 
prezenta a zeci de mii de parizieni. 
Georges Marchais. secretar general 
al P.C.F., Dolores Ibarruri, președin

VIETNAMUL DE SUD

Eliberarea provinciilor
Bien Hoa si

VIETNAMUL DE SUD 29 (Ager
pres). — Agenția de presă „Elibera
rea" a informat ieri că, la 28 apri
lie, forțele armate populare de eli
berare din Vietnamul de sud au pre
luat controlul deplin asupra comple
xului militar Bien Hoa și asupra 
orașului Bien Hoa, capitala provin
ciei cu același nume. Astfel, mențio
nează agenția, s-a încheiat elibera
rea completă a provinciei Bien Hoa.

Tot la_28 aprilie a fost preluat 
controlul asupra ultimului port mi
litar deținut de trupele saigoneze, 
Vung Tau (provincia Phuoc Tuy), 
încheindu-se astfel și eliberarea a- 
cestei provincii.

In noaptea de 28 spre 29 aprilie, 
patriota au supus unui puternic tir 
de rachete și artilerie aerodromul 
Tan Son Nhut, aflat în apropiere de 
Saigon : mai multe depozite de mu
niții și combustibili au fost aruncate 
în aer.

Agențiile internaționale de presă 
anunță că pe măsură evacuării per
sonalului american din Saigon, poli
țiști, militari, precum și funcționari 
ai regimului și-au sporit actele arbi
trare și de jaf. In contextul degrin
goladei regimului saigonez. a fost 
numit un nou șef al statului major, 
în .persoana generalului Vinh Loc. A- 
cesta îl înlocuiește pe generalul Cao 
Van Vien, care a părăsit Saigonul.

Pe de altă parte, o delegație a Co
mitetului Central al Frontului Națio
nal de Eliberarejși Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, condusă de Nguyen 
Huu Tho, președintele Prezidiului 
C.C. al F.N.E., președintele' Consiliu
lui Consultativ al G.R.P. al R.V.S., a 
vizitat provinciile Quang Ngai și 
Quang Nam, recent eliberate. In 
cursul întîlnirilor cu locuitorii celor 
două provincii, Nguyen Huu Tho a 
felicitat populația pentru marile suc
cese obținute în lupta de eliberare, 
pentru eforturile depuse în vindeca
rea rănilor războiului.

O declarație a G.R.P.
VIETNAMUL DE SUD 29 (Ager

pres). — Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului

Tîrgul internațional 
de la Casablanca

Pavilionul României — 
vizitat de prințul 

moștenitor al Marocului
CASABLANCA 29 (Agerpres). 

— La cea de-a 26-a ediție a Tir- 
gului internațional de la Casa
blanca iau parte 38 de țări, prin
tre care și România. Țara noas
tră participă cu o expoziție co
lectivă, care grupează produse 
de export furnizate de principa
lele ramuri ale industriei. Pe o 
suprafață de 500 metri pătrați sint 
expuse diferite tipuri de mașini- 
unelte pentru prelucrarea meta
lelor. mașini pentru industria 
textilă, produse electronice și 
electrotehnice, tractoare și ma
șini agricole, chimicale, textile, 
confecții și alte produse. După 
ceremonia inaugurală, pavilionul 
țării noastre a fost vizitat de 
prințul moștenitor al Marocului, 
Sid Mohammed. însoțit de pri
mul ministru, Ahmed Osman, de 
ministrul comerțului și indus
triei, Abdellatif Ghissassi, și de 
alți membri ai guvernului. Per
soanele oficiale marocane au a- 
preciat varietatea produselor 
românești, ca și modul de pre
zentare a acestora.

In timpul întîlnirii, desfășurată în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea și intensificarea colabo
rării și cooperării economice dintre 
cele două țări.

Au fost de față Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P.B., Nicolae 
Mănescti. ministrul energiei electri
ce din România, și Petar Danailov, 
ministrul energeticii din Bulgaria.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul țării noastre la Sofia, 
Trofin Simedrea, și ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București, Ivan A- 
bagiev.

★
în aceeași zi, la Consiliul de Mi

niștri al R.P. Bulgaria, au continuat 
convorbirile dintre tovarășii Emil 
Drăgănescu și Jivko Jivkov. privind 
modalitățile concrete de lărgire și 
adincire a relațiilor economice dintre 
România și Bulgaria.

te al Partidului Comunist din Spania, 
Boris Ponomariov, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., au adus un ultim omagiu 
celui dispărut.

★
Luni, delegația P.C.R. a depus o 

coroană de flori din partea C.C. al 
P.C.R. și a făcut de gardă la cata
falcul defunctului.

Delegația a avut o convorbire cu 
Rene Piquet, membru al Biroului Po
litie, secretar al C.C. al P.C.F. Cu a- 
cest prilej delegația a transmis se
cretarului general al P.C.F., Georges 
Marchais, celorlalți membri ai condu
cerii P.C.F., condoleanțe din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
Comitetului Central al P.C.R.

Phuoc Tuy
de Sud a dat publicității o declarație 
în care se subliniază că „trebuie des
ființată administrația saigoneză. in
strument al neocolonialismului ame
rican. să fie desființat aparatul de 
război și aparatul de constrîngere și 
de represiune împotriva populației 
din Vietnamul de sud. Atît timp cît 
această administrație, această mașină 
de război și acest aparat de constrin- 
gere și represiune vor exista încă, 
indiferent sub ce etichetă, populația 
sud-vietnameză va continua să sufe
re și să fie îndoliată; Guvernul Sta
telor Unite trebuie să aplice cu se
riozitate și integral articolele 1, 4 și 
9 ale Acordului de Ia Paris cu privire 
la Vietnam, să respecte cu adevărat 
drepturile naționale fundamentale 
ale poporului vietnamez și dreptul 
la autodeterminare al populației sud- 
vietnameze". Acestea, evidențiază de
clarația, sint cerințele fundamentale 
cele mai presante pe care populația 
sud-vietnameză le va realiza cu ori
ce preț.

Ne aflăm în prezent într-un mo
ment extrem de important pentru 
cauza eliberării totale a Vietnamului 
de sud, se spune în declarație. Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud face 
apel la toate păturile populației din 
Saigon și din alte regiuni care se 
află încă sub controlul administrației 
saigoneze să se ridice pentru a-și lua 
în mîini propria soartă, să lupte sub 
toate formele, alături de puternicele 
forțe armate populare de eliberare 
pentru a zdrobi mașina de război, 
aparatul de constrîngere și de repre
siune și a realiza dreptul sacru la 
autodeterminare.

G.R.P. al R.V.S. face apel la ofițe
rii și soldații aparținînd diferitelor 
arme și specialități din armata sai
goneză să treacă de partea poporului, 
pentru a participa la lupta revoluți
onară împotriva dușmanilor poporu
lui, încheie declarația.

★
Pe un fundal de haos, cu militari 

saigonezi țrăgînd focuri de armă in 
autobuzele încărcate cu militari si 
civili americani, marți. Statele Unite 
și-au retras din Saigon întregul per
sonal, „închizînd ambasada din ca
pitala sud-vietnameză după 20 de 
ani de amestec în Indochina" — rela
tează agenția Reuter.

WASHINGTON. — Președintele 
Gerald Ford s-a întîlnit cu principa
lii lideri ai Congresului, pe care i-a 
informat asupra evacuării totale a 
cetățenilor americani din Vietnamul 
de sud, inclusiv a membrilor amba
sadei. Președintele a precizat că o- 
perațiunea a luat sfirșit în cursul 
după-amiezii de marți.

Activitate diplomatică în problema 
Orientului Apropiat

CAIRO. — Aflat la Cairo într-o vi
zită oficială, ministrul italian al afa
cerilor externe. Mariano Rumor, a 
declarat că Italia a primit cu satis
facție decizia președintelui Sadat 
privind redeschiderea Canalului Suez 
la 5 iunie. „Luînd această inițiativă, 
a continuat Mariano Rumor, Egiptul 
a dovedit dorința sa de a se ajunge 
la o pace bazată pe dreptate".

WASHINGTON — La Casa Albă a 
avut loc marți o întrevedere între 
președintele Gerald Ford și regele 
Hussein al Iordaniei, aflat în S.U.A. 
într-o vizită neoficială. La convor
biri, care au fost consacrate în esen
ță evoluției situației in Orientul A- 
propiat, au participat, primul minis
tru iordanian, Zeid Rifai, și secreta
rul de stat al S.U.A., Henry Kis
singer.

DAMASC. — La 29 aprilie, Suheil Su- 
kharie, membru al Comandamentului 
Național al Partidului Socialist Arab

BELGRAD 29 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Ministrul aface
rilor externe al României. George 
Macovescu, aflat într-o vizită oficială 
de prietenie în Iugoslavia, a fost pri
mit. marți, de Stane Dolant. secretar 
al Comitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I. La întrevedere au 
participat Vlado Obradovici. șeful 
Secției pentru legături și relații ex
terne a Prezidiului C.C. al U.C.I.. Ni
kola Milicevici, adjunct al secretaru
lui federal pentru afacerile externe, 
și ambasadorul iugoslav la București, 
Petar Dodik. Oaspetele a fost însoțit 
de ambasadorul român la Belgrad, 
Virgil Cazacu.

Cu acest prilej, ministrul afacerilor 
externe a rugat să fie transmise, din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R.. președin
tele Republicii Socialiste România, 
un cald salut și cele mai bune urări 
tovarășului Iosip Broz Tito. președin
tele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele U.C.I. El a 
transmis, de asemenea, din partea se
cretarului general al P.C.R.. un salut 
călduros și urări de sănătate tova
rășului Stane Dolanț. La rîndul său, 
Stane Dolanț a transmis, din partea 
tovarășului Iosip Broz Tito. salutări 
cordiale. prietenești tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Totodată, el a ru
gat pe ministrul de externe român 
să transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial și prietenesc 
salut din partea sa.

Intr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie și cordialitate, s-a fă
cut un schimb de păreri cu privire la 
relațiile dintre partidele și popoarele 
celor două țări. S-a constatat cu sa
tisfacție dezvoltarea permanentă, pe

Plenara C. C. 
al P. C. Finlandez

HELSINKI 29 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc Plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Finlandez, la care a fost exa
minată situația politică internă și 
s-au abordat unele probleme legate 
de pregătirea celui de-al XVII-lea 
Congres al partidului, care se va 
deschide la 16 mai. Plenara a adop
tat o rezoluție în care recomandă 
Congresului să sprijine candidatura 
lui Urho Kekkonen la alegerile pre
zidențiale din anul 1978.

Plenara C. C. 
al P.C. Mexican
CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager

pres). — Cea de-a XH-a Plenară a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Mexican (P.C.M.) a hotărit 
convocarea celui de-al XVII-lea 
Congres național al partidului, care 
urmează să dezbată trei probleme 
centrale : poziția partidului față de 
apropiatele alegeri prezidențiale, 
îmbunătățirea activității în cadrul or
ganizațiilor partidului și alegerea 
noului Comitet Central.

viena Negocierile 
intercipriote

VIENA 29 (Agerpres). — Marți 
dimineața, în prezența secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, au 
fost reluate, la Viena, convorbirile 
intercomunitare privind viitorul poli
tic și constituțional al Ciprului. Pri
mul punct abordat se referă, potrivit 
agențiilor de presă, la examinarea 
atribuțiilor unui guvern central, ac
ceptat de ambele comunități etnice 
ale insulei.

Referinduise la rezultatele obți
nute pină în prezent în cadrul con
vorbirilor. reprezentantul comunității 
cipriote grecești. Glafkos Clerides, 
a declarat că „a fost realizat un pas 
constructiv înainte". La rîndul său, 
liderul ciprioților turci, Rauf Denk- 
taș, a apreciat, de asemenea, că „au 
fost înregistrate progrese".

Tot marți, liderii celor două comu
nități cipriote au avut, succesiv, con
vorbiri cu William Eagleton, repre
zentantul secretarului de stat al 
S.U.A., cu privire la evoluția situa
ției din Cipru și la posibilitățile 
existente pentru soluționarea ei pe 
cale politică.

Un purtător de cuvint al secreta
rului general al O.N.U.. Kurf Wald
heim, a declarat că discuțiile care 
au avut loc în cursul zilei de marți 
„s-au referit la probleme importante 
și concrete", adăugind că atmosfera 
în care au loc tratativele „rămîne, în 
continuare, bună si constructivă". 
Răspunzînd întrebărilor reprezentan
ților presei, purtătorul de cuvînt al 
O.N;U. a arătat, în legătură cu co
mitetul de experți însărcinat cu stu
dierea problemelor funcționării gu
vernului cipriot central, anunțat luni 
seara de cele două delegații, că acest 
organism își va începe activitatea, 
probabil, la începutul lunii mai, la 
Nicosia. Lucrările sale ar urma șă fie 
încheiate către începutul lunii iunie, 
pentru a permite secretarului general 
al O.N.U. să prezinte un raport pe 
această temă în ședința Consiliului 
de Securitate programată pentru 13 
iunie.

Baas din Siria, a declarat că, de co
mun acord cu Egiptul, Siria a hotărit 
să accepte prelungirea mandatului 
forțelor O.N.U. pe platourile Golan, 
pină la 30 iulie a.c., informează a- 
genția Taniug.

PARIS — Ministrul de externe al 
Franței. Jean Sauvagnargues, a avut, 
luni seara, la Quai d’Orsay, o între
vedere cu ministrul de externe al 
Israelului, Yigal Allon. Au fost abor
date aspecte ale actualității interna
ționale și. în special, evoluția situa
ției din Orientul Apropiat. La sfîrși- 
tui întrevederii, ministrul de externe 
al Franței a declarat ziariștilor că 
discuțiile pe care le-a avut cu omo
logul său israelian au fost „pozitive 
și constructive". „Deși nu am ajuns 
la un acord asupra tuturor proble
melor internaționale abordate, punc
tele noastre de vedere au coincis a- 
supra unui considerabil număr de 
chestiuni", a precizat ministrul fran
cez. 

linie mereu ascendentă, a legăturilor 
reciproce de prietenie și colaborare, 
în spiritul întîlnirilor și convorbirilor 
fructuoase dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito. Au fost 
abordate și unele probleme ale si
tuației internaționale actuale.

Ministrul afacerilor externe al 
României a fost' primit, de aseme
nea. de Petar Stambolici, vicepre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via. In cadrul unei convorbiri, sincere, 
prietenești, s-a dat o înaltă aprecie
re stadiului actual al legăturilor re
ciproce și perspectivelor favorabile 
ale dezvoltării lor multilaterale. Au 
fost, de asemenea, abordate unele 
probleme ale situației internaționale 
actuale.

Totodată, George Macovescu a fost 
primit de Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fe
deral. In cursul convorbirii, desfă
șurate într-o atmosferă de prietenie 
și încredere reciprocă, s-a făcut un 
cuprinzător schimb de păreri cu pri
vire la colaborarea dintre cele două 
țări. Au fost apreciate pozitiv evo
luția favorabilă și reciproc utilă a 
relațiilor și colaborării dintre cele 
două țări, precum și perspectivele 
extinderii în continuare a conlucră
rii în toate domeniile.

Marți seara, ministrul de externe 
român a oferit, în saloanele Amba
sadei României la Belgrad, un di
neu în onoarea lui Miloș Minicl, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal, secretar federal pentru 
afacerile externe al Iugoslaviei.

★
In cursul zilei a fost depusă o co

roană de flori la Monumentul erou
lui necunoscut de pe Avala.

DE PRETUTINDENI
• HAVANA VA AVEA 

METRO. Oameni de știință 
și experți cubanezi în probleme 
ale transportului au început 
studiile în vederea construirii 
unui metro la Havana. Capitala 
cubaneză, care numără astăzi 
1,75 milioane de locuitori, va 
creste în continuare, ceea ce, 
scrie ziarul „Granma", justifică 
construcția unui metro. întrucît 
în subsolul Havanei se află nu
meroase caverne, studiul va tre
bui să găsească soluții pentru 
facilitarea lucrărilor de con
strucție în aceste condiții speci
fice.

• MOTOCICLETELE 
SE ÎNTORC IN UZINA, 
întreprinderea japoneză „Hon- 
da“ a cerut să fie returnate în 
uzină 183 000 de motociclete de 
mai multe tipuri, datorită unor 
defecte la motor, abia recent 
descoperite. După cum a decla
rat un reprezentant al firmei, 
172 045 de motociclete în cauză 
se află în străinătate. Mașinile 
cu defect au părăsit . uzina în 
perioada mai 1973 — noiembrie 
1974.

• NAVE ZBURĂTOA
RE DE 1 000 TONE. 
Va aparține viitorul uriașelor 
•amfibii cu capacitatea de 1 000 
tone ? Răspunsul pare afirma
tiv. Pe planșetele inginerilor fir
mei „Dormier" din Friedrichs
hafen (R.F.G.) a prins contur 
o asemenea pasăre-gigant. Este 
vorba de un avion-amfibie des
tinat transportului de marfă, în 
lungime de 100 metri și prevă
zut cu un sistem de încărcare 
cu ajutorul căruia pot fi trans
bordate într-un timp foarte 
scurt 50 de conteinere. Cele zece 
turbopropulsoare vor imprima 
navei zburătoare o viteză de 
croazieră de 850 km pe oră.

• LA DISPOZIȚIA PIE
TONULUI 1 Centrul orașului 
Strasbourg va deveni, în mare 
parte, o zonă închisă accesului 
automobilelor. Un prim pas în 
această direcție s-a și făcut o- 
dată cu interzicerea circulației 
pe două mari artere centrale. 
In septembrie, municipalitatea 
va întreprinde lucrări de rea- 
menajare a acestor străzi — pa-; 
varea lor cu dale de piatră și 
plantarea de flori ornamentale 
— pentru a le pune în exclusi
vitate la dispoziția pietonilor.

• DUPĂ ZĂPADĂ, IN
CENDII. Abia au dispărut

zăpezile, ghețurile și în Franța 
au izbucnit incendii de pădure. 
In ultimele, zile s-au semnalat 
patru vilvătăi, care au pricinuit 
pagube considerabile. Astfel, la 
nord-est de Nisa, în pofida in
tervenției avioanelor cisternă 
„Canadair", focul a distrus 300 
ha rășinoase. Un alt incendiu de 
proporții a izbucnit în departa
mentul Ardeche, unde a fost 
distrusă o pădure de pini de 
800 ha. Au căzut pradă flăcări
lor și întinderi împădurite din 
apropierea localităților Arallon 
și Commercy.

• „VFW-614". In Ioca- 
litatea vest-germană Bremen a 
avut Ioc primul zbor „princi
pal" de încercare al avionului 
de tipul „VFW-614", realizat de 
firma „VFW-Fokker“. Aparatul, 
considerat cel mai silențios din 
clasa sa și care poluează în cea 
mai mică măsură mediul am
biant, poate transporta 40—44 
de pasageri, pe distanțe pînă Ia 
1 200 km, cu o viteză de croa
zieră de 735 km la oră. Con
structorii menționează între 
datele tehnice ale avionului 
greutatea maximă la decolare 
— 19,95 tone, lungimea — 20,6 
metri și înălțimea — 7.84 metri. 
Motorul său cu reacție a fost 
realizat special pentru acest tip 
de aparat de prestigioasa firmă 
britanic^ „Rolls-Royce". El asi
gură decolarea și aterizarea a- 
vionului pe piste cu lungime 
redusă, ceea ce constituie un a- 
vantaj tehnic deosebit de im
portant. Livrarea primului e- 
xemplar va avea loc in luna iu
lie a.c., el urmînd să intre în 
exploatare comercială pe rutele 
aeriene interne daneze.
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