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în marile unități, unde lucrul n-a încetat în aceste zile

LUNA MAI A DEBUTAT
CU FAPTE REMARCABILE

DE MUNCĂ
Aceste prime zile de mai au găsit In numeroase fabrici și uzine 

colectivele și schimburile de onoare prezente la posturile lor. Primele 
file ale cronicii de mai a întrecerii socialiste au înscris astfel noi rea
lizări, noi succese adeseori Încununate prin producții record. Sînt 
aceste realizări remarcabile expresia hotărîrii ferme de a înfăptui mă
rețul angajament al națiunii noastre — cincinalul înainte de termen. 
Aflațî în aceste locuri cu „foc nestins" al producției, reporterii și co
respondenții noștri ne-au transmis o suită de secvențe și fapte de 
muncă grăitoare.

REȘIȚA. în aceste zile, veșnic tî- 
năra „cetate de scaun" a oțelu
lui românesc — Reșița — te lntîm- 
pină cu atmosfera-i specifică: oa
meni în haine de lucru, 
furnalelor, a cuptoarelor 
pit oțel. In fața cajelor 
nare. Siderurgiștii reșițeni 
bătorit aceste prime 
de mai cu importante 
muncă, dînd peste plan 500 tone oțel, 
350 tone fontă, 200 tone laminate fi
nite pline.

s-au numărat, îndeosebi, colectivele 
conduse de inginerii Aron Cosma și 
Ion Neamțu.

cinstea zilei de 1 Mai, colecti
vul Combinatului de îngrășăminte 
chimice Năvodari a realizat, peste 
plan, în primele trei zile din această 
lună, 1 250 tone acid sulfuric și 100 
tone îngrășăminte fosfatice, substanță 
activă. Tot în aceste zile a intrat in 
producție, cu 5 luni înainte de ter
men. instalația de măcinat fosforite, 
materia primă a combinatului, cu o 
capacitate de 300 000 tone anual.

la gura 
de to- 

de lami- 
au 
trei 

succese

găr
zile 

in

BRĂILA. Primele zile ale lunii 
mai au găsit pe muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la Schela 
de foraj-extracție Brăila, de la 
„Laminorul”, combinatul de fire ar
tificiale, fabrica de ciment 
ca”, oțelăria de la 
și din alte unități 
continue de producție 
de muncă. Deși fila 
arată abia începutul lunii mai, reali
zările obținute situează industria 
brăileană în ziua de... 7 septembrie 
1975 i

COPȘA MICA. La întreprin
derea metalurgică de metale ne
feroase din Copșa Mică. pro
ducțiile realizate în primele zile 
de mai sînt considerate, pe drept cu
vînt, recorduri. Astfel, în ziua de 1 
Mai s-a obținut o producție de 150 
tone peste prevederi.

Succese de prestigiu au obținut șt 
chimiștii de la „Carbosin” din Copșa 
Mică, La instalațiile cu „foc conti
nuu" au fost înregistrate depășiri de 
9-12 la sută.

metri
la începutul anu-

Combinatului de

PITEȘTI. La 10300
forați in plus 
lui, sondorii 
petrol din Pitești au mai adău
gat în filele de 1. 2 și 3 mai 
încă 500 metri. Au fost, de aseme
nea, extrase suplimentar importante 
cantități de țiței și alte produse pe
troliere.

„Stîn- 
„Progresul" 

cu procese 
la locurile 

calendarului

NĂVODARI. Lucrind fără ln- 
trerupere, cu hotărârea de a con
tinua succesele înregistrate în

TG. MUREȘ. Unitățile indus
triei chimice din județul Mureș au 
produs în primele 3 zile ale lunii 
mai, peste prevederile de plan, 300 
tone azotat de amoniu, 150 tone car
bid. peste 400 tone alte produse chi
mice, însemnate cantități de oxigen 
și argon îmbuteliat și altele.

VLĂHIȚA — una din cele mal 
vechi vetre ale siderurgiei românești 
— a cunoscut și în aceste zile o acti
vitate intensă. Furnaliștii de aici și-au 
depășit sarcinile de plan, in primele 
3 zile ale lunii mai, cu 15 la sută, 
elaborînd suplimentar însemnate 
cantități de fontă aliată. Aceste suc
cese se adaugă celor obținute de la 
începutul anului, materializate în 
peste 300 tone fontă aliată șl 300 to
ne utilaj tehnologic pentru oțelărîi.

BUZĂU. La întreprinderea de 
sirmă și produse din sîrmă din 
Buzău, sărbătoarea muncii a mo
bilizat colectivele de lucrători 
să realizeze, în aceste prime zile 
de mai, adevărate recorduri in 
producție. Maistrul-șef al secției 
de electrozi pentru sudură, Mircea 
Chiru, ne spunea că la cuptoarele de 
calcinare a electrozilor, bilanțul 
schimburilor din zilele de 1 și 2 mai 
consemnează o depășire cu 12 tone 
a producției zilnice obișnuite. Aceste 
rezultate se înscriu în angajamentul 
colectivului de muncă al întreprin
derii de a realiza cincinalul pină la 
20 iunie a.c.

RM. VILCEA. Instalațiile de pe 
platforma chimică Rm. Vîlcea au 
menținut nestins focul produc
ției în toate zilele de sărbătoa
re ale întiiului de Mai. Mai mult 
decît atît, chimiștii vîlceni au hotă- 
rît să depășească in aceste zile toate 
nivelurile de producție atinse pînă 
în prezent. Cuvîntul dat a fost ono
rat în muncă. în zilele de 1, 2 și 3 
mai au fost fabricate, peste capaci
tatea maximă a instalațiilor, 80 tone 
sodă caustică solidă, 50 tone acid 
clorhidric, 40 tone PVC și cîte 30 tone 
produși oxo și solvenți clorurați. 
Printre evidențiații acestor rezultate

Pe ogoare, 
la semănatul 

porumbului 
și la 

întreținerea 
culturilor

Cu toate că in ultimele zile 
vremea a fost instabilă, in 
multe județe. In „ferestrele" 
dintre ploi, munca in cimp a 
continuat. Mecanizatorii, coo
peratorii și lucrătorii din în
treprinderile agricole de stat, 
prezenți in mare număr pe 
ogoare, au reușit să facă un im
portant volum de lucrări. Ca 
urmare, în aceste zile, alte ju
dețe (TIMIȘ și ALBA) au ra
portat încheierea semănatului, 
iar in altele această lucrare 
se execută acum pe ultimele 
suprafețe. De asemenea, con
tinuă lucrările de întreținere a 
culturilor. Iată ce ne relatează 
corespondenții noștri :

TIMIȘ. - In zilele de 1, 2 și 
3 mal s-a lucrat intens, forțele 
principale fiind concentrate la 
semănatul porumbului, cultură 
care ocupă 180 000 hectare, cu 
peste 50 000 hectare mai mult 
decît în anul trecut. La indica
ția biroului comitetului jude
țean de partid, unitățile situate 
în zona de deal și cele care au 
terenuri lăcoviștite, unde din 
cauza ploilor și a temperaturii 
scăzute lucrările erau rămase mai 
în urmă, au primit importante 
ajutoare mecanice și umane. Toa
te acestea au făcut ca sîm
bătă semănatul porumbului să 
se încheie și în aceste zone. In 
prezent continuă cu intensitate 
semănatul soiei, fasolei în ogor 
propriu, plantatul legumelor — 
lucrări'care se execută, de ase
menea. pe ultimele suprafețe 
prevăzute. De menționat că. in 
primele zile ale lunii mai, s-a 
lucrat și la întreținerea culturi-
(Continuare in pag. a II-a)

Continuarea convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Santiago Carrillo
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a reîntilnit, sîmbătă, 3 
mai. cu tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania, pentru a continua 
convorbirile în probleme privind dez
voltarea relațiilor frățești dintre 
P.C.R. și P.C. din Spania, precum și 
asupra unor aspecte actuale ale miș
cării comuniste și muncitorești, ale 
situației internaționale.

La întrevedere au participat tova
rășii Lina Ciobanu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdet, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.CR.

Au luat parte membrii delegației 
P.C din Spania — tovarășii Juan 
Gomez și Ramon Mendezona, mem
bri ai Comitetului Executiv al P.C. 
din Spania, și Maria Casas, reprezen
tanta organizației Madrid a P.C. din 
Spania.

în timpul schimbului de vederi a 
fost subliniată importanța tot mai 
mare pe care o au intensificarea și 
amplificarea luptei maselor largi 
populare, a forțelor revoluționare, 
muncitorești, a altor forțe democra
tice și progresiste, antiimperialiste. 
pentru afirmarea și promovarea drep
tului fiecărui popor de a fi stăpinul 
bogățiilor și destinelor proprii, de 
a-și hotărî liber și independent soar
ta. împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, pentru 
adîncirea și consolidarea cursului po-

zitiv spre destindere, securitate și 
cooperare în Europa și in întreaga 
lume, pentru o nouă ordine politică 
și economică internațională.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania și-au ma
nifestat, încă o dată, voința de a-și 
aduce întreaga contribuție la realiza
rea unității, colaborării și solidari
tății internaționale a partidelor co
muniste și muncitorești, a partidelor 
socialiste, a mișcărilor de eliberare 
națională, democratice, progresiste, a 
tuturor forțelor antiimperialiste în 
lupta pentru pace, democrație, inde
pendență națională și progres social.

întîlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă prietenie, de înțe
legere reciprocă și cordialitate, ce 
caracterizează relațiile dintre cele 
două partide.

Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

corespondentului permanent al Radioteleviziunil 
sovietice la București

Dupâ cum s-a anunțat, tovarâșul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit la 30 aprilie a.c, pe 
al Radioteleviziunil sovietice la București, 
acordat, cu acest prilej, un interviu.

corespondentul permanent 
V. V. Novikov, câruia i-a

ÎNTREBARE : Cum se dez
voltă si se consolidează colabo
rarea frățească dintre popoarele 
României socialiste si cele 
Uniunii Sovietice ?

ale

ÎNTREBARE : Cum apreciafl 
însemnătatea pe care a avut-o 
pentru crearea si dezvoltarea 
sistemului socialist mondial vic
toria poporului sovietic in războ
iul antifascist 1

RĂSPUNS : Aș dori să Încep prin 
a adresa popoarelor Uniunii Sovie
tice, cu prilejul celei de-a 30-a ani
versări a Zilei Victoriei, la 9 Mai, în 
acest an, un salut 
mai bune ,urări din 
român, precum și a

Sărbătorirea Zilei 
în condiții cînd 
trează succese tot mai mari pe calea 
dezvoltării noi. a destinderii, a co
laborării și păcii.

Războiul împotriva Germaniei hi
tleriste, a fascismului în 
constituit cea mai uriașă 
de forțe de pînă atunci 
omenirii. în această luptă 
ții gigantice. Uniunea 
glorioasa armată 
dus greul războiului, cu mari 
ficii și cu eroism inestimabil, 
monstrat forța și capacitatea 
popor, a unei armate care 
pentru a-și apăra independența Îm
potriva tiraniei și barbariei fasciste.

De asemenea, la cucerirea victo
riei și-au adus o contribuție Impor
tantă țările coaliției antihitleriste, 
forțele progresiste, antifasciste din 
diferite țări ale lumii, care sub di
ferite forme au dat puternice lovi
turi forțelor Germaniei hitleriste.

Aș dori să menționez cu multă sa-

călduros și cele 
partea poporului 
mea personal. 
Victoriei are loc 

omenirea înregis-

general, a 
încleștare 

din istoria 
de propor- 

Sovietică, 
sovietică, care a 

sâcri- 
a de- 

unui 
luptă

faptul că. In urma răstur-tisfactie
nării dictaturii fasciste și a dominației 
Germaniei hitleriste, poporul român 
s-a aflat, în ultimele opt luni ale răz
boiului, alături de Uniunea Sovieti
că, de forțele coaliției antifasciste. în 
lupta dusă cot la cot cu 
armată sovietică pentru eliberarea 
definitivă a României și zdrobirea 
fascismului s-a cimentat 
trainică

glorioasa

prietenia 
dintre popoarele noastre. 

Victoria împotriva Germaniei hitle
riste a produs o nouă situație în 
lume, a dat un impuls puternic 
luptei de eliberare socială și națio
nală, tuturor schimbărilor care s-au 
produs în lume în ultimii 30 de ani. 
Ca urmare a situației favorabile din 
viața internațională, într-un șir de 
țări din Europa și Asia a triumfat 
revoluția socialistă ; a avut loc 
crearea sistemului socialist mondial 
care a înscris, după Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie, un mo
ment nou. crucial în istoria omenirii.

Prin marile succese obținute de 
Uniunea Sovietică în construcția co
munismului. de celelalte țări In fău
rirea socialismului — între care și 
de România socialistă, a cărei pro
ducție a crescut în acești ani de 
peste 30 de ori — sistemul mondial 
socialist reprezintă astăzi o uriașă 
forță a progresului și păcii. Politica 
de pace șl colaborare a Uniunii So
vietice, a celorlalte țări socialiste 
exercită o Influență puternică în în
făptuirea destinderii, în lichidarea 
politicii imperialiste, colonialiste, in 
făurirea unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

RASPUNS : în anii de după 
berare, prietenia și colaborarea 
tre Uniunea Sovietică și România 
socialistă s-au ridicat pe o treaptă 
nouă Ar fi suficient să menționez 
faptul că schimburile economice cu 
Uniunea Sovietică reprezintă 
20 la sută din întregul comerț 
ternațional al României. S-au 
voltat puternic relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice și, de 
asemenea, colaborarea în toate do
meniile de activitate. Toate acestea 
au un rol important In dezvoltarea 
economico-socială a României și. fără 
îndoială, contribuie și la adincirea 
colaborării și prieteniei între țările 
noastre. Atît In România, cît și In 
Uniunea Sovietică se pot tntîlni pro
duse care reprezintă eforturile po
poarelor respective, dar care simbo
lizează, totodată, colaborarea și so
lidaritatea In lupta pentru făurirea 
socialismului și comunismului.

Sîntem ferm hotărîți să dezvoltăm 
și mai puternic relațiile dintre parti
dele și popoarele noastre atît pe plan 
bilateral, cît și pe plan internațional, 
colaborarea cu celelalte țări socialis
te, cu forțele progresiste și antiim
perialiste de pretutindeni In lupta 
pentru o politică de pace și colabo
rare internațională.

Doresc să exprim urarea 
ca relațiile dintre partidele și po
poarele noastre să cunoască o Înflo
rire necontenită I

în încheiere, aș 
popoarelor Uniunii 
lejul acestei mari sărbători, 
de noi și noi succese pe calea făuri
rii comunismului, de fericire și bună
stare, de pace.

Ell- 
din-

circa 
in- 

dez-

dori să
Sovietice, cu pri- 

urarea

La I.M.G. București a câpâtat contur rotorul unei noi turbine de 330 MW

Cancelarul federal al Republicii Austria, ÎN ZIARUL DE AZI:

fierbinte

adresez

La 5 mai se împlinesc 157 de ani de la nașterea lui Karl Marx

Politica Partidului Comunist Român - expresie a marxismului creator in România
IN PAGINA A ll-A

dr. Bruno Kreisky, va face o vizită oficială
in Republica Socialistă România

La Invitația primului ministru al 
guvernului român, Manea Mănescu, 
cancelarul federal al Republicii Aus
tria, dr. Bruno Kreisky, împreună cu

soția, va face o vizită oficială în Re
publica Socialistă România, în pe
rioada 17—20 mai 1975.

RUBRICILE NOASTRE: 

FAPTUL DIVERS: SPORT; 
DE LA CORESPONDEN

ȚII NOȘTRI; DE PRETU
TINDENI.

Armata română 
a participat cu vitejie 

la marile bătălii pentru 
eliberarea Cehoslovaciei

• Forțele române participante la eliberarea Cehoslova
ciei au fost constituite din 16 divizii cu efectiv de război, 
1 corp aerian, 1 divizie de artilerie antiaeriană, alte uni
tăți și formațiuni totalizînd un efectiv de 248 430 oameni.

• Pierderile românești au fost deosebit de grele, ridi- 
cîndu-se la 66 495 morți, răniți și dispăruți, adică aproape 
25 la sută din efectivele angajate în luptă.

• Inamicului i-au fost provocate grele pierderi în oa
meni și material de luptă. Numai numărul prizonierilor a 
depășit cifra de 20 000.

• Pe teritoriul cehoslovac, trupele noastre au pătruns 
pe o adîncime de 400 km și au purtat 259 de lupte mai im
portante.

• Armata română a eliberat 1 722 localități, între care 
31 de orașe, și a contribuit la zdrobirea trupelor fasciste 
din zonele orașelor Kosice, Lucenec și Bratislava.

9 Ostașii români au fost decorați cu peste 5 600 de me
dalii și ordine cehoslovace. IN PAGINA A II-A

Botoșani, oraș vechi ? Doar copacii din acest centru civic numâtâ decenii Foto ; S. Cristian

Un drept înscris 
în eternitate

La ora întoarcerii armelor contra 
Germaniei hitleriste, faptul care a 
surprins și derutat cel mai mult co
mandamentul german de pe acest 
front. înregistrîndu-l ca incredibil 
și de neînțeles, l-a constituit minia 
generală cu care a acționat armata 
română Să fi fost oare vorba de o 
simplă forță oarbă, capabilă să răs
pundă mecanic la orice ordin, in
diferent de rațiunea lui sau de fac
torul determinant care s-ar fi aflat, 
într-un moment anume, la cîrma 
tării ? Memoriile unora dintre ge
neralii germani care s-au înfruntat 
cu ai noștri pe fronturile Transil
vaniei. ca și a- 
precierile multor ---------------------
comentatori de 
mai tîrziu al a- 
cestei năucitoare 
lovituri pe care 
Germania o pri
mea din partea României și 
care avea să-i grăbească sfirșitul 
cu cîteva luni, sînt foarte departe 
de a descifra adevărata semnifi
cație a mîniei noastre, atît de im
presionant lucidă și atît de temei
nic organizată. Ei n-aveau de unde 
ști că mima armatei române venea 
din istorie, pe firul roșu al lupte
lor seculare pentru libertate și in
dependență, pentru integritatea 
sfintei vetre strămoșești, ca o con
cluzie firească a însuși imperativu
lui vremii.

Lecția ce i s-a dat Germaniei fas
ciste la acea oră însuma, în reali
tate. valorile etice și patriotice ale 
unei conștiințe naționale ferme, 
care, pentru nimic în lume, nu pu
tea face casă bună cu ideea de o- 
cupație străină și cu ideea de ne
gare a drepturilor omului. Ceea ce 
s-a ignorat, sau s-a apreciat ca lip
sit de importantă pentru o mașină 
de război atit de perfecționată ca a 
Germaniei fasciste, a fost adevărul 
că poporul român. în substanța lui. 
este fundamental antifascist. Și cum 
de și-au închipuit ei că memoria 
noastră se va trăda pe sine, că vom 
uita umilirea tratatului prin care ni 
se ciuntea țara și că, mai devreme 
sau mai tîrziu, nu ne vom ridica 
la luptă contra lor ? Multă vreme

Evocare de Laurenfiu FULGA

s-a crezut că întemnițarea, cenzu
rarea sau asasinarea unor conștiințe 
libere, încă din anul de grație 1933. 
care era anul venirii la putere a 
hitlerismului în Germania, dar și a- 
nul marilor greve muncitorești în 
România, sînt suficiente pentru a 
asigura aici un spate al frontului 
docil și inofensiv. Dar tocmai din 
temnițe s-a pornit suflul cimentării 
unei unități de largă coaliție de
mocratică. pentru eliberarea țării de 
sub dominația fascistă, și tocmai 
conștiințele ținute între gratii au 
găsit calea de a-i asigura acestei u- 
nități platforma ideologică, ele 

și-au asumat răs
punderea pentru 
prezentul și vii
torul României.

Așa au intrat 
In istorie, cu rol 
decisiv, comuniș

tii, și astfel ceea ce apărea co
mandamentului german ca incre
dibil și derutant se lămurește : 
atît insurecția armată pentru răs
turnarea dictaturii fasciste, cît și 
angajarea armatei române într-un 
război pe drept cuvînt revoluționar, 
considerat în perspectivele sale 
pentru România, sînt gîndul și fap
ta Partidului Comunist Român. Și 
astfel, tributul de singe al României 
în acest război a fost în deplin și 
exemplar acord cu propria ei con
știință politică, expresie fidelă a 
sufletului românesc de totdeauna. 

Cum a răspuns armata germană 
la ofensiva dezlănțuită de noi și in 
ce măsură pămintul Transilvaniei 
s-a constituit sau nu în tragic 
teatru de război ? Ar fi cea mai 
mare eroare să se considere că re
zistența germană a fost facilă și că 
retragerea ei a urmat logica ..pozi
țiilor dinainte stabilite”, din fata
litate în fatalitate. Adevărul e că 
înaltul comandament german n-a 
încetat să spere în defecțiuni mora
le ale armatei române : dar nu s-a 
produs nici o defecțiune morală, 
armata română dovedindu-se. de la 
primul general al cîmoului de ope
rațiuni și pînă la ultimul ei soldat.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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La 5 mai se împlinesc 157 de ani de ia nașterea lui Karl Marx 9;
La împlinirea a 157 de ani de la 

nașterea lui Karl Marx, personalita
tea și opera sa nemuritoare sînt în
conjurate de aura stimei și recunoș
tinței clasei muncitoare, ale oameni
lor muncii de pretutindeni pentru 
contribuția excepțională adusă la 
lupta pentru eliberarea de orice ex
ploatare și asuprire a celor ce mun
cesc, pentru libertate și progres so
cial, pentru triumful cauzei socialis
mului și comunismului in lume.

în conștiința omenirii, numele Iui 
Karl Marx s-a asociat indisolubil, 
alături de cel al lui Friedrich Engels, 
de întemeierea concepției științifice, 
revoluționare, despre natură și so
cietate — materialismul dialectic și 
istoric, de transformarea socialismu
lui din utopie In știință, de înteme
ierea organizației 
politice, de clasă, a 
proletariatului re
voluționar, parti
dul comuniștilor, 
menit să conducă 
înfăptuirea revo
luției și construc
ției socialiste.

Continuată și 
dezvoltată în con
dițiile istorice noi 
ale imperialismu
lui de Lenin, îm
bogățită neîncetat 
prin contribuția 
tuturor partidelor 
comuniste și mun
citorești, învăță
tura marxistă se 
afirmă tot mai 
mult In zilele 
noastre ca un ine
galabil instrument 
în lupta revoluțio
nară, pentru în
noirea societății 
coresnunzător as
pirațiilor popoare
lor, cerințelor o- 
biective ale pro
gresului social.

Viața însăși. în
treaga dezvoltare 
socială a adus 
și aduce strălucite confirmări via
bilității teoriei marxiste. Dacă pe 
vremea lui Marx socialismul nu 
era declt o teorie, un ideal, în 
zilele noastre concepția marxistă 
și-a găsit materializarea socială în 
existența statelor socialiste, ce cu
prind mai bine de o treime din 
omenire și exercită o influență de
terminantă asupra destinelor lumii 
contemporane. Este o realitate a zi
lelor noastre faptul că ideile socia
lismului și comunismului au pătruns 
tot mai larg în conștiința popoarelor, 
au devenit o uriașă forță ideologică 
internațională, o puternică forță ma
terială transformatoare, călăuzind și 
însuflețind popoarele în lupta pentru 
făurirea unei lumi a dreptății sociale 
și naționale, a colaborării și păcii.

Pentru mișcarea muncitorească din 
țara noastră constituie un motiv de 
satisfacție faptul că a cunoscut și a 
început procesul de asimilare a idei
lor marxiste încă de la începuturile 
ei. Așa cum se știe, numeroase din 
lucrările de bază ale lui Marx și 
Engels au fost traduse și difuzate în 
țara noastră la scurt timp după ti
părirea lor. Circulația ideilor socia
liste în România a avut asupra miș
cării noastre muncitorești o puterni
că influență, grăbind maturizarea ei 
politică și ideologică, contribuind la 
dezvoltarea legăturilor sate cu miș
carea muncitorească internațională. 
Aceasta a determinat închegarea cu; 
aproape 100 de ani în urmă a orga
nizației socialiste a proletariatului ro
man, una dintre cele mai vechi din 
lume, călăuzită de principiile socia

Un cartier cît un oraș mare: Drumul Taberei din București
Foto : E. Dichiseanu

Noutăți în cooperația meșteșugărească 
din județul Ialomița

Reporter
pe 7000 de străzi

Nea Marin Ghica, 
de meserie vatman de 
tramvaie, iar in tim
pul liber călușar în
focat, e de loc din Pă- 
dureți-Araes. Aproa
pe jumătate din via
ță — are acum 60 de 
ani — și-a petrecut-o 
cutreierând cu „mo
torul electric" străzi
le Bucureștilor.

— Ciți km crezi că 
ai parcurs, nea Ma
rine, cu tramvaiele 
dumitale ?

— Cine tine min
te 7 In orice caz — milioane. e>mt puține 
străzi — din cele vreo
7 000 cite are Bucu- 
reștiul — pe care să 
nu le fi străbătut, cu 
tramvaiul sau cu pa
sul. Intr-un timp — 
să fi fost la citiva ani 
după nouă sute cinci
zeci — lucram pe li
nia lui S, care trecea 
prin Calea Ferentari
lor. Ce era prin Fe
rentari ! Numai ma
ghernițe. case de pa
iantă. Si mai era și 
un maidan năpădit 
de bălării căruia — 
culmea ! — ii zicea 
Cimpul Veseliei.

Eram nespus de 
trist cind treceam 
pe... Veseliei. N-am 
lipsit de pe linia lui
8 decit o vară — că 
mă dăduse pe 9. Și 
cind trec din nou... 
M-am frecat la ochi. 
Blocuri, blocuri și iar 
blocuri: școli, poli
clinici și cămine. Măi 
să fie I Se născuse 
primul cartier mo
dern din București. 
Mi s-a umflat așa. 
pieptul, de bucurie, 
cind am văzut in 
mijlocul fostului cimp 
al „Veseliei" un ci
nematograf.

...Pe urmă. cind 
eram pe linia iui 5. s-a 

născut, sub ochii mei, 
Floreasca.

...Mai acu’ vreo 10 
ani, eram transferat 
cind Pe linia lui 6, 
cind pe linia lui 10. 
Vite, fac prinsoare cu 
dumneata, deși ești 
reporter si trebuie să 
știi tot. că eu cunosc 
mai bine ceea ce s-a 
construit in Bucureștii 
Noi și in Grivița. Știu 
numărul apartamente
lor, numele străzilor, 
al cinematografelor, 
școlilor, piețelor.

— De unde le știi, 
nea Marine, pe toate, 
că doar nu oprești 
tramvaiul in loc ca 
să iei informații l

— Păi dacă văd pri
mul tot ce se constru
iește 1 Si apoi, in 
tramvai o,a menii 
schimbă intre ei pă
reri și impresii. Cind 
eram odată pe linia 
lui 21 și începuseră 
construcțiile de lo
cuințe. numai ce aud 
pe unul: „Gata, iese 
și Oborul la lumină". 
Și spune, cu precizie, 
mai departe că in fi
nal se vor construi 
peste 100 de blocuri, 
iar noutatea de ulti
mă oră va fi cel mai 
mare maaazin din ța
ră — cu peste 40 000 
mp de vinzare — ce 
se va inălța in aura 
Oborului. Despre trea
ba asta au scris și zia
rele. dar eu aflasem 
mai dinainte !

Tot așa mi s-a in- 
tîmplat și cind lu
cram pe linia lui 24, 
in Balta Albă. Toată 
lumea vorbea că se 
face in București un 
cartier cit Ploieștiul 
— vreo 50 000 de a- 
partamente, pentru 
vreo 200 000 de sufle
te. Că or să fie acolo 
școli, magazine, cine

lismului științific — fapt consemnat, 
de altfel, apreciativ, la timpul său, 
de înșiși Marx și Engels — punln- 
du-și amprenta asupra evoluției ul
terioare a mișcării muncitorești re
voluționare, care avea să fie ridicată 
pe o treaptă superioară prin crearea 
Partidului Comunist Român in mai 
1921.

Mișcarea muncitorească din Româ
nia, Partidul Comunist Român șl-au 
bazat întotdeauna activitatea pe în
vățătura marxistă, aplicînd-o crea
tor, potrivit condițiilor specifice 
României. Tocmai datorită acestui 
fapt au izbutit să conducă cu succes 
lupta revoluționară, de eliberare so
cială și națională, a clasei noastre 
muncitoare, a întregului popor ro
mân. să asigure instaurarea puterii 

celor ce muncesc și victoria deplină 
și definitivă a orînduirii noi. socia
liste în patria noastră.

Întotdeauna, partidul nostru a vă
zut în teoria revoluționară nu o cu
legere de adevăruri încheiate, date 
odată pentru totdeauna, ci o știință 
vie, care se îmbogățește continuu pe 
baza noilor date ale cunoașterii știin
țifice, a concluziilor evidențiate de 
practica socială. înțelegerea in acest 
fel a comunismului științific răspunde 
însăși concepției clasicilor marxism- 
leninismului, care au combătut cu 
tărie orice Închistări și canonizări 
dogmatice, au subliniat în repetate 
rînduri necesitatea dezvoltării teoriei, 
pe baza cunoașterii vieții, a noilor 
cerințe ale dezvoltării societății. 
După cum subliniau Marx și Engels 
în Manifestul Comunist, „tezele teo
retice ale comuniștilor nu se bazează 
nicidecum pe idei, pe principii in
ventate sau descoperite de cutare 
sau cutare reformator al lumii. Ele 
nu sînt decit expresia generală a 
condițiilor efective ale luptei de cla
să existente, ale mișcării istorice care 
se desfășoară sub ochii noștri...".

Cu atît mai mult se Impune abor
darea în spirit creator a teoriei revo
luționare în ziua de astăzi, în condi
țiile uriașei varietăți și diversități de 
situații în care activează partidele 
comuniste și muncitorești, ale schim
bărilor extrem de rapide și profunde 
cari au loc In lume atît In structurile 
economice, sociale, naționale, cit și 
în gîndirea oamenilor. Este evident 
că înțelegerea noilor realități, solu
ționarea noilor probleme nu slnt po

matografe și o policli
nică ce n-a mai văzut 
țara. La inceput am 
crezut că furnizorii 
mei de știri au cam 
inceput să sară peste 
cal. Da’ de unde ! 
Chiar așa a fost. Nu e 
azi Balta Albă cel 
mai mare cartier din 
Capitală ?

...Mai de curind am 
aflat că. indată ce se 
încheie și construc
ția Panteltmonului, 
numărul apartamen
telor noi din Bucu
rești va trece de 
160 000 de mii ! Este 
exact ce spun eu ?

— Este. Dar dacă la 
toate acestea adău
găm tot ceea ce s-a 
construit in tară in 
ultimii ani. ce ne dă. 
nea Marine ?

— Ne di ceea ce 
știe toată lumea : ju
mătate din populația 
țării locuiește în casă 
nouă.

— Dar din tot ce ai 
văzut d-ta construit 
in București, in acești 
ultimi ani, ce ți-a plă
cut mai mult și mai 
mult ?

— Știu eu ce să 
spun I Nu prea mă 
pricep, că doar nu sint 
arhitect, sint vatman...

— Așa, ca vatman...
— Cinci „obiective 

sociale" — cum le zi
ceți dv. la. ziar : Tea
trul Național. Hotelul 
Intercontinental. In
stitutul politehnic de 
la Ciurel si Palatul 
sporturilor si culturii

— Păi. ai spus nu
mai 4 !

— Aa I Al cincilea 
e blocul de lingă... de
poul de tramvaie 
„Iile Pintille". Pen
tru că acolo stau eu !

Gh. GRAURE 

sibile prin comparații mecanice cu 
situații de acum 100 sau 50 de ani, 
sau recurgîndu-se numai la citate 
din clasici, ci solicită cercetarea a- 
profundată a prezentului, fără păreri 
preconcepute.

în acest sens sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că „studiind învă
țătura lui Marx, Engels, Lenin și 
străduindu-ne să o aplicăm, trebuie 
să avem permanent in vedere con
dițiile concrete istorice, sociale, na
ționale in care trăim... Partidul co
munist nu trebuie să se cramponeze 
de trecut, de legități care au acționat 
intr-o altă perioadă și in alte con
diții istorice, de așa-zisc’e adevăruri 
absolute, elaborate odată pentru tot
deauna. Cu adevărat obligatoriu este 
ceea ce, în condițiile concret istorice 

Politica Partidului 

Comunist Român — 

expresie a 

marxismului creator 

in România

de astăzi din fiecare țară, contribuie 
la progres, Ia mersul înainte al so
cietății socialiste, al socialismului in 
general".

Un înalt exemplu de spirit crea
tor, de gindire originală, lucidă și 
cutezătoare, de realism și perma
nentă confruntare a teoriei cu prac
tica reprezintă însăși activitatea teo
retică și practică a secretarului ge
neral al partidului nostru, care, așa 
cum se știe, a adus contribuții fun
damentale la elaborarea de către 
conducerea de partid a unor va
loroase soluții pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în România, la interpretarea dialec
tică a fenomenelor social-politice ca
racteristice societății contemporane. 
Această activitate laborioasă, efor
turile partidului nostru pentru apli
carea creatoare a marxismului și-au 
găsit o strălucită expresie în hotărî- 
rile Congresului al Xl-lea, în Pro
gramul adoptat de Congres, care 
cristalizează linia strategică generală 
a partidului, orientările tactice pen
tru întreaga perioadă a făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și a înaintării spre comunism.

Pornind de la teza marxistă con
form căreia societatea comunistă 
presupune dezvoltarea la un nivel 
foarte înalt a forțelor de; producție, 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și, tehnicii, asigurarea unei 
abundente de bunuri care să satis
facă dîn plin necesitățile populației, 
partidul nostru acordă o atenție deo
sebită edificării unei puternice baze 
tehnico-materiale, dezvoltării tuturor

Cu fiecare an se extinde re
țeaua unităților cooperației meș
teșugărești din județul Ialomi
ța. In 1974, bunăoară, au fost 
date în folosință 11 unități noi 
cu peste 50 de secții.

— Ne-am orientat preocupă
rile, cu prioritate, spre serviciile 
către populație care lipseau sau 
erau insuficient reprezentate în 
județul nostru — ne-a spus to
varășul Marin Lefter, președin
tele U.J.C.M. Ialomița. Astfel, 
la Slobozia, a fost construită o 
curățătorie și vopsitorie chimică, 
dotată cu aparatură modernă. Și, 
ca o noutate, pentru cetățenii de 
la sate s-a stabilit să fie înfiin
țate trei centre de preluare a o- 
biectelor în comunele învecina
te. Dispunem de posibilități să 
extindem aceste servicii pe o 
arie mai largă. în curind va în
cepe amenajarea unei secții cu 
același profil la Lehliu.

La Călărași, capacitatea rețe
lei de servicii s-a extins cu o 
nouă unitate aparțini nd coopera
tivei „Borcea". Este vorba de 
complexul de servire din mi- 
croraionul nr. 5 — cu peste 8 000 
de locuitori — care are secții de

Pe ogoare, la semănatul porumbului și la
(Urmare din pag. I)

lor, prașila I executîndu-se pe toate 
cele circa 18 009 ha cultivate cu sfe
clă de zahăr, precum și pe suprafe
țele ocupate cu cartofi timpurii. (Ce
zar Ioana).

ALBA. — Insămtnțatul porumbului 
s-a încheiat pe întreaga suprafață 
planificată. în ultimele zile bune de. 
lucru au fost organizate, de către 
consiliile intercooperatiste, acțiuni 
largi de întrajutorare cu tractoare și 
mașini agricole a cooperativelor a- 
gricole care mai aveau de insămîn- 
țat unele suprafețe. O atenție deo
sebită se acordă, in continuare, exe
cutării lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Pînă in prezent, prașila I 

ramurilor producției și cu deosebire 
a acelora care condiționează nemij
locit progresul întregii economii, 
realizarea unei productivități a 
muncii sociale superioare.

însușirea organică a concepției 
materialismului dialectic și istoric se 
reflectă, totodată, in eforturile parti
dului și statului nostru pentru per
fecționarea necontenită a relațiilor 
de producție și armonizarea lor cit 
mal deolină cu nivelul forțelor de 
producție, pentru îmbunătățirea or
ganizării și conducerii economiei, ca 
și a întregii vieți sociale, pentru dez
voltarea democrației, ca putere a po
porului ca guvernare a poporului de 
către popor

Fidel viziunii marxiste conform 
căreia creșterea 
rapidă a forțelor 
de producție, per
fecționarea orga
nizării și dezvol
tarea noilor rela
ții sociale nu re
prezintă un scop 
în sine, ci mijlo
cul princioal pen
tru înfăptuirea 
umanismului so
cialist. partidul 
nostru acționea
ză stăruitor pen
tru afirmarea 
multilaterală a 
personalității o- 
mului. prin crea
rea deopotrivă a 
condițiilor mate
riale și spiritua
le corespunză
toare, pentru dez-> 
voltarea conștiin
ței maselor, pen-, 
tru înrădăcina
rea trainică în 
conștiința tuturor 
a înaltelor princi
pii ale ideologiei, 
și moralei comu
niste.

Marxismul a 
statuat ca o lege a 

dezvoltării luptei revoluționare a 
proletariatului solidaritatea interna- 
tionalistă, relevînd ca izvoare ale 
forței de neînvins a acestei solidari-: 
tăți asigurarea deplinei egalități in
tre națiuni și state, respectarea in
tereselor naționale ale fiecărui po
por. „O sinceră colaborare interna
țională a națiunilor europene — se 
spune în Manifestul Partidului Co
munist — este cu putință numai cu 
condiția ca fiecare din aceste națiuni 
să fie pe deplin autonomă la ea a- 
casă“. Consecvent acestor principii, 
partidul nostru îmbină indisolubil 
în activitatea sa preocuparea pentru 
înflorirea propriei națiuni socialiste 
și respectarea independentei și suve- 

. ranității tuturor națiunilor, cu efor
turile pentru dezvoltarea solidarită
ții internaționaliste, pentru întărirea 
legăturilor de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste, cu parti
dele comuniste și muncitorești, pen
tru , extinderea relațiilor cu tinerele 
state independente, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu statele nealiniate, 
cu mișcările de eliberare națională și 
toate forțele progresiste, antiimperia- 
liste din întreaga lume.

întreaga activitate a partidului și 
poporului nostru este consacrată edi
ficării socialismului și comunismului 
In România, sporirii contribuției țării 
noastre la creșterea forței sistemu- 

ș lui mondial socialist. Ia triumful caii- 
zei socialismului și păcii in lume. 
Acesta este omagiul pe care comu
niștii români, întregul nostru popor 
îl aduc memoriei lui Karl Marx, ope
rei lui nemuritoare.

croitorie, lenjerie, articole pen
tru nou născuți, cosmetică, ate
liere foto, radio-TV, pentru 
rame, geamuri și oglinzi etc. La 
amplasarea viitoarelor unități. 
U.J.C.M. Ialomița a pornit de la 
principiul asigurării întregii ga
me de servicii la exigențele ac
tuale, mai intîi in principalele 
orașe, apoi, treptat, in localită
țile care urmează să devină o- 
rașe. în planul pentru anul în 
curs, la Slobozia s-a prevăzut 
înființarea de ateliere de repa
rat încălțăminte, ateliere de ar
tizanat, păpuși, saci de iută, ex
tinderea serviciilor la autoser- 
vice etc. Potrivit unor sondaje 
in rîndul populației din Călărași, 
a rezultat că locuitorii solicită 
înființarea unei unități de repa
rat și lustruit mobilă. Pe acest 
temei, în cadrul cooperativei 
„Viitorul", In trimestrul II va 
lua ființă o secție de speciali
zare în aceste operații. La fel 
se va proceda și la Fetești, Țăn- 
dărei, Lehliu, Dragalina și în 
alte localități.

Lucian CIUBOTARU 
Corespondentul „Scînteii"

la sfecla de zahăr a fost efectuată 
pe 70 la sută din suprafață. (St. 
Dinică).

CLUJ. — Unitățile dintr-o seamă 
de consilii intercooperatiste din ju
dețul Cluj, printre care Apahida, 
Unlrea-Turda, Cîmpia Turzii, au ra
portat încheierea semănatului po
rumbului, iar în altele, cum ar fi cele 
din Dăbîca, Mihai Viteazul. Săndu- 
lești se lucra pe ultimele suprafețe. 
Brigăzile de mecanizatori din aceste 
unități au început să se deplaseze 
spre alte consilii intercooperatiste. 
Sînt create condiții ca în următoa
rele 4—5 zile să se termine însămîn- 
țarea porumbului pe întreaga supra
față planificată. (AL Mureșan).

Armata română a participat 
cu vitejie la marile bătălii

pontai eliberarea Cehoslovaciei
...Decembrie 1944. După aproape 

4 luni de lupte înverșunate, pur
tate umăr Ia umăr cu armatele so
vietice. pentru eliberarea patriei 
noastre, pentru alungarea inamicu
lui de pe teritoriul Ungariei — 
trupele române se aflau la granița 
Cehoslovaciei. Pentru armata ro
mână începea o nouă etapă de 
lupte, care avea să înscrie o con
tribuție importantă la eliberarea 
Cehoslovaciei, la victoria finală a- 
supra fascismului.

Misiunea trupelor române era cu 
atît. mai grea cu cît inamicul or
ganizase din vreme pe pămîntul 
Cehoslovaciei — pe înălțimile mun
ților, în fața localităților, pe căile 
de trecere obligatorie — linii suc
cesive de rezis
tență, lucrări ge- 
nistice puternic 
fortificate.

Primele care au 
trecut granița au 
fost diviziile 9, 
11, 21 infanterie 
și 8 cavalerie din 
Corpul 2 armată 
român, la 18 de
cembrie. în ur
mătoarele zile au 
pătruns succesiv 
diviziile corpuri
lor 4 și 6 armată. 
Divizia „Tudor 
Vladimirescu-De- 
brețin" și divi
ziile Corpului 7 
armată, astfel că 
in ultima parte a 
lunii ianuarie 
1945 întreaga ar
mată română se 
afla angajată pe 
frontul cehoslo
vac. în primele 
lupte cu inamicul, 
trupele române 
aveau să pătrun
dă adine în dis
pozitivul' inamic, 
să ocupe localități 
importante in sis
temul de apărare 
Situat imediat 
după graniță și 
să atingă platoul 
Silickă. Pe mă
sura înaintării, 
condițiile de lup
tă pentru trupele 
române și sovie
tice deveniseră din ce în ce mal 
grele. La adăposturile și fortifica
țiile inamice se adăugau condițiile 
naturale grele, inclusiv gerul, vis
colele, zăpada înaltă.

în dimineața zilei de 12 lanua- 
rie. Armata 4 română, concomitent 
cu Armata 49 sovietică, in cadrul 
căreia acționau și două ro
mâne; au inițiat o puternică Ofen
sivă, care s-a soldat, în prima par
te, cu eliberarea regiunii șl orașu
lui Roznava, a localităților Tlâovec, : 
Muran. Telgart și Brezno — cu 
capturarea a numeroși prizonieri, 
inclusiv comandantul militar al zo
nei Roăiiava și statul său major. 
Continuînd cu îndirjire și neprecu
pețit efort lupta. Armata 4 română 
a cucerit, prin atacuri sîngeroase, 
creasta principală a Munților Me
talici, a alungat hitleriștii de pe 
pantele sudice ale munților Tatra 
Mică și a ajuns la granița vestică a 
regiunii industriale Podbrezova — 
în cadrul căreia se afla obiectivul 
numărul 1 al ofensivei : cucerirea 
orașului Banska Bystrica — puter
nic centru industrial. La eliberarea 
orașului, străjuit de 3 centuri de 
apărare fortificate de inamic, au 
participat 7 divizii române și 3 so
vietice. Luptele au fost deosebit 
de dîrze, orașul fiind eliberat prin 
lupte de stradă. Pentru eroismul și 
contribuția de importantă funda
mentală la eliberarea zonei și a 
orașului Banska Bystrica. Armata 
4 română a fost citată prin ordine 
de zi de Comandamentul român și 
de Comandamentul Suprem Sovie
tic. în același timp. Armata 40 so
vietică și cele două divizii române 
au luptat cu înverșunare pentru a

Aprilie 1945: Armata romanâ intîmpinatâ cu entuziasm în Cehoslovacia

întreținerea culturilor
SATU-MARE. — în tot cursul zi

lelor de 1—3 mai s-a lucrat la semă
natul porumbului. în aceste zile au 
fost lnsămînțate cu porumb 12 999 ha 
in unitățile agricole. Cooperativele 
agricole Sanislău, Cărei, Tășnad, 
Santău, Tiream și altele au termi
nat semănatul porumbului pe toată 
suprafața planificată. 199 de trac
toare și semănători de la aceste uni
tăți au fost dirijate spre zonele 
unde lucrările sint rămase In urmă 
din cauza ploilor. în aceste zile s-a 
muncit și la întreținerea culturilor, 
în cooperativele Foieni. Cămin, Ur- 
ziceni și Petrești s-au terminat pră- 
șitul și răritul sfeclei de zahăr. (Oc- 
tav Grumeza). 

străpunge fortificațiile inamicului 
de pe valea Slatina și pentru cu
cerirea orașului Zvolen.

Concomitent cu luptele Armatei 4 
române, dar pe o altă direcție de 
atac, a acționat Armata 1 română. 
Dintre nenumăratele lupte brave 
purtate de această armată voi 
aminti încleștarea sîngeroasă din 
munții Javorina. care a durat 36 de 
zile și a fost cea mai grea operație 
executată de Armata 1 română în 
Cehoslovacia. Ofensiva s-a declan
șat în ziua de 10 februarie. 
Neîntrerupt, timp de 11 zile, ostașii 
noștri au înaintat pas cu pas asu
pra pozițiilor inamice, adesea ridi- 
cind munițiile pe crestele munților 
eu ajutorul frînghiilor și lanțurilor.

„Aceasta a fost o mare contribuție"
„în decurs de cinci luni, cele două armate române și Divizia „Tu

dor Vladimirescu-Debrețin" au luptat fără întrerupere pentru elibe
rarea Cehoslovaciei. în acest timp, ele au înaintat pe teritoriul nostru 
pe o distantă de 400 km, au eliberat 31 de orașe și. 1 722 de comune. 
Aceasta este o contribuție mare a armatelor române la eliberarea 
Cehoslovaciei de sub jugul fascist".

Ludvik Svoboda, președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace

„Eforturi și performanțe uimitoare"
„în operațiunile din Cehoslovacia am rămas uimit de eforturile„în operațiunile din Cehoslovacia am rămas uimii de eforturile și 

performantele realizate de trupele române, unde ele au avut de jnyins 
greutăți foarte mari (teren muntos, zăpezi, inamic dirz. forțări de 
cursuri de ape etc.)".

„Armata 1 română a jucat un roj foarte important in reducerea 
marelui cap de nod inamic de la Zvolen, prin atingerea rîului Hron, 
care a permis reluarea marii ofensive sovietice pentru forțarea rîujui 
Nitra si înaintarea spre Brno".

(Din declarațiile comandantului Armatei 53 sovietice, 
general-locotenent I. M. Managarov. 1945).

„Este necesar a se da o înaltă prețuire..."
„Lupta unităților române, alături de glorioasa armată sovietică, 

trebuie prețuită cu recunoștință. Este necesar a se da o înaltă prețuire 
eroismului și jertfei de sine pe care le-au manifestat soldați) români 
in lupta pentru eliberarea tării lor si a Ungariei de sub fasciștii 
hitieriști. La fel este necesar a prețui lupta lor eroică pe teritoriul 
Cehoslovaciei. De neuitat sînt luptele armatelor române Ia Brezno, Ia 
Podbrezova si Valaska și mai ales lupta de lingă Lest si Oremov Laz, 
în Munții Metalici Slovaci, unde mii de soldați români și-au dat viața".

(Discursul șefului Marelui Stat Major cehoslovac, 
O. Rytir. 26 iulie 1958).

După încleștări aprige, lipsiți în 
multe cazuri de sprijinul artileriei, 
care nu putea acționa pe un ase
menea relief, bravii noștri soldați 
au cucerit, la 21 februarie, zona 
Oremov Laz. Pierderile noastre în 
această bătălie s-au cifrat la 15 000 
de morți, răniți și dispăruți. Lâ în
cheierea campaniei, comandantul 
Armatei 1 române avea să salute 
printr-un ordin de zi vitejeasca 
purtare a trupelor noastre.

în luptele duse s-au remarcat 
diviziile armatelor 1 și 4 române și 
Divizia „Tudor Vladimirescu-De- 
brețin". Jertfele acestei mari uni
tăți au fost foarte grele. La sfîrși- 
tul lui ianuarie 1945, ea nu mai 
dispunea decit de jumătate din e- 
fectivul avut inițial.

în ultimele zile ale lunii martie 
și in cursul lui aprilie, trupele ro
mâne, acționînd în strînsă colabo
rare cu cele sovietice, au continuat 
să dea lovituri nimicitoare inami
cului. între 25 martie și 5 mai, Ar
mata 4 română a pătruns în dispo
zitivul de apărare al inamicului pe 
o adineime de 200 km și o lărgime 
de front de pînă la 120 km. în acest 
interval, ea a eliberat numeroase 
localități, printre care orașul Krem- 
nica, Dubnica, Puchov Prostejov, 
Boskovice și altele. De asemenea, 
Armata 1 română a participat activ 
la zdrobirea forțelor inamice afla
te în spațiul dintre rîurlle Hron și 
Morava, a alungat inamicul din 
importante fortificații cum erau 
valea și masivul muntos Nitra, 
rîul Vah, a eliberat orașul și zona 
Banovce, drept pentru care a fost 
citată pe ordin de zi de Comanda-

SHM

O noua forma de asigurare
Pentru cultivarea, în rîndul ele

vilor, a spiritului de prevedere, 
Administrația Asigurărilor de Stat 
practică o formă de asigurare care 
a stîrnit un interes deosebit în. 
rîndurile acestora. în prezent, sute 
de mii de elevi din întreaga țară 
se bucură de protecție împotriva 
accidentelor. De curind, ADAS a 
introdus o nouă formă de asigura
re. Este vorba de asigurarea com
plexă a elevilor, care cuprinde atît 
asigurarea bunurilor casnice și 
gospodărești luate de elevul res
pectiv în afara domiciliului (în 
aceeași Idealitate sau în alta, la 
școală, in tabere și excursii), cît și 
cazurile nedorite de accidente. De 
asemenea, tot aici este cuprinsă și 
asigurarea de răspundere civilă le
gală, ca urmare a avarierii ori dis

mentul român și de Comandamen
tul Suprem Sovietic. Un succes im
portant a obținut Divizia 2 munte, 
care, manevrind cu pricepere pe la 
vest de masivul păduros Mandet, 
a reușit să-1 cucerească și să-și 
deschidă drum spre valea Moravei, 
în a doua jumătate a lunii aprilie, 
trupele Armatei 1 române au par
ticipat activ la eliberarea zonei 
Brno — succes care a pecetluit 
soarta trupelor hitleriste de la est 
de Morava.

La 6 mai 1945 a început ultima 
mare ofensivă strategică de pe 
frontul de est — operația Praga. 
Trupele armatelor 1 și 4 române 
au fost regrupate într-o zonă la 
nord-vest de Brno, de unde au 

pornit la urmări
rea inamicului 
spre Praga. Și în 
această perioadă, 
trupele române au 
luptat cu multă 
vitejie, au înain
tat într-un ritm 
viu de 30—50 km 
pe zi și au ajuns, 
la 12 mai, în a- 
propierea capita
lei cehoslovace — 
acțiunea de lichi
dare a rezistențe
lor hitleriste fiind 
astfel terminată. 

Vorbind despre 
contribuția arma
tei române la eli
berarea 
slovaciei, la 
de cinâte se 
vine amintit 
Corpul aerian 
mân. care, prin a- 
tacurile pentru ni
micirea obiective
lor din adîncimea 
apropiată a dis
pozitivelor de a- 
părare ale inami
cului, peptru dez
organizarea tran
sportului pe căile 
ferate, a noduri
lor de comunica
ție de importanță 
strategică, și-a a- 
dus contribuția la 
desfășurarea cu 
succes a operații-' 
lor militare. De 
altfel, bravura a- 

i fost adeseori evi-

Ceho- 
loc 
cu-

ro- 

viației române a 
dențiată prin ordine de zi ale co
mandamentelor român și sovietic 
pînă la cel mai înalt nivel.

Rememorînd acele momente eroi
ce, de încleștare dîrză, consemnăm 
cu deosebită satisfacție sprijinul, 
pe care partizanii cehi și slovaci 
și, în genere, populația cehoslovacă 
i-au dat trupelor române, furnlzînd 
informații despre inamic, acordînd 
adăpost militarilor și acționînd de 
multe ori alături de el. îngrijind 
răniții, contribuind la repunerea în 
circulație a diferitelor căi de comu
nicație, însoțind patrule de cercetare 
în diferite misiuni. „V-am așteptat 
fiindcă știm că ne aduceți liber
tatea". „Mulțumesc din toată ini
ma— întregului popor român că a 
știut să crească asemenea ostași", 
sînt cuvinte pe care le-au adresat 
trupelor române reprezentanți ai 
autorităților locale din Polomka și 
Luăenec, ca și din atîtea alte locuri.

Exprimînd recunoștința poporu
lui cehoslovac pentru jertfele de 
singe, aduse de armata română la 
eliberarea țării, guvernul Republi
cii Socialiste Cehoslovace a dispus 
ridicarea de obeliscuri si monu
mente, cum sînt cele de la Zvolen 
și Brno, de la Kromâtiz și Lute- 
nec, de la Oremov Laz și Piestany.

...Mărturii vii ale prieteniei ce 
leagă cele două țări și popoare, 
călită în vremuri de cumpănă și 
restriște, ridicată astăzi pe o nouă 
treaptă prin comunitatea de orîn- 
duire si teluri sociale.

General-malor (r) 
Costachl MINDRU

trugerii unor bunuri din vina ele
vului asigurat. Unul din marile a- 
vantaje ale asigurării complexe a 
elevilor constă in aceea că Admi
nistrația Asigurărilor de Stat plă
tește despăgubiri, inclusiv în 
timpul vacantelor școlare.

Pentru elevii școlilor generale și 
liceelor teoretice, prima de asigu
rare este de numai 6 lei pentru un 
contract încheiat pe 6 luni și de 
12 lei pentru un contract încheiat 
pe un an. Așadar, costul asigurării 
este de 1 leu pe lună. Pentru elevii 
școlilor profesionale, școlilor de 
maiștri, școlilor de specializare 
postliceală cu profil tehnic și li
ceelor de specialitate cu profil teh
nic, prima de asigurare este de 
12 lei pe 6 luni și de 24 lei pe 
un an.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul meșaj de 
felicitare transmis cu ocazia zilei mele de naștere și vă transmit la rîn- 
dul meu cele mai sincere și bune urări.

îmi reamintesc și eu cu mare plăcere de vizita dumneavoastră în 
Japonia, care a contribuit foarte mult la întărirea relațiilor prietenești 
dintre cele două țări ale noastre.

HIROHITO

Cronica zilei

Vizita președintelui Partidului Radical din Chile
Simbătă după-amiază, tovarășii 

Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
s-au întîlnit cu Anselmo Sule Can- 
dia, președintele Partidului Radical 
din Chile, care face o vizită de prie
tenie în țara noastră la invitația C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, președintele Parti
dului Radical din Chile a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al P.C.R., poporului 
român recunoștința profundă a 
partidului său, a oamenilor muncii 
chilieni pentru ajutorul frățesc, ge
neros pe care l-au acordat, in spiri
tul solidarității internaționaliste, al 
cauzei libertății, democrației și pro
gresului în Chile.

într-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie a avut loc un schimb de 
vederi în legătură cu dezvoltarea, în 
continuare, a raporturilor de colabo
rare prietenească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Radical 
din Chile.

Sîmbătă a plecat spre Moscova o 
delegație a Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști și a Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist condusă de Nicolae 
Cioroiu, vicepreședinte al C.F.L.A., 
care, la invitația Comitetului sovie
tic al veteranilor de război, va par
ticipa la manifestările prilejuite de 
cea de-a 30-a aniversare a victoriei 
asupra fascismului.

<r
Vineri seara au sosit în Capitală 

Ackson J. Soko, ministrul minelor și 
industriei din Zambia, și Rajah 
Runda, ministrul zambian al comer
țului. care fac o vizită în țara noas
tră la invitația Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei și, respectiv, 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

★

Ambasadorul extraordinar si ple
nipotențiar al Republicii Cuba. Ni
colas Rodriguez, și ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Franceze, Francis Levasseur, 
care și-au încheiat misiunea in țara 
noastră, au părăsit definitiv Bucu- 
reștiul la 2 mai.

(Agerpres)

Un drept înscris 
în eternitate

(Urmare din pag. 1)

tv
DUMINICA, 6 MAI 

PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii : 

„Daktari".
10,00 Viata satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11.45 Bucuriile muzicii. Muzlea 

românească in anii Războiu
lui pentru Independentă.

12.30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
15,00 Primii pași în tenis (V). Lec- 

țit cu Ion Țirlac.
15,25 Film seriat : „Norii negri” 

— producție a TV poloneze
16.15 Floarea din grădină — emi- 

siune-concurs pentru tineri 
interpreți de muzică popu
lară.

17,00 Rugbi ; Spania — România 
(Campionatul european). 
Transmisiune directă de Ia 
Madrid.

18.30 Omul de lingă tine.
18.50 Pagini glorioase din Istoria 

patriei. Pași pe drumul is
toriei.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Stele... stele. Program mu- 

zlcal-distractlv transmis prin 
Interviziune

20.30 Film artistic : „Columbo”. 
22,00 Cîntece de petrecere.
22.20 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II
10,00-11,45 Matineu simfonie. Con

cert Închinat memoriei lui 
George Enescu.

20.00 Animația fără ris !
20.45 Tară, țară, dulce tară... — 

muzică populară.
21.10 Documentar TV : Primul val.
21.30 Melodii... melodii.
21.50 Coliba vinătorilor.

LUNI, S MAI 
PROGRAMUL I

16.00 Telex.
16,05 Avanpremiera săptămînil.
16,15 Patrie, credința mea ! Pro

gram de cîntece patriotice.
16.30 Emisiune în limba maghiară.' 
19,00 Tribuna TV a Rolul mase

lor în Istorie • 157 de ani 
de la nașterea lut Karl Marx.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 De dorul inimii mele — mu

zică populară românească.
20.20 Roman foileton : „Front fără 

flancuri". Episodul II. Pro
ducție a studiourilor sovie
tice „Mosfilm".

21.20 Revista literar-artistlcă TV.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.30 Telex.
17.35 Film artistic : „Am fost ti

neri". O producție a studiou
rilor de filme artistice din 
Sofia.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Bucureștiul, azi. Prin locu

rile istorice ale Capitalei.
20.20 împreună clntftm țara — 

muzică populară
20.35 Ce știm șl ce nu știm des

pre...
21,05 Telex.
21.10 Preferințele dv. muzicale 

sînt șl preferințele noastre-
21,55 Ce vrăji a mai făcut nevas

ta mea

Carnet cultural
OMAGIU ZILEI DE9 MAI
• Sub genericul „Omagiu e- 

roilor de la Păullș", Ia Monu
mentul eroilor de la Păuliș, ju
dețul Arad, s-a desfășurat o e- 
moționantă evocare. Programul 
manifestării a cuprins : monta
jul literar-muzical „Glorie eter
nă eroilor de la Păullș", prezen
tat de ansamblul artistic al Ca
sei pionierilor din Arad, primi
rea unor elevi In rindul purtă
torilor cravatei roșii cu tricolor, 
depuneri de coroane de flori, 
precum și un impresionant marș 
pionieresc. (Constantin Simion).
• Timp de două zile, peste 

1 000 de elevi de la liceele și 
școlile generale din județul Vîl- 
cea au luat parte la festivalul 
cultural-artistic de poezie și cin- 
tece patriotice „Țara mea de 
glorii, țara mea de dor". (Ion 
Stanciu)

• în sala de expoziții a biblio
tecii județene Craiova a avut loc 
vernisajul expoziției „Pagini de 
eroism din istoria patriei", care 
Înmănunchează volume istorice, 
beletristice și lucrări de grafică. 
Cu același prilej, colectivul bi
bliotecii județene a întocmit și 
difuzat la toate bibliotecile din 
județ un montaj literar intitulat 
„Imn eroilor patriei". (Nicolae 
Băbăl&u)

• Desfășurate sub genericul 
„Pe drumul de costișă", mani
festările vasluiene dedicate zi
lei de 9 Mai au fost inaugurate 
de prima ediție a festivalului’ 
concurs de interpretare a poe
ziei patriotice de către membrii 
cenaclurilor literare din Vaslui, 
Bîrlad și Huși. In următoarele 
zile vor avea loc spectacolul 
„Eroi au fost, eroi sînt încă" și 
un recital de versuri la monu
mentul eroului Peneș Curcanul. 
(Lăluci Crăciun)

• La Bacău a avut loc sim
pozionul „30 de ani de la victo
ria asupra fascismului și 98 de 
ani de la cucerirea independen
tei de stat a României". în a- 
ceste zile, în toate orașele și co
munele județului Bacău au loc 
asemenea manifestări, reunite 
sub genericul „Pagini ale unei 
glorioase istorii". (Gh. Baltă)

• La Galda de Jos, Cricău, Al- 
bac. Avram Jancu, Șibot — ju
dețul Alba, au avut loc în aceste 
zile evocări literare pe tema 
„Eroi și momente inspirate din 
istoria patriei". La căminul cul
tural din Roșia de Secaș s-a des
fășurat un concurs „Cine știe 
răspunde" pe tema „Lupta po
porului român pentru libertate 
națională și dreptate socială". 
(Ștefan Dinică)
• Casa de cultură a munici

piului Brăila. |n colaborare cu 
cenaclul literar „Mihu Drago- 
mir", a inaugurat recent seria 
manifestărilor omagiale dedicate 
zilei de 9 Mai, invitîndu-1 pe 
scriitorul Constantin Atanasiu, 
general-maior în rezervă și fiu 
al orașului, să citească din lu
crările sale. Cu acest prilej, a 
fost evocat eroismul ostașilor 
români care au luptat pe fron
tul antihitlerist. (Mircea Bunea)

• La Tg. Jiu s-a desfășurat 
faza finală a concursului „Gor- 
jul pe coordonatele dezvoltării 
social-economice". Antrenlnd în 
faza de masă peste 100 de co
lective, această acțiune cultural- 
educativă a constituit un prilej 
de popularizare a prevederilor 
documentelor celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. Faza fi-, 
nală, dedicată aniversării de la 
9 Mai, a reunit șase formații, 
între care s-au remarcat cele ale 
liceului „Tudor Vladimirescu", 
căminului cultural din Țînțăreni 
și Combinatului de prelucrare a 
lemnului din Tg. Jiu. (Dumitra 
Prună)

A apărut „REVISTA ECONOMICĂ"
nr. 18 din 2 mai 1975

Din sumar menționăm arti
colele :

Contribuția României Ia ma
rea victorie asupra fascismu
lui (conf. univ. Ștefan Lachei 1 
Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate — ex
presie a marxismului creator 
(lector univ. loan Iosep, lec
tor univ. Elena Turturea) ;

în fiecare întreprindere, la fie
care produs, consumuri de ma
teriale cit mai reduse (Mircea 
Pirjol) ; Masele plastice, produse 
ale prezentului și viitorului în 
economia românească (dr. Radu 
Comșa) ; Revista publică obiș
nuitele sale rubrici : Conducere- 
organizare, Teorii-idei, Econo
mie mondială.

ca un singur tot. Luptlnd alături 
de eroica armată sovietică, care a 
dus greul luptei antihitleriste, ar
mata română a dat grele lovituri 
inamicului in această teribilă În
cleștare pentru eliberarea pămîntu- 
lui românesc. înaltul comanda
ment german n-a încetat să concea
pă și să declanșeze contraofensive 
cu finalități capitale, pentru reciș- 
tigarea punctelor strategice in Car- 
pați, dar toate s-au izbit de acest 
singur tot inexpugnabil. Iar cind 
germanii au fost nevoiți să cedeze, 
la capătul unor încleștări pe viață 
și pe moarte, au făcut-o numai a- 
tunci cind s-a constatat că armata 
română aducea in luptă un element 
in plus, mal puternic decîț orice 
tehnică formidabilă de război, și a- 
cela se chema dragostea fierbinte 
față de pămîntul Patriei.

Marile bătălii desfășurate pentru 
eliberarea Transilvaniei dovedesc că 
n-a fost deloc ușor, ne-am aflat 
timp de două luni încheiate față in 
față cu o armată încă înfricoșător 
de bine inzestrată militar și pose
soare a unei experiențe de război 
dintre cele mai eloevente. Marile 
pierderi pe care le-am suferit, pe 
durata acestor cumplite încleștări, 
dovedesc tocmai paroxismul dispe
rării comandamentului german, 
care, neputînd conveni la deznodă- 
mintul de catastrofă Inevitabilă 
pentru Germania, plătea micșorarea 
distantei pînă la granițele Germa
niei cit mai seump cu putință. Iată 
de ce meritul de excepție al arma
tei noastre constă nu doar în ca
pacitatea de a fi forțat sistemul de 
rezistență inamic, pentru a ușura 
ampla mișcare pe flancuri a frontu
rilor de sud și de nord, ci mai ales 
in dorința legitimă de a face să se 
întoarcă în geografia românească; 
brazdă cu brazdă de pămînt, întreg 
teritoriul Transilvaniei. Pe bună 
dreptate se poate spune că nu exis
tă palmă de pămînt transilvan pen
tru care să nu se fi vărsat sînge 
românesc.

Nu, n-a fost un război oarecare, 
obișnuit, în care să ne fi cuprins 
exclusiv militar, fără altă responsa
bilitate decit a ciștigării unor bătă
lii și a înscrierii in statistici a ci- 
torva sute de mii de jertfe umane. 
Fapt este că în acest război Româ
nia și-a prelungit ființa spirituală 
pină la cel mai îndepărtat soldat 
al ei, după cum arinata care se 
lupta pentru eliberarea Ungariei 
și a Cehoslovaciei s-a aflat in 
permanentă comunicare de idealuri 
cu țara. Este momentul in care ma
sele, devenind conștiente că ele fău
resc istoria, au impus istoriei ro
mânești să se supună voinței lor. 
Este momentul în care orinduirea 
veche îșț vedea amenințate ultime
le puncte de sprijin, timpul cerea 
cu vehementă să apară mai repede 
noua orinduire. Comuniștii români 
au demonstrat că sînt o forță dintre 
cele mal viguroase, acționînd exact 
in această direcție cu luciditate și 
metodic. Lucrarea comuniștilor a- 
vea în vedere nu doar schimbarea 
din temelii .a structurilor României, 
ci deopotrivă și viitorul umanității 
românești aflate în război. De aci, 
legătura Indestructibilă care s-a 
stabilit între țară și front, ca un fel 
de certitudine a unității dintre ma
tricea națională și cei care, cu arma 
In mină, îi pregăteau prima victorie 
de răsunet mondial.

Fiindcă evenimentele tării, de 
substanță politică sau de esență so
cială, din această epocă, și-au găsit 
ecou răscolitor și în conștiințele 
celor de pe front. Poate că la în
ceput lucrurile au apărut unora nu 
suficient de limpezi, poate că nu 
toți aveau darul să vadă și dincolo 
de realitățile obiective, spre orizon
turi mai largi. Dar adevărul de ne
contestat este că nu mai era de ac
ceptat orice fel de viață și că în
toarcerea din război trebuia să co
respundă altei concepții asupra lu
mii, împlinirii mai ales a acelor i- 
dealuri care de secole au mistuit 
ființa poporului român. Astfel că 
participarea noastră la războiul an
tifascist a cunoscut și un proces de

radicalizare a maselor in uniformă, 
tocmai pentru a fi apte să primeas
că revoluția din țară ca pe un bun 
ce li se cuvenea cu evidență : pă
mînt și echitate socială, principii și 
legi care să-i asigure fiecăruia 
dreptul de a se numi om, pacea, 
mai ales, așezată pe alte temeiuri 
decit in trecut.

Firește că procesul a fost dife
rențiat, mereu altul de la conștiință 
la conștiință. Pentru a se ajunge la 
o nevoie unanimă de ordine și echi
libru, în cadrul timpului ce se pre
vedea, era absolut necesar să se 
învingă nenumărate bariere. Alt
ceva insă e important, și anume : 
aici, pe front, s-a statornicit încre
derea în comunism și, incă înainte 
de a se fi terminat războiul, arma
ta română de pe front a votat cu 
jertfele ei pentru noua orinduire ; 
aici s-au relevat și s-au pus în va
loare înseși trăsăturile armatei 
populare de mai tîrziu, conținutul 
și etjca altui acord între țara so
cialistă și armata el; alei frăția de 
arme româno-sovietică s-a consti
tuit ca o determinantă durabilă a 
sumei de legități potrivit cărora, 
azi, popoarele noastre își merită sti
ma și respectul omenirii ; in sfîrșit, 
tot aici s-a semnat actul de naștere 
al unei patetice glorii antifasciste, 
ca adaos la tezaurul de tradiții ale 
luptelor pentru independență, liber
tate și demnitate națională. Iată, 
așadar, a treia coordonată prin care 
participarea României la războiul 
antifascist se statuează in istorie 
cu strălucire.

România a dat jertfe și pentru 
eliberarea Ungariei, a dat jertfe și 
pentru eliberarea Cehoslovaciei. 
X-a hotarul de istorie nouă pe 
care și acește țări și-au clădit-o 
cu egală patimă revoluționară, pe 
datele specifice, morții noștri sint și 
ei pietre de hotar. Ei reprezintă ex
presia manifestării unui internațio
nalism, căruia România i-a rămas 
credincioasă fără șovăire. Interna
ționalism cu atît mai impresionant, 
cu cit rolul său în istorie s-a rea
lizat în numele unor idealuri con
firmate în timp de însăși evoluția 
acestor țări.

Nici o jertfă n-a fost zadarni
că, la oricită depărtare de 
Patria-mamă s-ar fi săvîrșit. 
Există lespezi de mormint pe 
care s-au dăltuit nume precise 
de soldați și de ofițeri ro
mâni, dar există și altele pe care 
nu s-a putut scrie decit „Necunos
cut, Necunoscut". Așa s-a intrat în 
nemurire, simplu și cu discreția cea 
mai delicată posibil. Erau atît de 
tineri la ora aceea de acceptare a 
sacrificiului și atît de frumoși în 
lumina de crepuscul a vieții, incit 
ni se pare aproape neverosimil ca 
eternitatea lor să arate cu treizeci 
de ani mai mult Dar fie că li se 
mai știe unora numele, fie că au 
rămas pentru posteritate doar sim
pli necunoscuți, toți deopotrivă dau 
contur și oonsistentă celei de-a pa
tra dimensiuni, prin care România 
și-a ridicat monumentul nepieri
tor al participării la războiul anti
fascist.

De ce membria acestor eroi ne 
este atît de scumpă și de ce, mai 
ales azi, ni-i luăm ca argumente 
pentru salvgardarea umanității ? 
Fiindcă, la treizeci de ani de la vic
toria împotriva fascismului, pacea 
lumii nu este încă statornicită. Fi
indcă omenirea suportă din partea 
unor puteri șocul politicii de forță, 
pentru că primejdia de noi conflic
te și conflagrații n-a dispărut din 
lume.

Dar România crede în primatul 
dialogului și al soluției politice, 
pentru rezolvarea chiar și a celor 
mai complicate litigii dintre state. 
România promovează neabătut a- 
cest principiu și-1 afirmă prin cu- 
vîntul de autoritate al Președintelui 
Re.publicii, oriunde și de cîte ori si
tuația o impune. Dacă eroii noștri 
și-au cucerit nemurirea pe cîmpul 
de luptă, nemurirea României So
cialiste stă în însăși puterea noastră 
de a ne opune forței și de a ră- 
mîne credincioși geniului care ne 
guvernează aici de două mii de ani.
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FOTBAL - DIVIZIA A

Steaua —victorie netă 
pe stadionul propriu

în meciul Universitatea — Steaua 
din turul campionatului diviziei A, 
echipa bucureșteană condusese pe 
stadionul craiovean cu 1—9 pînă iP 
minutul 70 și, totuși, la sfirșit fusese 
învinsă (1—2). însă ieri, Steaua nu 
numai că și-a luat revanșa la un școr 
detașat, 3—0 (1—0), ci și-a dominat 
adversara, din toate punctele de ve
dere, de la un capăt pină la celălalt 
al partidei. Păcat că o formație atit 
de valoroasă prin calitățile jucători
lor care o compun și prin ceea ce 
știu și sînt pregătiți aceștia să facă 
împreună se realizează rar și numai 
pe terenul propriu din București !

După cum au remarcat, fără îndo
ială, publicul prezent in tribunele 
stadionului și toți telespectatorii, ieri 
jucătorul care a condus cu mult suc
ces activitatea întregii formații și 
s-a distins drept fotbalistul cel maț 
bun de pe cimpul de joc. a fost că
pitanul echipei militare, Ion Dumi
tru. Vreme de 70 de minute cit i-a 
îngăduit rezistența fizică (încă insu
ficientă !), Dumitru a acoperit o 
vastă zonă, cuprinzînd aproape tot 
cîmpul între cele două linii de 16 
metri, organizînd atit jocul în apăra
re, cit și în atac. Firește, ca specta
col, s-a văzut mai mult din tribune 
partea de construcție în ofensivă a 
jucătorului, dar trebuie să subliniez 
că în repriza întii, atunci cind cra- 
iovenii mai aveau forțe, iar rezulta
tul rămînea incert, aportul lui Du
mitru în defensivă mi s-a părut de
cisiv. Alături de căpitanul echipei, 
apărătorii de la Steaua s-au arătat 
mai iuți și mai siguri, evidențiin- 
du-se tinerii Anghelini și Moraru. 
Dintre atacanți, Marcel Răducanu a 
contribuit la citeva combinații parcă 
desenate dinainte pe hîrtie. înscriind 
și primul gol cu multă dibăcie, iar 
Năstase, foarte bun in repriza se
cundă, ne-a arătat că poate să re
devină înaintașul percutant de odi
nioară. Golul al treilea marcat de el 
în manieră proprie, ca și multe alte

aațiuni la care a participat cu reu
șite mi se par edificatoare în această 
privință. Sub randamentul posibil, 
mai ales din cauza jocului prea indi
vidualist, s-a prezentat Iordănescu. 
El a înscris golul secund din penalii, 
lotuși, aceasta e prea puțin față de 
ceea ce ii stă în putință.

Dincolo, la oraioveni, vor fi de 
acord spactatorii și telespectatorii, e 
dificil să evidențiezl pe cineva. Prin
cipalii jucători ai Universității — 
Oblemenco, Marcu, Bălăci — au avut 
fiecare citeva sclipiri personale, dar, 
în general, s-au prezentat cu mult 
sub așteptările publicului. Doar Ște- 
fănescu, in prima repriză, s-a salvat 
de la o prestație slabă, de ansamblu, 
a echipei craiovene, atit din punct de 
vedere fizic, cit și ca putere de 
luptă.

Prin rezultatul de ieri, Steaua a to
talizat 29 de puncte și, poate, va urca 
un loc in clasament la sfîrșitul eta
pei a XXVII-a, Universitatea a ră
mas cu 30 de puncte și e posibil să 
coboare o treaptă. Azi, de la ora 17, 
se dispută celelalte opt partide ale 
etapei, importante mai ales pentru 
situația din partea de jos a clasa
mentului general (vezi : F.C. Galați— 
F.C. Chimia și Steagul roșu—Politeh
nica Iași !).

Valeriu MIRONESCU
P. S. Ieri, spectatorii prezenți pe 

stadionul Steaua au fost martori la 
un fapt grav, cu totul neobișnuit pe 
terenurile noastre de sport si iu 
flagrantă discordantă cu ambianta 
care trebuie să domnească la meciu- 
rile de fotbal. Un individ certat cu 
elementarele norme de comporta
ment social a aruncat o petardă pe 
cimpul de ioc, punlnd in pericol in
tegritatea fizică a fotbaliștilor. Ce
rem organelor de ordine si identifi
ce pe făptaș fi să comunice public 
numele lui, precum fi măsurile le
gale corespunzătoare, luate de cei in 
drept.

Campionatele europene 

de lupte libere
MUNCHEN 3 (Agerpres). — Trei 

sportivi români, Petre Coman, Vasi- 
le lorga și Ladislau Simon, se men
țin in cursa pentru medalii la cam
pionatele europene de lupte libere 
de la Ludwigshafen. La categoria 
62 kg, Petre Coman l-a învins pe 
francezul Toulotte, calificîndu-se 
pentru turul 5 împreună cu Strumph 
(R.D.G.), Iankov (Bulgaria) și Abdul- 
bekov (U.R.S.S.). In limitele ca
tegoriei 82 kg, Vasile lorga a obținut 
a 4-a victorie consecutivă. întrecînd 
Ia puncte pe polonezul Mazur.

La categoria super-grea, în turu
rile decisive se vor întrece Ghereev 
(Bulgaria), Andiev (U.R.S.S.) și Si
mon (România).

★
La Închiderea ediției ne-a sosit 

știrea că Vasile lorga a clștigat me
dalia de argint a categoriei sale.

Câștigătorii

„Crosului tineretului"
La Deva, în prezența a numeroși 

spectatori, s-au desfășurat finalele 
competiției sportive de masă „Crosul 
tineretului". în proba feminină, pe 
distanța de 1000 m (categoria peste 
19 ani), pe primul loc s-a clasat Pa- 
raschiva Slabu din Deva, urmată de 
Elena Nedelcu (Deva) șl Petruța Pu- 
rit (București). La masculin, pe dis
tanța de 3 000 m, victoria a revenit 
atletului Atila Colomban din Timi
șoara. Pe locurile următoare s-au 
clasat Samson Bogdan și J Covaci. 
Iată și ceilalți ciștlgători: categoria 
17—19 ani: Angela Cotuna (Deva) și 
Alexandru Sida (Deva); categoria 
16—16 ani: Maria Radu (Craiova) și 
Gabriel Drăgan (Timișoara).

Crosul veteranilor a fost ciștigat de 
Gheorghe Biro, antrenor la Clubul 
sportiv muncitoresc din Cluj-Napoca.

Clasamentul pe județe; 1. Hune
doara; 2. Cluj-Napoca; 3. Dolj.

ÎN CÎTEVA RÎNDUR1
SCRIMA

Patrulaterul feminin de floretă des
fășurat la Paris a revenit echipei 
Ungariei — 4 victorii, urmată de 
Franța A și Franța B cu cîte 
2 victorii. România și Italia cite o 
victorie. Echipa României a întrecut 
cu 10—6 selecționata Italiei, pierzind 
cu 7—9, la ambele formații franceze 
și cu S—11 la Ungaria.

FOTBAL
„Cupa Ungariei" la fotbal a fost 

cîștlgată anul acesta de echipa Ujpest 
Dozsa Budapesta, care a învins în 
finală cu scorul de 3—2 (0—1) for
mația Szombathely Haladasz.

Pe stadionul „Wembley" din Lon
dra în finala „Cupei Angliei" Ia 
fotbal, echLpa West Ham United a în
vins cu scorul de 2—0 (0—0) formația 
Fulham.

Echipa de fotbal Celtic Glasgow a 
ciștigat „Cupa Scoției" învingind 
simbătă în finală cu scorul de 3—1 
(2—1) echipa Airdrienians.

Rezultate din etapa a XXX-a a 
campionatului spaniol de fotbal : 
Barcelona — Elche 0—0 ; Saragossa
— Real Madrid 6—1 ; Alicante —Es- 
panol 2—1. în clasament, pe primul 
loc se află Real Madrid (virtuală 
campioană), cu 45 puncte, urmată de 
Saragossa — 36 puncte, și Barcelona
— 32 puncte.

AUTOMOBILISM: Etapa 
a II-a de viteză pe circuit
Simbătă, la Alexandria, s-au des

fășurat întrecerile etapei a II-a din 
cadrul campionatului național auto
mobilistic de viteză pe circuit. Iată 
învingătorii : pină la clasa 1 000 cmc : 
C. Căpriță (Fiat 850) ; pînă la 1 150 
cmc; D, Gîndu (Dacia 1100); pină 
la 1 300 cmc ; E. Ionescu-Cristea (Re
nault 8 Gordini) ; peste 1 300 cmc : 
Gh. Morassi (Renault 12 Gordini). în 
clasamentul general, primele trei 
locuri au fost ocupate de E. Ionescu- 
Cristea, Gh. Morassi și A. Bellu. La 
clasa națională „Dacia-1 300“ (grupa

a II-a), victoria a revenit lui Dorin 
Motoc.

CICLISM : „Cupa Dinamo"
Pe șoseaua București — Giurgiu 

și retur (100 km) s-a desfășurat 
sîmbătă prima etapă a competiției 
cicliste internaționale dotată cu 
„Cupa Dinamo". Victoria a revenit 
rutierului sovietic Anatolie Onegov, 
cronometrat în 2h 17'32”, care a în
vins la sprintul final pe VI. Neve- 
ceral (Cehoslovacia) și pe I. Daidov 
(U.R.S.S.). Pe locul 4 a sosit rutierul 
român V. Teodor cronometrat în 
2h 17’37”. Astăzi are loc etapa a 2-a 
București — Ploiești — Brazi — Plo
iești — București.

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

2 mai 1975
Extragerea I : 89, 83, 2, 76, 3, 79, 34, 
42, 63
Extragerea a II-a : 58, 53, 87, 19, 84, 
13, 80, 74, 86
Fond general de câștiguri :

544 880 lei

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 

6 și 7 mai. în țară i Vreme în gene
ral instabilă și răcoroasă, mai ales in 
primele zile. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi îndeosebi sub 
formă de aversă. în zona de munte 
se va semnala lapoviță și ninsoare. 
Vintul va sufla potrivit din sectorul 
nord-vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, 
iar maximele Intre 10 și 20 grade. 
In București : Cerul va fi temporar 
noros. Va ploua mai ales sub formă 
de aversă. Vlnt moderat. Tempera
tura ușor variabilă.

FAPTUL DIVERS
în imagini

CU...
Un căprior 

perucă
Colecția trofeelor cinegetice de pe plaiurile

Bistriței și Năsăudului s-a îmbogățit cu un e- 
xemplar unic. Unic și ciudat. Este vorba de un 
căprior ale cărui coarne sînt în întregime îm
brăcate într-o blăniță fină, formind o adevăra
tă... perucă, fenomen cu totul neobișnuit. Con- 
sultînd un as al vinătorilor bistrițeni, tehnicia
nul Alexandru Andron, am aflat că un aseme
nea trofeu cinegetic de excepție apare o dată la 
citeva sute de ani.

„Cine spune că-s bătrîn? 
Am doar 80 de primăveri!“

Slnt cuvintele vesti
tului creator popular 
Nicolae Cernat din co
muna Șugag (Alba), 
laureat al mai multor

concursuri naționale 
pentru — cităm — 
„sculpturi în lemn de 
înaltă ținută artistică". 
Acum, la cei 80 de ani

ai săi, nimic nu-1 su
pără mai tare 
euvintul „moș", 
să-i spui „nene" 
„bade", dar în nici un 
caz „moș Nicolae". 
Știu acest lucru, mai 
bine ca toți, pionierii 
pe care i-a adunat 
într-un „cerc al mici
lor creatori", pe care-i 
învață, cu migală 
dragoste, arta 
turii 
rora 
„măi 
țîcă", 
sul lui moș 
(scuzați —
Nicolae) este ca mă
car unul din micii 
creatori să-1 ajungă și 
să-1 întreacă 
teșug.

decît 
Poți 
sau

$i 
sculp

in lemn și că-
le spune nu

băiete" sau „măi 
ci... colega. Vi- 

Nicolae 
„colega"

în meș-

Delfinul cîntăreț
Relatam în rubrica noastră, cu cîtva timp în 

urmă, despre modul in care cei doi „pensionari" 
ai Delfinarului din Constanta, Boby și Mari- 
nică, se amuză și „pozează" ori de cîte ori în 
preajmă aud „țăcănitul" aparatelor foto. De 
data aceasta, o veste de-a dreptul senzațtonală : 
mezinul Marinică (abia a împlinit un an de 
„pensiune") nu și-a pierdut iarna de pomană : 
a învățat să cînte. E de ajuns ca dresorul să-i 
dea „tonul", pentru ca Marinică să continue să 
„moduleze" sunetele pe toată gama, cu o dezin
voltură de invidiat. Iată-l pe Marinică pozind 
la o lecție de canto sub bagheta dirijorului său, 
dresorul.

XY-4 în misiune

în cadrul unui filtru 
total organizat de mi
liție s-a apelat și la 
un echipaj constituit 
din 4 pionieri de la

Școala generală nr. 4 
din Piatra Neamț. Do
tat cu aparatură de 
radioemiste și recepție, 
echipajul pionierilor

Cîntee peste Țara
Imagine surprinsă in comuna 

Paltinu, județul Vrancea. Potri
vit tradiției, cei mai buni bu
ciumași ai satului dau zvon de cîn- 
tec peste Țara Vrancei, chemind 
lumea la sărbătoarea florilor de 
Armindeni. Anul acesta, buciumele 
au răsunat nu pe dealurile din 
preajmă, ci in fața muzeului de et
nografie și folclor, înzestrat in în
tregime de oamenii locului cu cele 
mai alese comori de artă populară 
făurite de ei de-a lungul vremii. 
$i, odată cu cintecul buciumului, ei 
au dat de veste îndrăgostiților de 
frumos că, de le-or trece pragul, 
i-or găsi întotdeauna bucuroși de 
oaspeți.

răspundea Ia indicati
vul XY-4. La un mo
ment dat, XY-4 pri
mește de la un echi
paj al miliției misiu
nea să retină un auto- 

.jntUV.ism...<Dpcia 1300", 
,.dm .uriciița-1- .......reul 32 nu acordașe 

orioritate la o trecere 
de pietoni. Intrind i- 
mediat în acțiune, 
XY-4 a depistat ma
șina cu pricina, e- 
xact cînd cel de la 

I volan răsufla ușurat 
că-i „păcălise" pe a- 
genții de circulație. 

'■ Era cea de-a 11-a mi- 
. siune îndeplinită 
' xemplar de XY-4.

că în ca»»
- J 11

Vrancei

„Fabrică de aur dulce

An de an, din pri
măvară pină-n toam
nă, grădina lui Ale
xandru Braz de pe 
strada Uzinei 25, din

Satu-Mare. este vizi
tată de sute și mii de 
oameni, care-i admiră 
stupii de albine. Pen
tru a veni

Descoperire 
din Napoca 
romană

în timp ce constructorii lucrau la 
fundația unui nou magazin univer
sal în plin centrul municipiului 
Cluj-Napoca, au ieșit la iveală rui
ne de ziduri și coloane din piatră, 
iar între ele —un monument (în 
imagine) închinat zeilor Jupiter Op- 
timus Maximus și Silvanus, precum 
și niște cărămizi „ștampilate". Mai 
bine zis, însemnele fiscului din an
tichitatea romană. Specialiștii apre
ciază că prezența celor doi zei pe 
același monument este o raritate, 
iar zidurile, coloanele din piatră și 
cărămizile cu imprimatul „FISC" 
(US) deschid o nouă geană de lu
mină și cunoaștere asupra a ceea 
ce a însemnat, din punct de vedere 
arhitectonic, economic și financiar — 
Napoca romană.

în sprijî-

nul școlarilor (fostul 
profesor, acum pen
sionar, a înființat în 
ultimii doi ani în șco
lile sătmărene 17 
cercuri ale micilor a- 
picultori) a confecțio
nat un stup cu totul 
original, denumit de 
copii „fabrica de aur 
dulce". Prin pereții de 
sticlă ai stupului, în
vățăceii, cu 
fascinate, iau 
tință „pe viu" 
ța și hărnicia 
lor.

P.S. Cutiuța 
gă stup este... 
de lăptișor de

privirile 
cunoș- 

de via- 
albine-

de lîn- 
colector 
matcă.

Rubricâ redaclatâ de Peîre POPA 
cu sprijinul corespondenților „Scînteii'
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Vizita președintelui României in Mexic

prietenești dintre cele două țări
Declarația președintelui L. Echeverria

CIUDAD DE MEXICO 3 (Agerpres).
— Președintele Statelor Unite Mexi
cane, Luis Echeverria Alvarez, a pri
mit la Palatul național delegația U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, care se află în Mexic cu 
prilejul zilei de 1 Mai, împreună cu 
ambasadorul României.

Cu acest prilej, șeful statului me
xican a subliniat deosebita sa satis
facție și bucurie de a-1 întîlni în cu- 
rind pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, dorința sa ca apropiata vi
zită a președintelui României să în
registreze rezultate cît mai rodnice 
pentru ambele țări și popoare.

Vrem să dăm un conținut cît mai 
concret cooperării noastre economice
— a spus președintele Luis Echever
ria —, să încheiem în timpul vizitei

acorduri și înțelegeri care să consa
cre hotărirea celor două state de a 
dezvolta pe un plart superior colabo
rarea lor prietenească pe plan politic, 
economic, cultural, științific și în alte 
domenii. Șeful statului mexican a 
exprimat interesul deosebit pentru a 
realiza un amplu și fructuos dialog 
cu președintele Nicolae Ceaușescu în 
problemele majore și actuale ale vie
ții internaționale, ca o contribuție 
comună la consolidarea păcii și co
laborării între popoare.

Președintele Statelor Unite Mexi
cane a asigurat că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se vor bucura de o primire 
deosebit de caldă și prietenească 
Mexic, ca reprezentanți iluștri 
unei țări frățești.

in 
ai

1 MAI PESTE HOTARE
HANOI. — Cu prilejul zilei de 1 

Mai, la Hanoi a avut loc un mare 
miting al oamenilor muncii din ca
pitala R.D. Vietnam. Au participat 
Ton Duc Thang, președintele R.D. 
Vietnam. Le Duan, prim-secretar al 
C.C. ai Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, alți conducători de 
partid și de stat. La miting a luat 
cuvîntul Fam Van Dong, primul mi
nistru al guvernului R.D. Vietnam, 
care a evocat victoria istorică repur
tată de poporul vietnamez.

ță-fășurat în prezența președintelui ță
rii, Luis Echeverria Alvarez. Demon
strația s-a desfășurat sub imperati
vul dezvoltării independente a eco
nomiei naționale și întăririi unității 
dintre țările latino-americane. pen
tru apărarea suveranității și indepen
denței lor naționale.

In Vietnamul de Sud puterea revoluționară |
scrisorile de acreditareorganizează opera de reconstrucție

• Un interviu al președintelui Nguyen Huu Tho • Muncitorii din orașul Ho Și Min au 
preluat controlul asupra uzinelor și fabricilor * Precizări

Externe
ale Ministerului Afacerilor

PHENIAN. — în capitala 
Coreene, Ziua solidarității 
ționale a celor ce muncesc 
marcată printr-o serie de manifestări 
organizate de Comitetul Central al 
Federației Generale a Sindicatelor 
din Coreea, la care au participat nu
meroși muncitori, țărani cooperatori, 
studenți, militari. Au luat parte re
prezentanți ai conducerii de partid și 
de stat. Festivități au avut loc și în 
alte orașe ale R.P.D. Coreene.

R.P.D. 
interna- 
a fost

BISSAU. în capitala Republicii 
Guineea-Bissau a avut loc parada 
militară urmată de demonstrația oa
menilor muncii. Participanții la de
monstrație purtau pancarte prin care 
își exprimau hotărîrea de a depune 
eforturi susținute în opera de recon
strucție, în dezvoltarea economiei și 
culturii naționale.

CIUDAD DE MEXICO. — în Plata 
Constituției din capitala Mexicului a 
avut loc o demonstrație, care s-a des-

DAR ES SALAAM. — Pe Stadionul 
național din Dodoma, noua capitală 
a Tanzaniei, a avut loc un miting de 
masă consacrat Zilei solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc. La 
miting a luat cuvîntul R. Kawawa, 
vicepreședinte și prim-ministru al 
Tanzaniei. Demonstrații consacrate 
zilei de 1 Mai au avut loc la Dar es 
Salaam și în alte orașe ale tării.

VIENA In favoarea reducerii

PROGRESE 1N DIALOGUL
decalajelor economice

INTERCIPRIOT
VIENA 3. — Corespondentul nostru 

transmite : La Palatul Hofburg s-a 
încheiat seria de întîlniri între repre
zentanții comunităților greacă și tur
că din Cipru, desfășurate sub auspi
ciile secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waîdheim.

în comunicatul final .tțl .negQflerJ- 
s & ®
terilor și funcțiunilor guvernului cen
tral și au fost elaborate o serie de 
documente în acest sens. S-a hotărit, 
de asemenea, crearea unui comitet de 
experți ai celor două părți pentru 
examinarea detaliată a propunerilor 
făcute. Au fost examinate în detaliu 
chestiunea persoanelor deplasate și 
aspectele geografice ale unei posibile 
înțelegeri, în viitor, în problema Ci
prului. S-a ajuns, totodată, la un a- 
cord de principiu asupra redeschiderii 
aeroportului internațional de la Ni
cosia. Ca primă măsură, aeroportul 
va fi reparat de către O.N.U.

VIENA 3 — Corespondentul nostru 
transmite : în capitala Austriei au 
luat sfîrșit lucrările celei de-a noua 
sesiuni a Consiliului pentru Dezvol
tare Industrială, la care au participat 
cele 45 de state membre. Lucrările 
au fost conduse de reprezentantul 
României, ambasadorul Dumitru A- 
ninoiu, președintele acestei sesiuni.

Principalul rezultat al sesiunii îl 
constituie adoptarea prin consens a 
unor . măsuri vizînd transpunerea în 
practițj.a hotărîrilqr cuprinse . Jjteifa 
clârația și planul de acțiune privind 
dezvoltarea și cooperarea industrial, 
adoptate de către cea de-a doua Con
ferință generală a O.N.U.D.I. de la 
Lima. Rezoluția adoptată în acest 
sens, inițiată de țările în curs de dez
voltare, din care face parte și Româ
nia, subliniază necesitatea de a se 
acționa fără întîrziere. în vederea ac
celerării industrializării țărilor în 
curs de dezvoltare, în vederea redu
cerii decalajului existent între nive
lul de dezvoltare al acestor state și 
cel al țărilor industrializate.

DA NANG 3 (Agerpres). — „Re
publica Vietnamului de Sud va ac
cepta ajutor economic, tehnic, știin
țific și cultural din partea tuturor 
statelor, inclusiv a Statelor Unite ale 
Americii, dacă el va fi acordat res- 
pectînd suveranitatea și interesul re
ciproc", a declarat Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului C.C. al F.N.E.. 
președintele Consiliului Consultativ 
al G.R.P. al Republicii Vietnamului 
de Sud, într-un interviu acordat la 
Da Nang televiziunii vest-germane. 
Nguyen Huu Tho a precizat că, în ce 
privește politica externă, Guvernul 
Revoluționar Provizoriu își va res
pecta linia sa de conduită din tre
cut, adică menținerea țării în cadrul 
grupului de țări nealiniate. El a lan
sat, de asemenea, cu acest prilej, un 
apel tuturor cetățenilor să participe 
la reconstrucție.

HO ȘI MIN 3 (Agerpres). — Co-

Vibrant omagiu
• în mesajul adresat de PRE

ȘEDINTELE R.P.D. COREENE. Kim 
Ir Sen. si premierul Consiliului ad
ministrativ al R.P.D. Coreene. Kim 
Ir. conducătorilor Republicii Vietna
mului de Sud, se arată : „Este o 
strălucită victorie a poporului sud- 
vietnamez pentru libertate si inde
pendență, strins unit sub steagul 
sacru al eliberării naționale, o vic
torie a tuturor popoarelor revoluțio
nare din Asia si din lumea întreagă, 
o importantă contribuție la înfrîn- 
gerea imperialismului, la accelerarea 
luptei popoarelor oprimate împotriva 
colonialismului și pentru eliberarea 
națională".

• SECRETARUL GENERAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN, 
Enrico Berlinguer, a declarat: Te
nacitatea, eroismul și înțelepciu
nea politică a vietnamezilor și 
a conducătorilor lor au ieșit pînă la 
urmă învingătoare. „Noi, comuniștii 
Italieni, care am fost întotdeauna 
alături de poporul vietnamez, ne ex
primăm emoția și solidaritatea, 
transmitem un salut călduros condu
cătorilor G.R.P. și glorioaselor for
țe de eliberare din Vietnamul de 
sud, adresîndu-le urarea de a-și re
construi țara cît mai repede".

• PREȘEDINTELE SIRIEI, Hafez 
El-Assad, a declarat că victoria 
populației sud-vietnameze dovedeș
te in mod clar că un popor hotărit 
să-și dobîndească libertatea și drep
turile sale va triumfa, indiferent cit 
timp va dura lupta sa sau cite forțe 
i se opun.

• Victoria strălucită a poporului 
vietnamez va rămine pentru totdeau
na ca un simbol al voinței nezdrun
cinate a unei națiuni hotărite să în
lăture dominația străină și să tră
iască în pace, să dobîndească inde
pendența și suveranitatea națională— 
se spune în mesajul transmis de 
PREȘEDINTELE GUINEEI, Sekou 
Toure.
• PREȘEDINTELE REPUBLICII 

PERU, general de divizie Juan Vela
sco Alvarado, a adresat o telegramă 
președintelui Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, Nguyen 
Huu Tho, în care se exprimă „căl
duroase felicitări pentru istorica și 
triumfala încununare a luptei anti- 
imperialiste susținute de eroicul 
popor vietnamez".

mitetul Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud și 
Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud a- 
doptă noi măsuri pentru normalizarea 
cursului vieții în orașul Ho Și Min. 
La chemarea Comitetului militar-ad- 
ministrativ, muncitorii au instituit 
controlul asupra uzinelor și fabricilor 
din oraș. Toate spitalele și transpor
tul urban funcționează normal, iar 
populația este aprovizionată curent cu 
apă și energie electrică.

Peste 3 000 de muncitori au ocupat 
clădirea sindicatelor create de regi
mul Thieu și au anunțat formarea 
secției orășenești a Federației sindi
cale progresiste din Republica Viet
namului de Sud.

Agenția de presă „Eliberarea" a- 
nunță că peste 1 500 de foști funcțio
nari ai municipalității Saigonului 
și-au exprimat dorința, să participe la 
reconstrucția orașului. A început să

transmită programe centrul de tele
viziune sub noua sa denumire „Eli
berarea".

HO ȘI MIN 3 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al Repu
blicii Vietnamului de Sud precizează, 
într-o declarație, că țoale bunurile — 
mobile și imobile, titluri și valori, 
mijloace de transport etc. — atît din 
Vietnamul de sud cit și din străină
tate, care au aparținut administrației 
saigoneze, devin proprietatea popu
lației sud-vietnameze și sint girate 
de Guvernul Revoluționar Provizoriu.

în declarație se arată că elemen
tele administrației fantomă au dus în 
străinătate zeci de nave de război și 
comerciale, sute de avioane de trans
port și de luptă, zeci de tone de aur 
și o mare 
materiale, 
declarația, 
G.R.P. al

HAGA 3 (Agerpres). — La 3 mal 
1975, ambasadorul României la Haga, 
Traian Pop, a prezentat scrisorile de 
acreditare reginei Iuliana a Olandei.

Cu aoest prilej, ambasadorul român 
a transmis reginei Olandei, din par
tea președintelui Republicii Socialiste 
România, un cordial mesaj de priete
nie, cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de • prosperitate 
și progres poporului olandez.

La rîndul său, regina Olandei a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu cordiale mulțumiri pentru 
mesajul adresat, cele mai alese senti
mente de stimă și prietenie, sănătate 
și fericire personală, precum și urări 
de prosperitate pentru poporul ro
mân. Suverana Olandei și-a exprimat 
satisfacția de a 
se reîntîlnească 
statului român, 
care urmează 
România, și de 
frumusețile tării.

avea posibilitatea să 
în curînd cu șeful 

cu ocazia vizitei 
să o efectueze 
a face cunoștință

pe 
în 
cu

• PERFORMANTA RA- 
DIOTELESCOPULUI. ln 
Olanda a fost pus în funcțiune 
un radiotelescop care, după 
ciim se apreciază, deține primul 
loc în lume în privința acuității 
„văzului". Cu ajutorul său, cer
cetătorii au putut calcula di
mensiunile a două surse radio 
care pe harta cerului sînt „în
matriculate" — DA 240 și 3C 236. 
Ele sint cele mai mari corpuri 
cerești descoperite pînă acum, 
și măsoară 2 și respectiv 5,7 
milioane parsec (1 parsec ■= 
3,08 X 1013 km). De remarcat că 
galaxia noastră măsoară circa 30 
parsec. Descoperirea unor ase
menea supergiganți pune în fața 
astronomilor probleme compli
cate. Ei vor să afle, de pildă, ce 
forțe acționează pentru a men
ține într-un sistem unic aceste 
uriașe mase de materie.

cantitate de alte bunuri 
Toate acestea, subliniază 
trebuie să fie restituite 
R.V.S.

adus victoriei poporului vietnamez
• PRIMUL MINISTRU AL NOII 

ZEELANDE, Wallace Rowling, aflat 
la Kingston, unde participă la confe
rința primilor miniștri ai Common- 
wealthului, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că țara sa va face 
tot posibilul pentru a sprijini poporul 
vietnamez în activitatea de recon
strucție.

• Mii de studenți al Universității 
Berkeley din California au participat 
la o manifestație mareînd victoria 
forțelor patriotice din Vietnamul de 
sud. Studenții purtau pancarte pe 
care scria : „Trăiască victoria eroicu
lui popor vietnamez", „Trăiască uni
tatea națională a Vietnamului". Co-

Ioana de demonstranți avea in frunte 
drapelul Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud.
• Sub titlul „O victorie istorică și 

învățămintele sale", ziarul grec „AV- 
GHI“, a publicat un comentariu 
în care scrie : Cucerirea păcii 
mult dorite în Vietnam și în în
treaga Peninsulă a Indochinei cre
ează bazele pentru unificarea Vietna
mului și pentru colaborarea tuturor 
popoarelor din regiune pe calea inde
pendenței naționale, a progresului so
cial. Se schimbă, in fond, raportul de 
forțe în regiunea Asiei de sud-est, 
in defavoarea imperialismului.

întrunirea țărilor arabe 
exportatoare de petrol
KUWEIT 3 (Agerpres). — La Ku

weit s-a deschis, simbătă, o reuniune 
a Organizației țărilor arabe expor
tatoare de petrol (O.A.P.E.C.). Pe 
agenda de lucru a reuniunii figu
rează propunerea avansată de Alge
ria și Abu Dhabi în legătură cu in
stituirea unei monede interarabe, di
narul, pentru calcularea prețului pe
trolului. Noua unitate de calcul ar 
urma să fie corelată de un grup de 
monede, după sistemul calculării 
drepturilor speciale de tragere 
(D.S.T.) folosite de Fondul Monetar 
Internațional. Surse din Kuweit, ci
tate de agenția Associated Press, 
menționează că reuniunea va exa
mina, de asemenea, posibilitățile de 
reducere a poverii pe care o repre
zintă actualul preț al petrolului pen
tru statele arabe consumatoare.

• FRIGUL IN ROL DE 
BISTURIU. Doi medici din 
Moscova au conceput o operație 
de extirpare a amigdalelor cu a- 
jutorul... frigului. Instrumentul 
principal cu care se efectuează 
această operație este un „crio- 
aplicator", un flacon cilindric, 
cu gîtul alungit în formă de ac. 
Chirurgul face o anestezie lo
cală, aplică pe locul operat un 
tub pentru izolarea țesuturilor 
vecine și toarnă în aplicator a- 
zot lichid. Vîrful aplicatorului, 
răcit pînă la minus 200 de grade, 
se aplică pe amigdală. In cîteva 
minute, țesutul devine alb ca 
gheața. După două săptămîni. 
țesutul congelat se atrofiază.

agențiile de presă transmit
Primul ministru al Cubei, 

Fidel Castro, l-a primit pe ministrul 
italian al comerțului exterior, Ciriaco 
de Mita, aflat în vizită oficială la 
Havana, anunță agenția Prensa La
tina. Cu acest prilej au fost discu
tate aspecte ale relațiilor comerciale 
bilaterale.

Ministrul panamez al re
lațiilor externe,Juan Antonio 
Tack, aflat în vizită oficială la Bue
nos Aires, a declarat că, la viitoarea 
Adunare generală a Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.), ce urmea
ză să aibă loc la Washington, Ia 8 
mai, țara șa va ridica din nou pro
blema Canalului Panama și a așa- 
numitei zone a canalului, aflate în 
prezent sub jurisdicția S.U.A. El a 
arătat, totodată, că guvernul său este 
în favoarea unei acțiuni 
O.S.A. pentru ridicarea 
adoptate în urmă cu zece 
triva Cubei.

în cadrul 
măsurilor 
ani împo-

i
de colabo-Un protocolspecial 

rare a fost semnat în urma con
vorbirilor purtate în cadrul Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
economică în problemele agricole, în
tre Grecia și Iugoslavia.

Creșterea prețurilor în
Uruguay. 'a * ma*8 ^ntrat 
vigoare hotărîrea de majorare tu 20 
la sută a tarifelor feroviare, ca și a 
prețurilor energiei electrice, servicii
lor telefonice și apei curente. Prin a-
ceastă nouă hotărîre — remarcă a- 
genția Prensa Latina — costul vieții 
în Uruguay a înregistrat o creștere 
de ordinul a 17,8 procente în primul 
trimestru al anului curent, în timp 
ce salariile au suferit o deteriorare a 
valorii lor reale cu 15 la sută față 
de nivelul din 1968.

Gaston Thorn și șeful guvernului 
Franței, Jacques Chirac. Ele s-au 
referit la aspecte ale relațiilor bila
terale, mai ales în domeniul econo
mic. Cei doi prim-miniștri au abor
dat, de asemenea, probleme ale si
tuației în Europa, trecînd în revistă 
chestiuni legate de colaborarea țări
lor lor în cadrul C.E.E. și de parti
ciparea Marii Britanii la Piața co
mună.

Președintele R.F. Ger
mania Walter Scheel, va face o 
vizită în Statele Unite între 16 ,și 19 
iunie, s-a anunțat oficial la Bonn.

La Nisa a început cel de-al 
VII-lea Festival internațional al 
cărții, la care țara noastră par
ticipă, ca și în anii precedenți, 
cu un stand ilustrativ pentru 
bogata activitate editorială ro
mânească. Sînt expuse lucrările 
președintelui Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, volume de istorie, 
științe sociale, beletristică, albu
me de artă etc.

Populația Siriei este- potr‘- 
vit recensămîntului din anul 1973, ale 
cărui rezultate au fost date publici
tății la 2 mai, de 6 889 948 de locui
tori.

• MINISUBMARIN.Fir* 
ma vest-germană „Bruker- 
Physik" a construit un mini- 
submarin care poate lua la bord 
două persoane și se cufundă 
pină la 300 metri. Destinat unor 
lucrări cu caracter pașnic, sub
marinul este un instrument 
ideal pentru inspectarea cablu
rilor, conductelor petroliere și 
altor instalații, cum sînt struc
turile destinate forajelor. De
numită „Mermaid", originala 
navă cîntărește 6 tone și are o 
lungime de 5 metri. Ea este 
echipată cu un circuit de tele
viziune și de înregistrare vi
zuală.

• ENIGMA UNUI 
CRATER. O echipă de oa
meni de știință mexicani a în
treprins explorarea unui crater 
din regiunea Oriental. Se pre
supune că el a luat naștere a- 
cum aproximativ un milion de 
ani, ca urmare a căderii unui 
meteorit. Craterul a fost desco
perit în 1959, studiindu-se foto
grafiile aeriene ale regiunii a- 
mintite. Diametrul său este de 
circa 1,2 km, iar adîncimea de 
90 metri.

Prin luptele crîncene, pline de sa
crificii, desfășurate împotriva inva
datorilor naziști, pentru libertate și 
independență, pentru salvgardarea 
ființei naționale, poporul polonez a 
adus o contribuție însemnată la 
cauza victoriei asupra fascismului.

Așa cum se știe, cel de-al doilea 
război mondial a fost declanșat 
propriu-ziș de hitleriști prin inva
darea Poloniei ; dar. din prima și 
pină în ultima zi, poporul polonez 
a combătut pe agresor atît în pro
pria țară, cît și în afara frontiere
lor ei, pe toate fronturile războiului 
antifascist.

în zilele Invaziei, armata polo
neză a angajat inamicul într-o se
rie de lupte dîrze, în pofida unei 
flagrante discrepanțe de înzestrare 
tehnică (au fost episoade în care 
tancurilor germane li se opu
neau trupe de cavalerie) ; ma
sele populare — muncitori, țărani, 
intelectuali — creind detașamente 
de autoapărare, au participat la 
construirea de fortificații, la apă
rarea antiaeriană, la acțiuni efec
tive de luptă. Prin toate acestea au 
fost provocate agresorilor pierderi 
grele: 40 000 de morți și răniți, 700 
de blindate și circa 600 de avioane 
inamice distruse sau avariate.

Deși nu a putut stăvili pe inva
datori, națiunea poloneză nu a ca
pitulat. în anii ocupației — ani de 
teribilă teroare, de execuții în masă 
și fărădelegi fără seamăn comise 
de fasciștii care și-au pus ca scop 
lichidarea pe veci a Poloniei și 
exterminarea fizică a poporului po
lonez — cei mai buni fii ai aces
tuia, însuflețiți de un fierbinte pa
triotism, și-au mobilizat toate re
sursele în lupta împotriva cotropi
torului, pentru eliberare. S-a năs
cut astfel o largă mișcare de rezis
tență, la care au participat forțe so
ciale largi, partide și organizații de 
diferite nuanțe și orientări ideolo- 
gico-politice, urmărind însă un 
obiectiv comun: lupta contra ocupan
tului. încă la stîrșitul anului 1939 
au intrat în acțiune grupuri clan
destine înarmate, care au întreprins 
acțiuni de sabotare a producției de 
război hitleriste, distrugeri de re
zerve de materii prime, mașini, mij
loace de transport.

Mișcarea de rezistență a doblndit 
un caracter mai organizat și o am
ploare deosebită, după ce forța ei 
cea mai activă și mai combativă a 
devenit Partidul Muncitoresc Po
lonez, care, în 1942, a regrupat sub 
această denumire pe comuniști. Co
mitetul Central al partidului a 
creat, în ianuarie 1942, o organi
zație militară proprie — „Garda 
populară", care, spre sfîrșitul anu
lui, dispunea de 27 de detașamen
te de partizani acționînd la Varșo
via. Lublin. Cracovia și în alte ora
șe și zone. Întrucît teritoriul Polo

niei devenise principala punte de 
comunicație între Germania și ar
matele hitleriste de pe frontul de 
răsărit, „Garda populară" a des
fășurat sub deviza „bătălia pentru 
șine" ample acțiuni de sabotare a 
transporturilor prin distrugerea 
căilor ferate.

Succesele coaliției antihitleriste, 
în special izbinzile armatei sovie
tice pe frontul de răsărit, însufle
țeau mișcarea de rezistență din Po
lonia, care în cursul anului 1943 
s-a dezvoltat impetuos, cuprinzînd 
mari zone ale țării. Alături de „Gar
da populară", care dispunea de 63 
de detașamente, au apărut unitățile

iunie 1944 în pădurile Jandw, Lipsk 
și Puszccza Salska este ilustrată de 
faptul că inamicul s-a văzut nevoit 
să trimită în zonele respective un 
efectiv de peste 25 000 de ostași, ar
tilerie, tancuri și aviație.

Desigur, așa cum este știut, în 
cursul operațiunilor, anumite 
cercuri reacționare poloneze nu au 
încetat să-și urmărească propriile 
scopuri de clasă. Dar chiar și în 
asemenea împrejurări, pe deasupra 
diferitelor calcule politice, s-au a- 
firmat ura maselor împotriva hitle- 
riștilor, vitejia poporului polonez, 
spiritul său de sacrificiu. Se cu
vine, astfel, evocată marea insu-

Episoade din eroica luptă
antifascistă

a poporului polonez
înarmate ale „Batalioanelor țără
nești" și „Armatei țării", numărul 
total al partizanilor polonezi ajun- 
gind la 500 000. „Buletinul C.C. al 
P.C.R.", din octombrie 1943, relata 
astfel amploarea mișcării poloneze 
de partizani in acel an : „In Polo
nia, lupta partizanilor ia proporții 
tot mai mari. Numai în luna mai 
1943, la Varșovia au fost uciși de 
patrioți 200 de hitleriști, 
tre care mulți ofițeri și 
ționari superiori. Tot mai 
trenurile germane care merg 
răsărit nu ajung la destinație 
transformă în grămezi de 
vechi. Numai în ultima vreme, pa- 
trioții au provocat catastrofe de 
cale ferată foarte grave".

O acțiune de amploare în cadrul 
rezistenței poloneze a constituit-o 
răscoala din ghetoul Varșoviei, de
clanșată în aprilie 1943, care s-a în
cheiat cu un bilanț dramatic : 11 000 
de morți, 50 000 de deportați, un 
sfert din oraș ras de pe fața pă- 
mîntului.

în 1944, mișcarea de partizani a 
ajuns la apogeul dezvoltării sale, 
eliberind și controlînd temporar 
zone întinse ale țării. în regiunea 
Lublin, la fiecare 5—6 minute avea 
loc o acțiune contra ocupanților. 
Amploarea luptelor desfășurate în

prin- 
func- 

des 
spre 
și se 
tiare

recție declanșată la Varșovia, la 
1 august 1944. Timp de 63 de zile, 
populația a înfruntat forțele ina
mice ; circa 250 000 de răsculați și 
civili au căzut în această luptă sau 
au fost asasinați.

în întreaga perioadă a ocupației, 
în rindurile mișcării de rezistență 
au luptat peste un milion de oa
meni, unul din cinci dîndu-și viața. 
Inamicul a pierdut în urma acestor 
acțiuni peste 150 000 de oameni. Pe 
tot timpul ocupației, Germania na
zistă a trebuit să mențină pe teri
toriul Poloniei efective militare în- 
sumind 600—800 de mii de soldați 
și ofițeri, precum și unități speciale 
SS și de poliție de circa 130 mii de 
oameni. Totodată, peste 40 000 de 
patrioți polonezi au luptat în miș
carea de partizani din Franța, Iu
goslavia, Uniunea Sovietică, Bel
gia, Norvegia. Grecia și alte țâri.

Concomitent au fost 
unităti militare regulate 
tie. încă în septembrie 
Franța a luat ființă o 
loneză : iar în ianuarie 
ceput organizarea unei
circa 100 000 de ostași polonezi, din 
care o mare parte s-a încadrat în 
fronturile de luptă britanice.

Din inițiativa comuniștilor polo
nezi. cu acordul și sprijinul guver-

nului sovietic, în mai 1943 a fost 
creată în U.R.S.S. divizia „Tadeusz 
Kbsciuszko", care a primit botezul 
focului în bătălia de la Lenino. 
In august 1943 a fost constituită 
Armata I poloneză și. în martie 
1944, armata poloneză, care au 
purtat lupte, cot la cot cu armata 
sovietică, dind grele lovituri cotro
pitorilor naziști.

La 21 iulie 1944, în teritoriile eli
berate, puterea a fost preluată de 
Comitetul Polonez de Eliberare 
Națională — germenele noii Po
lonii populare. Prin unirea mișcă
rii de partizani din teritoriile 
eliberate din răsăritul țării cu ar
mata formată pe teritoriul Uniunii 
Sovietice s-a născut Armata 
populară polonă, care a luat parte 
la luptele de pe Vistula, la elibera
rea a numeroase orașe, inclusiv a 
Varșoviei și, in continuare, la eli
berarea regiunilor vestice ale Polo
niei, culminînd cu participarea la 
bătălia pentru Berlin.

După eliberarea Berlinului, ar
mata poloneză a ajuns, împreuna 
cu armata sovietică, pînă la Elba, 
și a luat parte la eliberarea Pragăi. 
în etapa finală a războiului, armata 
poloneză reorganizată avea un 
efectiv de 400 000 de oameni.

Totodată, aviatorii polonezi au 
participat la luptele pentru apărarea 
spațiului aerian al Marii Britanii ; 
unități poloneze au luat parte la 
debarcarea aliaților în Franța, pre
cum. și în. campaniile antihitleriste 
din Orientul Apropiat, Africa de 
nord și Italia. în total. în 1945, for
țele armate poloneze din Vest nu
mărau circa 200 000 de oameni.

în cei 6 ani de război, poporul 
polonez a dat un greu tribut de 
sînge : peste 6 000 000 dintre fiii săi 
au pierit pe aîmpurile de luptă. în 
închisori și lagăre sau. pur și sim
plu, masacrați de invadatori, 
crificiul lor n-a fost 
Polonia a renăscut din 
venind astăzi un stat 
plină înflorire.

Comuniștii, oamenii
nia au urmărit cu profundă sim
patie și solidaritate lupta patrioți- 
lor polonezi ; au fost elocvente în 
acest sens manifestările de caldă 
prietenie cu care poporul român a 
primit, găzduit și ajutat pe refugia- 
tii polonezi după invadarea acestei 
țări, înlesnindu-le reîncadrarea în 
fronturile de luptă antihitleristă. 
Prietenia cu vechi tradiții dintre 
popoarele român și polonez a dobîn- 

. .dit un conținut tot mai bogat în 
‘ . se

dezvoltă neîncetat în avantajul re
ciproc. al solidarității țărilor socia
liste. al cauzei păcii și securității în 
Europa și în lume.

Al. CAMPEANU

Președintele S.U.A 
raid Ford se va întîlni, 
nie, la Salzburg, cu 
R. A. Egipt. Anwar 
cursul turneului său în 
ședințele Ford va face, de aseme
nea. vizite oficiale la Madrid și 
Roma.

Ge-
la 1 si 2 iu- 
președintele 
Sadat. în 

Europa, pre-

La Luxemburg au avut loc
convorbiri între primul ministru

Sa- 
zadarnic ; 

cenușă, de- 
socialist în

din Româ-

organizate 
în emigra- 

1939. în 
divizie po-.»_ __ ___
1940 a în— lânii edificării socialismului și 
armate de

La Casa Alba 8 avut 10c ce* 
remonia înmînării Premiului Har
mon, decernat astronauților ameri
cani Paul Weitz, Joseph Kerwin 
și Charles Conrad, care. între 25 mai 
și 23 iunie 
spațial ca 
„Skylab-2“. 
instituit în 
nează anual pentru cele mai 
performante în domeniul aviației și 
astronauticii.

1973, au efectuat un zbor 
membri ai echipajului 
Premiul Harmon a rost 

anul 1927 și

• ȘASE ANI Șl JUMĂ
TATE CU O INIMĂ STRĂ
INĂ. Charles Perrin Johnston, 
omul care a trăit cel mai mult 
cu o inimă străină, a încetat din 
viață la spitalul „St. Michael" 
din Toronto (Canada) în vîrstă 
de 61 de ani. După cum a de
clarat un purtător de cuvînt al 
spitalului, Johnston, căruia i s-a 
grefat la 17 noiembrie 1968 ini
ma unui donator în vîrstă de 18 
ani, a fost internat săptămîna 
trecută și a decedat în urma 
unei boli pulmonare. Prin tes
tament, el și-a destinat corpul 
cercetărilor științifice.

se decer- 
bune

!n urma ciocniriidintre două 
avioane militare, din motive rămase 
încă necunoscute, un avion de luptă 
belgian s-a prăbușit deasupra locali
tății Vechta, din Saxonia inferioară.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

atena Un pas important pe linia
consolidării independenței

„Numărătoarea in
versă a început și în 
Grecia". Sub acest ti
tlu comentează săptă- 
mînalul atenian „Exor- 
misi" măsurile de revi
zuire a „relațiilor spe
ciale de apărare" din
tre Grecia și S.U.A., 
anunțate cu cîteva zile 
în urmă. Măsurile res
pective, asupra cărora 
s-a convenit în cadrul 
celei de-a doua runde 
a convorbirilor bilate
rale — inițiate la cere
rea guvernului Cara
manlis pentru modifi
carea statutului baze
lor americane din 
Grecia — prevăd eli
minarea prezenței mi
litare a S.U.A. din re
giunea capitalei gre
cești, prin închiderea 
bazei aeriene de la 
Ellenikon și desființa
rea facilităților portua
re pentru flota a Vl-a, 
acordate la Eleusis, în 
1973, de guvernul mili
tar. Celelalte instalații 
ale Pentagonului, care 
rămîn încă pe terito
riul elen, vor fi puse 
sub o comandă națio
nală greacă. Totodată, 
vor continua negocie
rile în vederea modifi
cării regimului de ex- 
trateritorialitate al 
militarilor americani 
in Grecia, pe care ac
tualul guvern de la 
Atena îl consideră 
inacceptabil.

Evidențiind semnifi
cațiile mai profunde 
ale acestui act, săptă- 
mînalul citat remarcă, 
între altele, că. dacă în

ultimii 27 de ani, Gre
cia a fost nevoită să 
semneze 46 de acorduri 
„speciale" cu S.U.A., 
toate în favoarea păr
ții americane, „de data 
aceasta americanii au 
trebuit să stea la masa 
tratativelor cu grecii 
nu pentru a obține noi 
privilegii, ci pentru a 
renunța la unele din
tre cele vechi".

Acesta este un în
semnat pas pozitiv pe 
calea afirmării inde
pendenței și suverani
tății de stat a Greciei, 
întreprins cu curaj de 
guvernul primului mi
nistru Caramanlis, la 
cererea și cu spriji
nul forțelor politice 
ale țării, ale întregii 
opinii publice grecești. 
Expresie a evoluțiilor 
pozitive, declanșate in 
țară după prăbușirea 
regimului 
militară, 
revizuire 
militare 
cu S.U.A., prin prisma 
apărării și consolidării 
intereselor naționale 
ale poporului elen, se 
încadrează în cursul 
general al transformă
rilor înnoitoare ce au 
loc în lumea întreagă, 
pe făgașul afirmării 
tot mai hotărite a vo
inței de libertate și 
neatîrnare a popoare
lor. a dorinței lor de 
a-și hotărî ele 
destinele, fără imixti
uni din afară. Tot
odată. începutul înde
părtării prezenței mi
litare străine din Gre-

de dictatură 
hotărîrea de 
a relațiilor 

ale Greciei

însele

cia este 
cercurile 
de aici 
portantă 
eliminarea focarelor de 
încordare, la sporirea 
încrederii reciproce și 
consolidarea păcii în
tre popoarele din Bal
cani și Mediterana de 
est, la eforturile pen
tru destindere și secu
ritate în Europa.

Tocmai de aceea 
măsurile anunțate au 
fost primite cu legi
timă satisfacție de 
poporul grec. Dar, 
subliniază presa din 
Atena, ele constituie, 
totuși, numai un în
ceput. „Cerința popu
lară, scrie în acest 
sens „Laikos Dromos", 
rămîne mai mult ca 
oricînd imperioasă : 
militarii americani să 
plece efectiv, complet 
și definitiv din Gre
cia". ..Relațiile greco- 
americane să fie înte
meiate pe egalitate 
deplină și pe recu
noașterea sinceră, re
ciprocă, a suveranită
ții naționale a fiecărei 
părți, astfel îneît să 
se asigure legături ba
zate pe voința liberă 
și pe interesul mu
tual" — scrie, la rîn
dul său, „To Vima". 
„Vrem să asigurăm 
toate condițiile în care 
să hotărîm asupra 
soartei noastre în mod 
liber" — conchide zia
rul.

apreciată în 
democratice 
ca o im- 

contribuție la

Ion BADEA

• DONATORI NEIN- 
DICAȚI. Sîngele fumătorilor 
care consumă cu regularitate 
două pachete de țigări pe zi 
poate deveni, cu prilejul unei 
transfuzii, primejdios pentru pa- 
ciențli bolnavi de inimă. La 
această concluzie a ajuns un om 
de știință american de la Uni
versitatea Wisconsin la încheie
rea unui studiu de trei ani asu
pra a 29 000 de donatori volun
tari. Aproximativ jumătate din 
ei erau fumători. Hemoglobina 
din sîngele lor conținea o com
binație de oxid de carbon în
tr-o concentrație de 0,5 pînă la 

De aceea, savantul 
de acum înainte, 
fie consultați nu 

suferă de boli in
și dacă sîngele lor

20 la sută.
propune ca, 
donatorii să 
numai dacă 
fectioase, ci „__ ___
conține oxid de carbon.

• PENTRU PURITATEA 
MĂRILOR. La un șantier 
naval din Italia a fost lansată 
o navă specială, destinată cu
rățirii suprafețelor maritime 
de produsele petroliere. Na
va înmagazinează apa poluată 
în camere speciale, unde este 
supusă_ purificării, înainte de a 
fi revărsată. într-o oră pot fi 
astfel prelucrate pînă la patru 
hectare din suprafața maritimă.

• PREȚ RECORD PEN
TRU UN MANUSCRIS 
ORIENTAL. Un manuscris 
al epopeii „Șah-Name" („Car
tea regilor" — o istorie a impe
riului persan de la începuturile 
sale pînă în anul 651 e.n.) a 
poetului epic persan din secolul 
al X-lea, Firdousi, a fost vîndut 
la New York Ia prețul de 250 000 
de dolari. Manuscrisul, preci
zează agenția France Presse, 
poartă o dată care indică în mod 
cert_ că el a fost scris la Herat, 
după ce această localitate și-a 
pierdut statutul de capitală în 
favoarea orașului Esfahan. Do
cumentul conține 44 de miniaturi 
colorate care reprezintă scene 

și noua curtedin Herat, precum 
din Esfahan.

Țe-țe și 
IN AFRI- 
elaborat un

• MUSCA 
ZOOTEHNIA 
CA. F-A.O. a 
program de combatere a muște!
te-țe în statele din zona tropi
cală a Africii. înfăptuirea a- 
cestui program ar permite creș
terea a 120 milioane capete de 
animale. Această zonă ar putea 
astfel produce, fără a face apel 
la importul de furaje, 1,5 mili
oane tone carne anual.
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