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T ÎNCEPUT O PERIOADĂ DECISIVĂ 
A ÎNTRECERII SOCIALISTE

PENTRU DEVANSAREA CINCINALULUI
Ziua de 1 Mai a fost sărbătoriți 

!n acest an în condițiile în care oa
menii muncii, întregul nostru popor 
își concentrează toate forțele, ener
gia lor creatoare în vederea trans
punerii în viată a istoricelor hotă- 
rîri adoptate de Congresul al XI- 
lea al P.C.R. pentru realizarea e- 
xemplară a planului si angajamen
telor asumate în 1975, pentru înfăp
tuirea cu succes a marelui obiectiv 
național — cincinalul Înainte de 
termen. Cronica întrecerii socialis
te în întimpinarea Zilei internațio
nale a muncii a înscris realizări re
marcabile în toate domeniile de ac
tivitate și, în primul rind, în dome
niul hotăritor pentru progresul ge
neral al tării — activitatea econo
mică pentru îndeplinirea și depăși
rea pianului în acest ultim an al 
cincinalului.

„Avem rezultate bune In toate do
meniile de activitate — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu în cu
vintul rostit la masa tovărășească 
oferită de C.C. al P.C.R. cu prilejul 
zilei de 1 Mai. Eroicul nostru po
por, clasa muncitoare, împreună cu 
tehnicienii și inginerii, realizează In 
bune condiții angajamentele luate 
de a îndeplini cincinalul înainte de 
termen. Multe colective au înde
plinit de pe acum planul pe în
tregul cincinal, iar altele ÎI vor rea
liza în următoarele săptămini sau 
luni". Sint fapte care Ilustrează 
pregnant abnegația în muncă, dez
voltarea conștiinței socialiste a mi
lioanelor de constructori ai socialis
mului din țara noastră ; slnt fapte 
care demonstrează că există toate

condițiile pentru ca angajamentul 
patriotic al întregului popor de a 
Îndeplini cincinalul Înainte de ter
men să fie realizat cu succes.

Pe fundamentul trainic al rezul
tatelor obținute în Întimpinarea zi
lei de 1 Mai, oamenii muncii des
fășoară și mai puternic întrecerea 
socialistă, înscriu noi fapte și iz- 
binzi în cronica ei. Luna mai a de
butat cu rezultate deosebite în pro
ducție. O dovadă concludentă în a- 
cest sens o constituie realizările în
registrate în zilele de 1—4 mai de 
colectivele din întreprinderile în 
care procesul de producție este ne
întrerupt. Reluînd ieri activitatea 
productivă, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din unitățile în care nu 
s-a lucrat In aceste zile sînt hotă- 
rîți să-și mobilizeze și mai larg e- 
forturile și capacitatea lor creatoa
re pentru a obține zi de zi succese 
șl mai mari în întrecere, pentru a 
realiza în cursul lunii mai pro
ducția planificată, astfel încît pla
nul pe această lună să fie realizat 
Integral, In cele mai bune condiții.

Numeroase sînt direcțiile de ac
țiune, obiectivele ce polarizează ac
tivitatea colectivelor de întreprin
deri în întrecerea pentru mai mult, 
mai bine și mai eficient, în deca
dele și lunile următoare. Tocmai de 
aceea, este necesar ca organizațiile 
de partid, sindicatele să orienteze 
In continuare întrecerea spre obiec
tivele și sarcinile esențiale, cu rol 
„cheie" pentru activitatea întreprin
derii sau ramurii industriale res
pective. Ca obiective general vala

bile, care trebuie urmărite In per
manență în toate unitățile, se în
scriu realizarea ritmică și la toate 
sortimentele a producției planifica
te, a angajamentelor referitoare la 
depășirea planului de producție, în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
export ; creșterea productivității 
muncii pe baza folosirii depline a 
capacităților de producție, a timpu
lui de lucru al mașinilor și utila
jelor, mecanizării și automatizării 
proceselor de producție, mai bunel 
organizări a producției și a muncii, 
întăririi ordinii și disciplinei, ridi
cării calificării profesionale ; deo
potrivă, în centrul întrecerii socia
liste trebuie să se situeze în conti
nuare preocuparea pentru înnoirea, 
modernizarea și îmbunătățirea ca
lității produselor, pentru reducerea 
cheltuielilor de producție și. îndeo
sebi, a celor materiale — prin Insti
tuirea unui regim sever de econo
mii în toate sectoarele de activitate, 
mai buna gospodărire a materiilor 
prime, materialelor, combustibilului 
și energiei, înlăturarea oricăror for
me de risipă — creșterea neconte
nită a rentabilității și eficienței În
tregii activități economice. Acestea 
sînt cerințe vitale ale dezvoltării 
economiei naționale în actuala eta
pă și cu cît rezultatele în aceste 
domenii vor fi mai substanțiale cu 
atît mal mare va fi venitul națio
nal — temelie solidă a progresului 
și prosperității întregii țări.

Continuind experiența pozitivă a- 
cumulată în perioada premergătoa
re zilei de 1 Mai, organizațiile de

partid slnt chemate ca, printr-o 
amplă muncă politico-educativă, să 
dinamizeze și mai puternic energi
ile și capacitățile creatoare ale oa
menilor muncii în întrecere ; ele au 
datoria să analizeze sistematic cum 
se îndeplinesc sarcinile de plan șl 
angajamentele asumate de colecti
vele de întreprinderi, determinind 
luarea de măsuri concrete, operati
ve care să asigure in permanență 
condițiile necesare pentru ca între
cerea să se desfășoare la nivelul 
maxim al potențialului material și 
uman de care dispune fiecare uni
tate economică.

Să facem totul pentru ca Întrece
rea socialistă să fie mereu mai vi
guroasă, mereu mai rodnică, să pri
lej uiască o desfășurare cît mai de
plină a energiilor și capacităților 
creatoare ale întregului popor, o 
manifestare puternică a inițiativei 
și elanului constructiv al tuturor 
oamenilor muncii, o largă extindere 
a experienței colectivelor fruntașe 
și a fruntașilor în producție, astfel 
ca, în săptămînile și lunile urmă
toare, tot mai multe colective să 
raporteze îndeplinirea integrală a 
cincinalului, ca planul și angaja
mentele pe acest an să fie realizate 
exemplar în toate întreprinderile și 
ramurile economiei naționale — 
spre binele și progresul patriei, pen
tru mersul neabătut spre telurile 
strălucite trasate de Progra
mul partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și Înaintare a României spre 
comunism.

Semnarea Comunicatului comun 
cu privire la vizita delegației 
Partidului Comunist din Spania

Luni la amiază, la sediul Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, a avut loc semnarea Comu
nicatului comun cu privire la vizita 
în Republica Socialistă România a 
delegației Partidului Comunist din 
Spania, condusă de tovarășul San
tiago Carrillo, secretar general al 
P. C. din Spania.

Comunicatul comun a fost semnat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, și tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania.

La solemnitate au fost de față to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Râdu- 
lescu, Leonte Răutu, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, loan 
Ursu.

Au participat membrii delegației

Partidului Comunist din Spania — 
tovarășii Juan Gomez și Ramon Men- 
dezona, membri ai Comitetului Exe
cutiv al P. C. din Spania, și Maria 
Casas, reprezentanta organizației din 
Madrid a P. C. din Spania.

După semnarea Comunicatului co
mun, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Santiago Carrillo și-au strîns cordial 
miinile, s-au îmbrățișat.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român și secretarul general 
al Partidului Comunist din Spania 
au rostit alocuțiuni.

AU ÎNDEPLINIT 
CINCINALUL

18 întreprinderi 
din județul Cluj

CLUJ-NAPOCA (Corespon
dentul „Scînteii", Alexandru 
Mureșan). — Zilele acestea, co
lectivul întreprinderii de medi
camente „Terapia" din CIuj-Na- 
poca a raportat îndeplinirea an
gajamentului de a realiza cinci
nalul în 4 ani și 4 luni. „Tera
pia" este cea de-a 18-a unitate 
industrială a județului Cluj 
care a îndeplinit cincinalul.

5 unități din județul 
Tulcea

T U L C E A (Corespondentul 
„Scânteii", Vasile Nicolae). — 
întreprinderea de construcții 
și reparații nave și utilaje Tul
cea este a cincea unitate eco
nomică din județ care a anun
țat realizarea prevederilor ac
tualului plan cincinal. Potrivit 
estimărilor, pînă la finele anu
lui aici se va înregistra o pro
ducție globală suplimentară de 
circa 35 milioane lei.

TRIBUNA EXPERIENȚEI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID IN ÎNDEPLINIREA

SARCINILOR ECONOMICE STABILITE DE CONGRESUL AL XI-LEA AL P.C.R.

RESPONSABILITATEA COMUNISTĂ
-o forță motrice a depășirii planului

La întrebările „Scînteii" răspunde azi tovarășul Ion DINCA, 
prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R.

— în județul Argeș, 19 colec
tive, intre care cele ale unor 
unități cu pondere mare in eco
nomia tării, și-au asigurat toate 
condițiile pentru a îndeplini 
cincinalul inainte de termen. 
Există insă și colective care au 
de depășit unele greutăți. Im
portante sînt și obiectivele ce 
stau in fata agriculturii județu
lui. Cum acționează organizații
le de partid, prin mijloacele 
muncii organizatorice si politico- 
educative, pentru soluționarea 
sarcinilor economice complexe 
din acest ultim an al actualului 
cincinal ?

A

— Desigur, un răspuns global la 
această întrebare este greu de dat. 
Pentru realizarea sarcinilor economi
ce actuale, îndrumăm organizațiile de 
partid — cum sînt. de pildă, cele 
de Ia întreprinderea de autoturisme. 
Întreprinderea mecanică Muscel, 
Combinatul de prelucrare a lem
nului Pitești și altele — să acționeze 
pentru consolidarea realizărilor do- 
bindite ; altor organizații de partid — 
din unități care se confruntă încă cu 
dificultăți — le orientăm activi
tatea spre a dezvolta un climat de 
emulație și mobilizare, favorabil ob
ținerii cît mai devreme a unor re
zultate cît mai bune.

Oricare ar fi însă sarcinile unei 
organizații de partid sau alteia, prac
tica de zi cu zi ne arată că ele nu 
pot fi îndrumate numai prin direc
tive date din birou. Tocmai de aceea 
acordăm cea mai mare atenție culti

vării, la toate organele și organi
zațiile de partid, a unui stil de mun
că dinamic, propice unei participări 
efective a tuturor membrilor de 
partid la soluționarea cu succes a 
sarcinilor economice. Experiența a- 
rată, totodată, că birourile or
ganizațiilor de bază, comitetele 
de partid își ppt însuși un asemenea 
stil de muncă nu doar ascultînd ex
puneri cu prilejul diferitelor instruc
taje, că este necesară îndrumarea lor 
directă, sistematică, concretă. în a- 
cest scop, ca și în alte județe, mem
brii biroului județean sînt repartizați 
să răspundă de organizații de partid 
din unități industriale și din comu
ne, sprijinind participarea lor la bu
nul mers al producției, la conduce
rea activității de la fiecare loc de 
muncă. Această metodă de activi
tate se completează In mod fi
resc prin organizarea unor ana
lize ale secretariatului și biroului 
comitetului județean la fata loculuL 
Așa s-a procedat Ia fabrica de stofe 
„Argeșeana", combinatul de articole
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvinte despre vitejie
LA ÎNCEPUT a 

fost acel gest unic, 
spontan. Am ridicat 
țeava armei spre cer
— și era un cer senin, 
curat ca lacrima — și 
am apăsat cu năduf 
pe trăgaci... pînă la 
ultimul glonte am a- 
păsat. Dintr-o porni
re, și astăzi tainică și 
inexplicabilă... Așa 
cum voi afla mai tîr- 
ziu, a fost un gest co
lectiv, poate de su
premă bucurie a oști
rilor victorioase. Și 
nu care cumva să se 
creadă că inițial cine
va ordonase : „Arma 
la ochi ! Trageți în 
aer !“. Nu, nu... în 
ziua aceea memora
bilă — 9 mai 1945, 
piatra de hotar între 
război și pace — ar
mele de toate tipurile, 
de toate calibrele 
s-au Îndreptat spre 
cer — și era un cer 
curat ca sufletul nou
lui născut — dezlăn
țuind cel mai sincro
nizat foc din toți anii 
războiului antihitle
rist. Era salva de 
bucurie a VICTORIO
ȘILOR din linia întîi
— a ostașilor sovietici, 
americani sau englezi, 
francezi sau români, 
iugoslavi sau polo
nezi. Fantastica și 
feerica salvă ce avea 
să vestească omenirii

prăbușirea celui de-al 
Ill-lea Reich... prima 
zi de pace pe bătrînul 
și obositul continent 
european.

DEALUL SÎN- 
GEORGIU. Ca turiști, 
li dăm deseori tircoa- 
le, ba îl și urcăm, iar 
odată ajunși sus, pe 
crestele sale, nu ne 
mai săturăm Incîntîn- 
du-ne ochii cu fru-

Evocare de
Haralamb ZINCA

musețea peisajului 
transilvănean. Apoi, 
cu sufletul plin de 
pacea acestor plaiuri, 
drumețim mai depar
te sau ne Întoarcem 
la casele noastre...

Drumețim ! Treci 
Mureșul și urci „Dea
lul"... Cit e de simplu 
și de firesc ! Dacă 
vrei, poți să treci 
Mureșul chiar în 
dreptul Ciupăului... 
Oare ciți dintre noi, 
poposind la poalele 
„Dealului" sau pe 
crestele sale, îi cu
noaștem istoria recen
tă, scrisă de soldatul 
român, preț de zece 
zile și nopți, cu sîn- 
gele său 7 Treci Mu
reșul și urci „Dealul"!

L-ai putea trece chiar 
la Ciupău. Ai afla 
astfel de unde a în
ceput pentru Divizia 
9 i. „lungul șir de 
morminte românești".

In acea toamnă de 
foc și moarte a anului 
1944, Dealul Singeor- 
giului i se prezenta 
generalului Costin Io- 
nașcu, comandantul 
diviziei, atît pe hartă, 
cit și prin binoclu, sub 
forma unei înălțimi cu 
o dezvoltare de 6 km 
front, cu creste pline 
de mameloane. ce con
stituiau pentru inamic 
puternice punți de 
sprijin. De la nord de 
Mureș vedea terenul 
urcînd în pantă ușoa
ră, ca după aproape 
1 000 metri să se înal
țe brusc, devenind 
spre creste un perete 
puternic cu cotele 
409—495 și 463. O di
vizie SS, a 8-a cavale
rie motorizată, stăpî- 
nea „Dealul" cu cres
tele și pantele sale... 
Și fiecare pantă, un 
punct de foc fortifi
cat : și fiecare creastă, 
o fortăreață... Camu
flajul dispozitivului 
inamic fiind perfect...

Iată ce povestește 
generalul Costin Io- 
nașcu într-un text lă-
(Continuare 
în pag. all-a)

Din Codul principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii 

și echității socialiste:
12. Apărarea patriei, a cuceririlor revoluțio

nare ale poporului reprezintă cea mai înaltă 
obligație a membrilor Partidului Comunist Român 
yz ai Uniunii Tineretului Comunist, a tuturor 
cetățenilor țării. Suprema lor îndatorire este de a 
fi în orice moment gata să apere cu orice sacri
ficii, chiar cu prețul vieții, integritatea patriei, 
independența și suveranitatea națională și de stat, 
realizările socialiste ale poporului român. Orice 
nesocotire a acestei înalte obligații, orice pactizare 
cu dușmanul, cu cei ce se dedau la acțiuni sau 
acte ostile orînduirii noastre socialiste, cu cei 
ce uneltesc împotriva libertății și independenței 
patriei, a intereselor vitale ale poporului constituie 
trădare față de partid și popor, față de națiunea 
noastră socialistă și se pedepsește conform legilor 
țării.

In pagina a IV-a, articolul nostru :

SUPREMA ÎNDATORIRE

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Doresc să exprim, încă o dată, satisfacția Comitetului 
Central, a partidului nostru și a mea personal pentru 
relațiile bune de colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Spania.

Desigur, sarcinile pe care le au partidele noastre sînt 
deosebite, ținind seama de problemele ce le au de solu
ționat fiecare, în condițiile concrete în care își desfă
șoară activitatea ; dar relațiile noastre pornesc de la 
principiile marxist-leniniste, de la concepția revoluțio
nară, de la necesitatea solidarității în lupta pentru 
transformarea societății, pentru progresul economico- 
social al fiecărei țări, pentru colaborare, securitate și 
pace în lume. în aceste condiții diverse, partidele noas
tre conlucrează strîns și doresc să lărgească această co
laborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele democratice, socialiste, antiimperialiste în 
realizarea obiectivelor pe care le au de înfăptuit.

Doresc să urez încă o dată Partidului Comunist din 
Spania succese tot mai mari în activitatea sa de unire 
a tuturor forțelor antifranchiste în vederea asigurării 
dezvoltării țării pe un drum nou, pentru o Spanie demo
cratică, liberă și independentă. Vă dorim să realizați 
aceste obiective cît mai curind posibil 1 (Aplauze).

Cuvintul tovarășului 
Santiago Carrillo

Doresc să mulțumesc tovarășului Ceaușescu, tovarăși
lor din conducerea Partidului Comunist Român pentru 
primirea cordială, tovărășească cu care am fost încon
jurați, pentru marea solidaritate pe care partidul și po
porul român au dovedit-o întotdeauna față de lupta 
partidului nostru, față de lupta poporului nostru. Con
sider că relațiile dintre cele două partide ale noastre — 
al dumneavoastră Ia putere, al nostru in opoziție — sint 
un model de felul cum trebuie să fie raporturile dintre 
partidele comuniste și muncitorești, inspirate de cea mai 
frățească solidaritate, de respect reciproc.

Eu doresc să urez noi succese pentru România socia
listă, politicii noastre comune de independență, de pace, 
de apărare a cauzei socialismului și a eliberării in în
treaga lume.

Doresc să vă urez sănătate dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, tuturor celor de față și — așa după cum a 
spus și tovarășul Ceaușescu cu clteva clipe mai inainte 
— ca peste citva timp noi să putem veni dintr-o Spanie 
eliberată de franchism.

Vă foarte mulțumesc 1 (Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu
au primit pe liderul federal

al

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Unită
ții Socialiste, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, luni după-amia- 
ză, pe David Lewis, liderul federal 
al Partidului Nou Democrat din Ca
nada, împreună cu soția, Sophie 
Lewis, care întreprind o vizită in 
țara noastră, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au salutat 
călduros pe oaspeți, subliniind că 
vizita liderului federal al Partidului 
Nou Democrat din Canada, in frun
tea unei delegații, în România re
prezintă o expresie a dorinței reci
proce de a dezvolta relațiile de stimă 
și colaborare prietenească dintre po
poarele român și canadian.

Arătînd că împărtășește pe deplin 
această apreciere, David Lewis a a- 
dresat profunde mulțumiri tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru onoarea de

a-1 fi primit, împreună cu soția, pen
tru întrevederea acordată, a expri
mat satisfacția sa și a membrilor de
legației pentru modul fructuos în 
care s-a desfășurat vizita, pentru 
ospitalitatea ce le-a fost rezervată în 
timpul șederii în România. Oaspe
tele a relevat, totodată, impresia 
deosebită pe care i-a prilejuit-o con
tactul nemijlocit cu marile realizări 
obținute de România pe calea pro
pășirii economice și sociale, a bună
stării.

In oontinuare au fost abordate 
probleme bilaterale, precum și unele 
aspecte ale actualității politice inter
naționale.

Convorbirea a evidențiat dorința 
reciprocă de a extinde conlucrarea 
dintre organizațiile politice din 
România și Canada, de a amplifica 
și aprofunda relațiile dintre cele 
două țări — pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural — 
spre binele și prosperitatea popoare
lor român și canadian, in folosul

cauzei colaborării și înțelegerii Intre 
națiuni.

Relevindu-se cu satisfacție coope
rarea rodnică statornicită pe tărimul 
vieții internaționale. între România 
si Canada, s-a exprimat interesul co
mun pentru oontiinuarea și consoli
darea cursului spre destindere și 
colaborare, rezolvarea problemelor 
litigioase prin mijloace politice, 
stingerea focarelor de conflict și ten
siune, pentru respectarea dreptului 
inalienabil al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, pentru lichida
rea subdezvoltării, pentru democra
tizarea relațiilor dintre state și in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale. De asemenea, a fost 
manifestată speranța că eforturile 
depuse pentru reușita Conferinței 
europene pentru securitate și coope
rare vor fi încununate de succes, în 
interesul stabilității și ai păcii în 
lume.

întrevederea a decurs Intr-o at
mosferă caldă, prietenească.
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30 de ani de la marea victorie 
a popoarelor asupra fascismului

AMPLE MANIFESTĂRI CONSACRATE JUBILEULUI

Adunarea de la Satu-Mare
în cadrul manifestărilor organizate 

în tara noastră cu prilejul zilei de 
9 mai, Ziua victoriei împotriva fas
cismului german, luni a avut loc la 
Teatrul de Nord din Satu-Mare o 
adunare la care au participat oameni 
ai muncii din întreprinderile si in
stituțiile orașului, activiști de partid 
si de stat, militari ai forțelor noas
tre armate.

Adunarea a fost deschisă de Iosif 
Tincu. prim-secretar al Comitetului 
municipal Satu-Mare al P.C.R.. pri
marul municipiului.

A luat cuvintul general-maior în 
rezervă Victor Popescu, care, evo- 
cind momente din istoria luptei e- 
roice duse pentru înfringerea și li
chidarea celui mal mare pericol ce 
a amenințat vreodată omenirea — 
fascismul german, a spus : Viteaza 
armată română, umăr la umăr cu 
glorioasa armată sovietică, s-a an
gajat în aprigile bătălii pentru eli
berarea părții de nOrd-vest a Tran
silvaniei. smulsă din trupul patriei 
prin odiosul dictat de la Viena. Pa
gini de nepieritoare glorie au săvîr- 
sit în aceste lupte ostașii diviziei 11 
infanterie românească. în strinsă 
cooperare cu divizia 133 sovietică 
„Smolensk" si divizia 8 cavalerie 
română. Cei circa 540 000 de militari 
români participant! la războiul 
antihitlerist au dat dovadă în pe
rioada 23 August 1944 — mai 1945 
de calități ostăsesti demne de eroi
cele tradiții străbune.

în aceste momente — a subliniat 
vorbitorul — gîndurile ni se îndreap
tă către neînfricatii luptători căzut! 
pe cîmpul de onoare. Aproape 170 000 
de ostași români au înroșit cu sîn- 
gele lor timpurile de bătălie împo
triva fascismului.

în cuvintul său. Grigore Câmpea- 
nu. membru de partid cu stagiu in 
ilegalitate, a evocat pe larg acțiu
nile de luptă pe care clasa noastră 
muncitoare, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, le-a purtat 
împotriva fascismului si a războiu
lui. pentru apărarea dreptului la 
muncă si viată, pentru dreptate so
cială si independentă națională.

împreună cu muncitorii români — 
a subliniat vorbitorul — cu aceeași 
hotărire s-au ridicat la luptă oame
nii muncii maghiari, germani si de 
alte naționalități. Anii 1940—1944 au 
însemnat o perioadă de grele lupte 
revoluționare.

După înfăptuirea insurecției na
ționale armate antifasciste și an- 
tiimnerialiste de Ia 23 August, jude
țul nostru s-a mai aflat pînă în oc
tombrie sub ocupația fascistă. -Lup- 
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Adunarea
Aceleiași aniversări i-a fost dedi

cată o adunare festivă care a avut 
loc la întreprinderea „Carbochim" 
din Cluj-Napoca. Au participat re
prezentanți ai organelor județene și 
municipale de partid și de stat, oa
meni ai muncii, români și maghiari, 
din întreprinderile și instituțiile clu
jene.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de Remus Bucșa, prim-secretar al 
Comitetului municipal Cluj-Napoca 
al P.C.R., primarul municipiului.

A luat apoi cuvintul general-maior 
Virgil Manta, care a evocat episoa
dele dramatice din înfruntarea cu 
fasciștii a armatelor a 4-a română 
și a 27-a sovietică pe meleagurile 
județului Cluj și apoi pe pămintul 
Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei 
pînă la victoria finală asupra fascis
mului german, subliniind că, prin 
contribuția de singe adusă la elibe
rarea popoarelor de sub robia na
zistă, România și-a înscris pentru 
totdeauna numele in marea epopee 
antifascistă.

însuflețiți de grandioasele perspec
tive deschise țării de Congresul al 
XI-lea, militarii armatei noastre, a 
subliniat vorbitorul, sînt gata oriclnd 
ca, la chemarea patriei, la ordinul 
comandantului suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să apere cu orice 
sacrificiu, împreună cu întregul po
por, cuceririle noastre revoluționare, 
libertatea, independența și suverani
tatea Republicii Socialiste România.

în cuvintul său, Ion Micu, mem
bru de partid cu stagiu din ilegali
tate, a subliniat că partidul nostru, 
clasa noastră muncitoare, cărora li 
s-au alăturat categorii largi din rîn- 
durile Întregului popor, au înscris 
în cartea de aur a istoriei lupte dirze 
împotriva pericolului fascizării țării, 
la care au luat parte, ca fii ai ace
luiași pămînt, români, maghiari, ger
mani. îmi amintesc, a spus în con
tinuare vorbitorul, de puternicele de
monstrații din anul 1939 care au 
avut loc la București, Cluj, Oradea, 
Alba Iulia etc. Mari manifestații de 
protest au avut apoi loc la Cluj îm
potriva odiosului dictat de la Viena. 
Peste tot în fruntea acțiunilor de 
protest se aflau comuniștii.

Evotind evenimentele din toamna 
anului 1944, vorbitorul • arătat că, 
deși La începutul lunii septembrie 
Clujul se afla încă sub ocupație, aid 
au fost organizate gărzi și acțiuni 
muncitorești pentru nimicirea rezis
tenței hitieristo-hortiste. Mii de

Expoziții, simpozioane, evocări
în lntîmpinarea zilei de 9 mai, 

* Ziua victoriei, Comitetul național 
pentru apărarea păcii și Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste au 
organizat luni, în Sala mică a Pa
latului Republicii, simpozionul „Con
tribuția României la victoria asupra 
fascismului, la instaurarea păcii în 
lumea contemporană". După cuvin
tul introductiv rostit de prof. univ. 
Tudor Ionescu, președintele C.N.A.P., 
general maior Ion Cupșa și Dan Be- 
rindei, doctori în științe istorice, au 
vorbit despre marea epopee antifas
cistă de acum trei decenii, despre 
prezența României la lupta activă, 
plină de eroism și de jertfe, împotri
va fascismului, despre importanța 
contribuției țării noastre la efortul 
general al puterilor aliate pentru 
obținerea victoriei.

tind împotriva ocupantllor. populația 
a organizat gărzi și grupe de parti
zani. a refuzat să răspundă ordine
lor autorităților.

Odată cu eliberarea orașelor Satu- 
Mare si Cărei, a întregului teritoriu 
al patriei, alături de întregul popor, 
sătmărenii și-au adus contribuția lor 
la continuarea războiului antihitle
rist, pentru eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei, pină la victoria defi
nitivă asupra nazismului.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, V. I. 
Drozdenko, care a arătat că la 9 mai 
poporul sovietic, oamenii muncii din 
țările socialiste, întreaga omenire 
progresistă vor celebra într-un cadru 
festiv cea de-a 30-a aniversare a vic
toriei asupra fascismului german ca 
un mare eveniment politic care a 
marcat sfirșitul celui mai crud răz
boi din istoria omenirii, fără egal 
după numărul statelor și popoarelor 
care au participat ia el, după jertfe
le și distrugerile pe care le-a provo
cat, după consecințele lui social-po- 
litice. Războiul impus poporului so
vietic de fascismul german a fost cea 
mai mare acțiune armată a forțelor 
de șoc ale imperialismului mondial 
împotriva socialismului, una din cele 
mai grele încercări prin cite a tre
cut U.R.S.S. în acest război s-a de
cis soarta primului stat socialist din 
lume, viitorul civilizației mondiale, 
al progresului și democrației. Rele
vind eroismul armatei sovietice, vor
bitorul a subliniat că ea și-a îndepli
nit astfel cu cinste misiunea istori
că in lupta cu Germania fascistă.

Amintind că la 27 martie 1944, for
țele armate sovietice au ajuns la 
frontiera de stat cu România în 
zona de nord de Iași și pentru a de- 
săvijși zdrobirea trupelor germano- 
fascîste au trecut frontiera de stat, 
vorbitorul a subliniat că oamenii 
muncii din România condamnau răz
boiul antisovietic. demascau teluri
le lui de jaf și chemau la răsturnarea 
regimului fascist al lui Antonescu. 
Ei au intîmpinat cu bucurie pe osta
șii sovietici.

Ambasadorul Uniunii Sovietice ■ 
arătat că în cele trei decenii care au 
trecut de la anii de foc ai luptei co
mune, alianța și prietenia dintre po
poarele și armatele Uniunii Sovietice 
și Republicii Socialiste România se 
dezvoltă cu succes pentru măreața 
cauză a socialismului și comunis
mului.

Luînd cuvintul, loan Foris, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Satu-Mare al P.C.R., a relevat că 
victoria popoarelor asupra fascismu

de Ea Cluj-Napoca
muncitori au răspuns atunti ca unul 
chemării organizației regionale de 
partid.

Sint fericit — a spus în încheiere 
vorbitorul — să văd azi cum se în
făptuiesc Idealurile care mi-au că
lăuzit pașii încă din fragedă tinere
țe. Realizările de azi și viitorul lu
minos al patriei noastre sint rodul 
Înfăptuirii cu consecvență a politicii 
înțelepte a Partidului Comunist Ro
mân, a conducerii sale, în frunte, cu 
iubitul și stimatul secretar general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

A luat apoi cuvintul general-colo
nel A. A. Dementiev, din armata 
sovietică. Cu cit se îndepărtează 
mai mult în istorie anii aceia — a 
spus vorbitorul — cu atît mai lim
pede și mai măreț apare în fața po
poarelor nepieritorul act de eroism 
săvirșit de poporul sovietic pentru 
libertatea și independența patriei 
sale, pentru libertatea și indepen
dența oamenilor muncii din lumea 
Întreagă. Armata sovietică, a spus 
vorbitorul in continuare, a dat do
vadă din primele zile ale războiului 
de un eroism de masă. Poporul so
vietic, animat de devotament față 
de partid și guvern, de patriotism, 
și-a îndeplinit cu cinste misiunea is
torică în lupta armată eu Germania 
fascistă. După ce a înfățișat princi
palele bătălii purtate de armata so
vietică, vorbitorul a arătat că lupte
le din vara anului 1944 au creat con
diții favorabile pentru insurecția 
armată antifascistă, înfăptuită sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân la 23 August

Evotind luptele grele duse în 
Transilvania de trupele sovietice și 
române, vorbitorul a amintit că la 
25 octombrie 1944 ele s-au încheiat 
cu eliberarea orașelor Satu-Mare și 
Cărei. Timp de peste 8 luni, ostașii 
sovietici și români au luptat împreu
nă împotriva ocupanților hitleriști 
pe teritoriile României, Ungariei și 
Cehoslovaciei. în lupta comună îm
potriva fascismului s-a Întărit fră
ția de arme a trupelor noastre. Sîn- 
tem profund convinși — a spus vor
bitorul — că prietenia dintre Uniu
nea Sovietică și România va aduce 
și in anii care vin noi și remarca
bile roade.

în continuare, a luat cuvintul Ste
fan Mocuța, prim-secretar al Comi
tetului județean Cluj al P.C.R., 
care a subliniat că poporul român 
sărbătorește cea de-a 30-a aniversare 
a Zilei victoriei cu satisfacția și

Universitatea populară, muzeul 
„Olteniei" și Casa armatei din Cra
iova au organizat, luni după-amiază, 
la sediul filialei Academiei de știin
țe sociale și politice din localitate, 
simpozionul „Amintiri din războiul 
antihitlerist", acțiune dedicată apro
piatei sărbători a Zilei victoriei po
poarelor împotriva fascismului.

★

La Casa armatei din Craiova a 
avut loc vernisajul unei expoziții de 
pictură Si sculptură intitulate gene
ric ..Momente din lupta poporului 
român pentru independentă si suve
ranitate națională".

★
La „Monumentul eroilor români 

căzuți în luptă împotriva fascismu

lui constituie unul dintre cele mai 
remarcabile evenimente ale istoriei 
contemporane a omenirii, la această 
victorie eroicul nostru popor adu- 
cindu-și o însemnată contribuție.

în acea perioadă de grele încercări 
și mari primejdii pentru întreaga 
umanitate — a spus vorbitorul — 
lupta pentru zdrobirea fascismului 
cotropitor a devenit problema fun
damentală a tuturor forțelor revolu
ționare, democratice, patriotice, na
ționale, a tuturor popoarelor lumii. 
Din această necesitate vitală s-a 
născut coaliția antihitleristă, a cărei 
forță fundamentală a fost Uniunea 
Sovietică.

îmbinînd strălucit patriotismul 
fierbinte șl internaționalismul con
secvent, îndatoririle naționale și cel» 
internaționale, exponent fidel al 
voinței și intereselor întregului po
por, Partidul Comunist Român a or
ganizat lupta pentru răsturnarea re
gimului militaro-fascist, pentru eli
berarea părții de nord a Transilva
niei. pentru alăturarea României 
la coaliția antifascistă.

Ca urmare a intensificării mișcării 
de rezistentă interne, folosind con
dițiile externe favorabile, create prin 
spargerea frontului german din nord- 
estul României de către armata so
vietică, partidul nostru comunist, in 
colaborare cu celelalte forțe demo
cratice, antihitleriste, a declanșat, la 
23 August 1944, insurecția națională 
armată antifascistă și antiimpe- 
rialistă. Răsturnarea dictaturii mi- 
litaro-fasciste a deschis calea elibe
rării definitive a României de sub 
dominația imperialistă, a Înfăptuirii 
năzuințelor poporului român de a fi 
liber și stăpîn pe bogățiile și munca 
sa. pe propriul său destin.

Relevind ampla activitate interna
țională a țării noastre, vorbitorul a 
arătat că prietenia și alianța cu 
U.R.S.S. reprezintă o constantă a po
liticii externe a României noi. O 
inrîurire determinantă asupra dez
voltării pe multiple planuri a legă
turilor dintre partidele și popoarele 
noastre au adus-o contactele directe 
dintre conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări și, în primul 
rînd, lntîlnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Leonid Brejnev.

★
în aceeași zi, V. I. Drozdenko, 

ambasadorul U.R.S.S. la București, a 
depus coroane de flori la monu
mentele eroilor români și ostașilor 
sovietici din Cărei și Satu-Mare.
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mîndria patriotică de a-și fi adus 
din plin contribuția la marea cauză 
a zdrobirii fascismului și la reali
zarea libertății popoarelor. Istoria a 
consemnat pentru totdeauna marile 
jertfe de sînge, uriașele eforturi 
materiale, bărbăția și dîrzenia de 
neînfrînt ale poporului român, care, 
în frunte cu clasa muncitoare și 
partidul comunist, a știut să conti
nue cu cinste cele mai bune tradi
ții ale Înaintașilor în lupta pentru 
propria libertate, pentru progresul 
umanității.

Relevind că, în condițiile războiu
lui nimicitor declanșat de Germania 
hitleristă, lupta pentru zdrobirea 
fascismului cotropitor a constituit 
problema esențială a tuturor forțe
lor revoluționare, democratice, pa
triotice, naționale, a tuturor popoa
relor lumii, din această necesitate 
vitală născîndu-se coaliția antihitle- 
ristă, vorbitorul a spus : Forța fun
damentală a coaliției antifasciste a 
fost Uniunea Sovietică, care a pur
tat pe umerii săi greul războiului, 
adutind contribuția hotărîtoare la 
zdrobirea agresorilor și obținerea 
victoriei.

Vorbitorul a arătat apoi că țara 
noastră, care a cunoscut ororile răz
boiului, este ferm angajată in lupta 
pentru pace și destindere In Europa 
și în lume, pentru edificarea unui 
climat de securitate și cooperare, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
politice și economice internaționale.

Prietenia și alianța cu Uniunea 
Sovietică reprezintă o constantă a 
politicii externe a României, găsin- 
du-și materializarea în dezvoltarea 
amplă a reLațiilor dintre țările și 
popoarele noastre în domeniile poli
tic, economic, tehnico-științific și 
cultural.

Cel mai înalt omagiu, a spus în 
încheiere vorbitorul, pe care 11 adu
cem grelelor jertfe plătite de po
poare în timpul celui de-al doilea 
război mondial, memoriei milioane
lor de oameni care au pierit în lupte 
11 constituie edificiul unei păci trai
nice în lumea de azi și de mîine. 
Acesta este mesajul pe care poporul 
nostru, angajat cu toate forțele în 
procesul făuririi unei noi orînduiri 
sociale în România, socialismul și 
comunismul. îl adresează șl acum, 
tind aniversăm 30 de ani de la vic
toria asupra fascismului, tuturor po
poarelor lumii, forțelor progresiste 
de pretutindeni.

(Agerpres)

lui" de la Oarba de Mureș, unde 
și-au pierdut viața un mare număr de 
ostași români, se desfășoară în aces
te zile ample manifestări omagiale. 
Un mare număr de elevi și pionieri 
din municipiul Tg. Mureș și-au dat 
concursul la reușita unui spectacol 
dedicat Zilei victoriei.

★
Tineri din întreprinderi și școli 

ale Timișoarei și Lugojului au par
ticipat, luni, la o serie de evocări 
consacrate eroismului ostașilor ro
mâni în războiul de independență și 
în luptele pentru definitiva infrin- 
gere a fascismului. Acțiuni similare 
au avut loc și la alte cluburi mun
citorești și cămine culturale din ju
dețul Timiș.

(Agerpres)

Contribuția eroică
ișcărilor populare de rezistență

Victoria în cel de-al doilea război 
mondial constituie o gigantică operă 
a popoarelor, rezultanta eforturilor 
și luptei lor pentru înfringerea fas
cismului, dobîndirea libertății și sal
varea civilizației umane.

Evident, în repurtarea victoriei au 
avut un rol esențial forțele armate 
ale statelor din coaliția antifascistă ; 
totodată, la zdrobirea militară a 
fascismului a contribuit dezvoltarea 
mișcării de rezistență a popoarelor, 
care a provocat lovituri grele agre
sorului ocupant prin sabotarea dis
pozitivelor sale militare, prin dez
voltarea acțiunilor armate care au 
dus la crearea unor fronturi de 
luptă în interior, ce imobilizau zeci 
de divizii fasciste.

Rezistența a reunit în fiecare țară 
toate forțele interne democratice, 
progresiste și patriotice, avînd în 
primele rinduri partidele comu
niste, care s-au afirmat ca forța 
cea mai organizată, mai consec
ventă și mai combativă a frontului 
antifascist

Asa cuns este știut, UNIUNEA 
SOVIETICA, purtînd pe umerii săi 
greul războiului, și-a ciștigat admi
rația si recunoștința popoarelor nu 
numai prin glorioasele fapte de arme 
ale Armatei sovietice, dar si prin 
eroismul manifestat de poporul so
vietic in zonele ocupate de hitleriști. 
însuflețiți de patriotism socialist 
oamenii sovietici, la chemarea 
P.C.U.S., s-au ridicat neînfricați la 
lupta împotriva invadatorilor, circa 
1000 000 dintre ei acționind ca par
tizani Înarmați pe teritoriile vre
melnic ocupate. Infruntînd cu băr
băție teroarea sălbatică instaurată 
de hitleriști, partizanii sovietici au 
provocat pierderi grele armatelor 
Germaniei fasciste, prin scoaterea 
din luptă a aproximativ un milion 
de dușmani, deraierea a peste 18 000 
de trenuri, deteriorarea a peste 4 000 
de tancuri și mașini blindate, peste 
2 000 de tunuri și 800 de avioane 
inamice. Pămintul ardea sub picioa
rele cotropitorului. în martie 1942, 
Gdbbels consemna în jurnalul 
său : „Pericolul din partea partiza
nilor crește din săptămînă în săp- 
tămînă. Ei domină în toate regiu
nile ocupate din Rusia"-

O memorabilă pagină de eroism 
au înscris in cronica Rezistenței 
europene popoarele IUGOSLAVIEI. 
Mișcarea de partizani — organizată 
de P.C. din Iugoslavia avînd în frun
te pe secretarul său general, tovară
șul I. B. Tito — a intrat în acțiune 
încă în iunie 1941 și s-a dezvoltat 
continuu, transformîndu-se într-un 
război de eliberare națională, cu un 
caracter profund patriotic și revo
luționar. în toți anii acestui război, 
unitățile armatei de eliberare na
țională, care de la un efectiv de 
30 000 a ajuns la finele războiului 
la 800 000 de luptători, au imobili
zat între 30 și 55 divizii ale ocu
panților cu un efectiv de 600 000— 
850 000 de oameni. Tributul de singe 
a fost nespus de greu : 1 706 000 de 
oameni — fiecare al nouălea cetă
țean iugoslav.

în POLONIA, prima din țările 
cotropite de hitleriști după declan
șarea războiului, mișcarea de par
tizani a ajuns să cuprindă circa 
500 000 de oameni ; organizațiile 
militare create de comuniști — 
„Garda populară" și 
populară"

populară" și „Armata 
__  — au desfășurat eroi
ce acțiuni de sabotare a pro
ducției da război, a transportu
rilor feroviare, a aprovizionării 
trupelor hitleriste, precum și ac
țiuni de apărare a populației 
împotriva terorii fasciste ; cro
nica Rezistenței consemnează 
„Răscoala din ghetoul Varșoviei" 
din 1943, ca și insurecția din ca
pitala poloneză din vara anu
lui 1944 — ambele înăbușite în 
sînge de hitleriști. Unitățile polo
neze constituite pe teritoriul 
U.R.S.S., iar după nașterea Polo
niei noi, Armata ei populară, au

(Urmare din pag. I)
sat autorului acestor rinduri nu cu 
mult înainte de a ne părăsi pentru 
totdeauna :

„Din cauza îngustimii trecerii de 
la Ciupău, unde fusese instalată și 
o punte de asalt, divizia a organizat 
trei grupări succesive de forțare... 
La ora 8,00, după o violentă pregă
tire de artilerie de 45 minute, a în
ceput asaltul. Pînă la creastă erau 
peste 1 000 metri, în pantă repede, 
în semicerc boltit, cu multe unghiuri 
moarte. Batalionul 2 din Regimentul 
36 i. cucerește cota 495. Inamicul 
contraatacă insă imediat. Se încinge 
o luptă extrem de sîngeroasă. Uni
tățile noastre sînt forțate să se re
tragă pină la Mureș. Situația esta 
critică. Un ofițer de stat major tre
ce rîul, ia comanda rezervei șl con
traatacă, restabilind situația, fără 
însă a cuceri cota 493. Către ora 
17,00 sînt introduse în luptă noi bata
lioane, pentru a se putea menține 
terenul cucerit. în cursul nopții de 
22 spre 23 septembrie s-au dat 
atacuri continue pe diferite ma- 
meloane și cote ce duceau la creas
tă. Inamicul lumina scena bătăliei 
cu rachete și proiectile trasoare ; ve
dea totul ca în palmă. Focul de ba
raj al dușmanului era deosebit de 
puternic, iar contraatacurile SS-iști- 
lor alternau cu rapiditate și exacti
tate. în schimb, focul nostru era li
mitat, datorită condițiilor de teren. 
Luptele erau grele, rezistența inami
cului dirză. Pină la ora 24,00 divizia 
a înregistrat următoarele pierderi: 10 
ofițeri, 2 subofițeri și 546 trupă. Iar 
bătălia era în curs...".

Dealul Sîngeorgiului — o Golgotă 
românească a anului 1944. Desigur, 
pozițiile Diviziei SS 8 cavalerie mo
torizată, amplasată în trupul de pia
tră al „Dealului" puteau fi cucerite 
printr-o largă manevră de învăluire, 
dar comandamente superioare stabi
liseră Diviziei 9 infanterie misiunea 
de a fixa forțele inamicului în sec
torul „Dealului" și de a înlesni astfel 
trupelor sovietice și române înain
tarea spre vest Misiunea a fost în- 

Ideplinită cu prețul unor pierderi pe 
care cronicarul de la 9 mai 1945 le 

luat parte la luptele pentru elibe
rarea întregului teritoriu polonez 
si apoi, mai departe, pînă la Ber
lin. Fii ai poporului polonez au 
luptat practic pe toate fronturile 
si in mișcările de rezistentă din 
diferite țări europene.

în FRANȚA, unirea eforturilor 
formațiunilor de luptă „Franctirori 
și Partizani", create din inițiativa 
P.C.F., cu cele ale organizațiilor 
militaro-politice socialiste, catolice 
și altele, care au răspuns Apelului 
din 18 iunie 1940 al generalului De 
Gaulle, a dat un puternic stimu
lent acțiunilor Rezistenței. Luptă
torii din maquis (partizani retrași 
in munți și păduri) au întreprins 
eroice acțiuni de sabotaj, deteriora
re a căilor si mijloacelor de trans
port, a telecomunicațiilor, au des
fășurat adevărate bătălii contra 
garnizoanelor și trupelor hitle
riste, represaliile inamicului du- 
cînd uneori la masacre ca ace
lea de la Oradour sau extermina-

„Un rol de cea mai mare importanță in 
înfringerea fascismului au avut ridicarea 
popoarelor cotropite, mișcarea de rezistență 
antifascistă a forțelor patriotice, care, în 
frunte cu partidele comuniste, au luptat cu 
neînfricare împotriva ocupanților, pentru 
libertate și independență".

NICOLAE CEAUȘESCU
rea partizanilor de la Vercors. Se 
cuvin relevate și acte ca acela al 
ofițerilor și marinarilor care și-au 
scufundat vasele pentru a împie
dica capturarea flotei de către 
inamic. Momentul culminant și 
strălucit al Rezistenței l-a con
stituit eliberarea Parisului de către 
forțele insurecționale, organizate 
de P.C.F., denumit, datorită celor 
peste 75 000 de victime pe care 
ltia dat; 1 „partidul împușcațilbf"."

Pe teritoriul CEHOSLOVACIEI, 
dezmembrată temporar de hitle
riști, lupta de rezistență a popoare
lor ceh și slovac, mișcarea de re
zistență au luat forme variate — de 
la acțiuni de sabotaj și diversiune, 
pînă la mișcarea de partizani care 
a luat o mare dezvoltare, culmi- 
nînd cu răscoala din Slovacia din 
august 1944 și insurecția de la Pra- 
ga din mai 1945 ; totodată, și-au 
adus aportul la victoria coaliției 
antifasciste unitățile armate create 
pe teritoriul U.R.S.S., ca și aviato
rii cehi și slovaci din cadrul forțe
lor aeriene britanice, participanți la 
debarcarea în Normandia.

în cinci ani și jumătate de luptă 
eroică pentru eliberarea țării, ma
sele populare din ALBANIA au 
ridicat o armată de 70 000 de lup
tători, angajînd în luptă peste 15 
divizii italiene și germane și dtnd 
cauzei antifasciste peste 28 000 de 
martiri.

în BULGARIA, sub steagul 
Frontului Patriei, acțiunile detașa
mentelor de partizani și ale grupu
rilor de luptă, care în vara anului 
1944 numărau circa 30 000 de lup
tători, au culminat cu insurecția 
victorioasă de la 9 septembrie 1944 ; 
în patru ani de război au căzut în 
luptă peste 9 000 partizani și 20 000 
de simpatizant!.

Și în UNGARIA au avut loc ac
țiuni de sabotare a mașinii de 
război hitleriste ; cîteva mii de 
antifasciști unguri au luptat în rîn- 
durlle partizanilor in U.R.S.S., Iu- 

sublinia prin cuvintele : „Lungul șir 
de morminte românești de la Mureș 
și pînă în Boemia..." în cele zece 
zile și nopți de asalt au urcat pentru 
totdeauna Dealul Singeorgiului peste 
100 ofițeri, 56 subofițeri, 4 638 trupă...

Călătorule, de treci Mureșul și dai 
să urci Dealul Sîngeorgiului nu uita 
să te pleci cu pietate în fața mor
mintelor ce se văd sau nu, dar care 
se inșiruie de la Mureș și pînă in 
Boemia 1

UN VETERAN al războiului anti
hitlerist, pe nume Bogdan C. Vasile, 
din comuna Frăsinet, după ce la 9 
mai 1945 a înălțat și el arma spre cer, 

Cuvinte despre vitejie
dind astfel grai bucuriei sale soldă
țești de a fi supraviețuit conflagra
ției mondiale, s-a așezat la marginea 
drumului și, ca un bun gospodar ce 
era, s-a apucat să numere zilele și 
nopțile trăite pe front, în linia întîi, 
față-n față cu moartea. Au ieșit la 
socoteală 215. Ca sergent, în Regi
mentul 1 Vlnători-Pitești, a fost co
mandant de grupă, apoi de pluton. A 
participat la forțarea Tisei, dar 
înainte de a forța rîul, a văzut cu 
ochii săi plutind pe apele ce duceau 
spre infinit „trupurile ostașilor ro
mâni îngroșînd cu sîngele lor Tisa"... 
A urcat în plină iarnă muntele Ma
tra, croindu-și drum cu arma-n mină. 
Numai într-o singură luptă cu ina
micul unitatea sa a lăsat în urmă, 
pe Matra. 40 de morminte... ..Pe Ma
tra — mi-a povestit veteranul — 
mi-am dat seama, asa, dintr-o dată, 
că de o săptămînă nu mai pusesem 
în gură strop de apă curată... îmi 
potoleam setea topind zăpada. Pe 
cap purtam o căciulă ; cînd mi-au 
dat-o era albă, albă ! Fumul o făcu
se neagră". 215 zile. Să ne imaginăm 
fericirea Iui Bogdan C. Vasile cînd, 
la 9 mai 1945, ajuns la 60 km de 
Praga, a trăit bucuria primei zile de 
pace.

goslavia, Cehoslovacia și în alte 
țări.

în condițiile ocupației hitleriste. 
în ITALIA, brigăzile de partizani 
„Garibaldi", organizate de parti
dul comunist, au dat grele lo
vituri ocupanților ; iar după con
stituirea comandamentului „Corpu
lui de voluntari ai libertății", po
porul Italian s-a angajat într-un 
greu război de eliberare, la care au 
participat circa 250 000 de partizani, 
și care a culminat cu insurecția din 
aprilie 1945 de la Milano; 72 500 
italieni au căzut în lupte.

Evocăm, de asemenea, prin
tre momentele pline de sem
nificație ale luptei de rezis
tență, eroica mișcare de par
tizani din GRECIA. Popoarele 
din BELGIA, OLANDA, DANE
MARCA, NORVEGIA, AUSTRIA, 
FINLANDA și alte țări și-au 
legat numele de cauza victo
riei prin viguroase fapte de 
arme ale armatelor clandestine oon- 

stituite in aceste țări, prin refu
zul muncitorilor de a lucra pentru 
mașina de război hitleristă, prin ac
țiuni cu grave urmări pentru ina
mic, cum a fost scufundarea de că
tre patrioții norvegieni a ferry-boa- 
tului care transporta în Germania 
apa grea necesară punerii la punct 
de către hitleriști a bombei atomice.

Concomitent cu luptele purtate de 
ostașii britanici pe fronturile din 
Africa șl Europa, in aer și 
pe mări, populația ANGLIEI a 
contribuit la victorie prin băr
băția cu care a suportat bom
bardamentele aviației inamice și 
ale rachetelor V-2. La faptele de 
arme ale forțelor armate ale 
S.U.A., care au luptat pe diferite 
fronturi, se adaugă eforturile de
puse de muncitorii americani 
pentru a asigura livrările de ar
mament, abnegația de care au 
dat dovadă marinarii care, pe în
tinsul oceanelor, asigurau ajungerea 
la destinație a convoaielor de apro
vizionare cu arme și muniții către 
fronturile din Răsăritul Europei și 
din alte zone de operațiuni. Merită 
relevat și aportul unor popoare din 
țări îndepărtate de pe continentul 
african sau din CANADA, INDIA, 
PAKISTAN, NOUA ZEELANDA, 
AUSTRALIA, care au trimis ostași 
și au sprijinit in diverse forme ne
cesitățile frontului.

în ceea ce privește lupta pentru 
înfringerea principalului aliat din 
Asia al hitleriștiloe — Japonia mi
litariste — trebuie subliniat că șl 
pe acest teatru de luptă, pe lingă 
armate, au avut un rol esen
țial luptele de partizani. După cum 
se știe, forțele de eliberare din 
CHINA, care au adus o contribuție 
majoră la înfringerea Japoniei, 
s-au constituit și dezvoltat pe par
cursul războiului de eliberare ca 
Armata Populară revoluționară, 
formată din muncitori și țărani, 
organizată șl condusă de P.C. Chi
nez. între cei 8 000 000 de oameni 
care au căzut in războiul antijapo-

UN OM mai poartă și acum In 
carnea trupului său citeva schije. 
Chirurgii se tem să i le extragă. In 
octombrie 1944, Tanțu D. Mihai, co- 
mandînd un pluton de călăreți, a trăit 
lingă Sătmărel ceea ce soldatul nu
mește „botezul focului". „Actul" i-a 
fost „semnat" de 28 de schije vrăj
mașe. Sîngele i-a țîșnit din 28 de 
răni... Totuși, în plină încăierare cu 
inamicul, a mai găsit în el puterea 
necesară să predea unui alt cama
rad comanda plutonului, după care 
s-a prăbușit în hăul delirului. A fost 
cules de pe cîmpul de luptă. Medicii 
S-au străduit să-1 salveze, i-au extras

24 de schije. Cu alte patru, Tanțu D. 
Mihai s-a întors pe front și a fă
cut, împreună cu Regimentul 5 Ro
șiori, întregul război de eliberare a 
Cehoslovaciei... Cu acel regiment care, 
în „Ziua Victoriei", la 9 mai 1945, ora 
9,20, așa cum ne dezvăluie „Jurna
lul său de operațiuni", mai lupta 
încă : „Marșul continuă pe direcția 
(...) Pierderi : 3 morți. 2 răniți din 
pricina minelor".

ȘI DOROBANȚII Regimentului 26, 
la 9 mai 1945, mai luptau încă. Fos
tul comandant al unității, Manolache 
Al. A., în prezent general-maior in 
rezervă, își amintește că prima zi de 
pace căzuse într-o miercuri, și-mi 
scrie : „La ora 8,00, după o pregă
tire de artilerie, regimentul se ridi
că la atac, dar este intîmpinat de i- 
namic cu focuri puternice (...) Cade 
grav rănit maiorul Munteanu, co
mandantul batalionului 1 (...) Atacul 
nostru se declanșează din nou către 
ora 12,00, sub sprijinul artileriei di
vizionare, al unui tanc și al unui tun 
antitanc (...) cu care am acționat de-a 
lungul șoselei Brno — Praga, ca ur
mare a faptului că inamicul dispu
nea de tanchiști care sprijineau re
zistența de la pădure (...) Lupta a 
luat sfirșit în jurul orei 13,00". 

nez, o considerabilă parte erau par
tizani acționind in zonele ocupate. 
Poporul chinez a blocat forțe mili
tare din cele! mai importante ale 
Japoniei, a dat lovituri grele dispo
zitivelor de război ale acesteia ; 
războiul antijaponez s-a prelungit 
prin înfringerea gomindaniștilor, 
realizîndu-se astfel deplina elibera
re a Chinei. Mișcarea de partizani 
a cunoscut o amploare deosebită și 
in COREEA, VIETNAM, BIRMA- 
NIA, INDONEZIA, FILIPINE, de
tașamentele respective eliberînd 
mari părți din teritoriile cotropite 
de militariștii japonezi.

Prin imensele sacrificii șl înaltul 
lor eroism, manifestat in marea 
epopee a Rezistenței antifasciste, 
masele populare din țările înrobite 
de fascism au adus o contribuție 
de neprețuit la victoria asupra 
fascismului.

Aportul ROMÂNIEI la marea 
victorie asupra fascismului și-a 
găsit expresie atit in amploarea 
operațiunilor militare desfășurate 
de Armata română pe frontul an
tihitlerist, cit și in participarea 
activă, multilaterală și eroică a 
maselor populare, a poporului 
român Ia Rezistența antifascistă. 
Așa cum s-a arătat pe larg în alte 
articole apărute în ziarul nostru in 
aceste zile. Partidul Comunist 
Român, sfidînd cu neînfricare te
roarea fascistă, a desfășurat o inten
să activitate atit pentru realizarea 
unei coaliții largi a forțelor demo
cratice și patriotice, cit și pentru 
mobilizarea maselor la lupta de 
eliberare. Actele de sabotaj ale mun
citorimii, în frunte cu comuniștii, 
îndeosebi în întreprinderile indus
triale ce lucrau pentru aprovizio
narea frontului și din transpor
turi. incendierea unor depozi
te militare de armament și 
carburanți, împotrivirile țărăni
mii față de rechiziții, refu
zul la incorporare și plecare pe 
front — alnt doar citeva din for
mele de rezistență antifascistă din 
România, care 6-a dezvoltat con
tinuu, mergînd pînă la lupte de 
partizani și crearea formațiunilor 
patriotice, care au jucat un rol deo
sebit de important în insurecția na
țională antifascistă — prin care a 
fost răsturnată dictatura antonescia- 
nă și s-a asigurat trecerea Româ
niei de partea coaliției antihitleris
te, în acest context se cuvine evo
cată participarea activă a poporului 
nostru sub deviza „Totul pentru 
front, totul pentru victorie I" la 
giganticul efort pentru dobîndirea 
victoriei.

Concomitent cu desfășurarea re
zistenței din țară, fii ai poporului 
român, crescuți de partid în spi
ritul patriotismului și internațio
nalismului, au luptat împotriva 
fascismului german în cadrul miș
cării de rezistență, în detașamen
tele de partizani din Uniunea So
vietică, Iugoslavia, Cehoslovacia, 
Franța și alte țări.

In măreața ridicare la luptă pe 
care a reprezentat-o Rezistenta an
tifascistă — fenomen fără precedent 
în istorie prin amploarea sa — s-a 
verificat în mod strălucit teza mar- 
xist-leninistă cu privire la rolul po
poarelor ca făuritoare ale Istoriei, 
ale propriilor destine, la oapacitatca 
lor de a determina cursul eveni
mentelor potrivit intereselor lor 
fundamentale. De aci — și unul din 
învățămintele esențiale : acela al 
necesității ca popoarele să se u- 
neașcă, să-și mobilizeze energiile, 
să acționeze pentru soluționarea 
problemelor acute care confruntă in 
prezent omenirea, pentru împlini
rea aspirațiilor lor de pace, liber
tate, Independență șl progres, cu o 
combativitate tot atît de puternică 
ca aceea de care au dat dovadă 
în lupta pentru obținerea victoriei.

Ion FÎNT1NARU

i

CIMITIRELE EROILOR. MONU
MENTELE cu plăcile lor memoriale 
au venit pe urmă, după ce primă
vara păcii se instăpînise de-a bine- 
lea în lume......Glorie eroilor români
căzuți pentru apărarea Patriei" (Oar
ba de Mureș). „Glorie ostașilor ro
mâni care au luptat cu eroism îm
potriva fascismului, pentru eliberarea 
patriei, pentru libertatea și indepen
dența poporului român" (Oradea). 
La fel, și dincolo de granițele țării : 
„...in memoria celor 156 de militari 
români căzuți în împrejurimile ora
șului, pentru eliberarea Ungariei de 
sub jugul fascist" (Oroshăza). „Acest 
monument a fost ridicat in cel de-al 
13-lea an de Ia eliberarea țării de lo
cuitorii din Tiszakecske, in cinstea 
eroilor români căzuți in anul 1944". 
„Ați fost fiii unui alt popor și ați 
murit pentru noi. Voi ne-ați ajutat 
să obținem libertatea. Amintirea 
voastră va trăi în veci" (TiszalCk). 
„Păstrăm cu pietate memoria eroi
cilor fii ai poporului român, eare 
și-au jertfit viața pentru idealurile 
internaționalismului proletar, pentru 
eliberarea țării noastre" (Miskolc). 
„Glorie eroilor români care și-au 
jertfit viața in lupta împotriva fas
cismului, pentru eliberarea poporu
lui foaie ungur" (Budapesta). „Viața 
noastră este libertatea noastră, cetă
țenii recunoscători ai localităților 
Michalovo și Polhonry" (Cehoslova
cia). „Glorie veșnică eroilor români 
căzuți in luptele pentru eliberarea 
Republicii Cehoslovace de sub jugul 
fascist 1944—1945“ (Zvolen). „Anul 
1945. Eroilor Corpului 4 armată ro
mân căzuți pentru eliberarea orașe
lor Uh, Ostroh, KromfFi?, și Kojetin" 
(Kromăriz). „Cinste și onoare eroi
lor armatei române căzuți pentru e- 
liberarea patriei noastre in cei de-al 
doilea război mondial" (Brno).

De la Mureș și pină în Boemia... 
lungul șir de morminte românești — 
consemna într-o noapte de primă
vară mina ostenită a unui ofițer, tră
ind, in felul său. bucuria Victoriei și 
a Păcii. Știa, fără îndoială, că cimi
tirele Eroilor, monumentele cu plă
cile lor memoriale vor veni pe 
urmă.-
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STAREA VREMII IMPUNE

LUCRĂRI IMEDIATE IN AGRICULTURĂ
în multe zone ale țării a plouat 

abundent in ultimele zile. Aceste 
ploi au venit intr-un moment cind 
in județele din sudul si sud-vestul 
tării s-a Încheiat semănatul culturilor 
de primăvară, iar în multe locuri 
plantele au răsărit. în ultimele zile 
s-a lucrat la semănat în județele din 
Transilvania și nordul Moldovei, 
unde această lucrare se apropie de 
sfirșit. în legătură cu evoluția timpu
lui si desfășurarea lucrărilor agricole 
am avut o convorbire cu acad. 
Nichifor Ceapoiu. directorul Institu
tului de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fundulea-Ilfov.

— Cum apreciați evoluția 
timpului din aceste ultime zile 7

— Timpul evoluează normal pentru 
condițiile climatice din țara noastră. 
Cantitățile de apă rezultate din ploi 
in perioada 1 aprilie—5 mai, în ma
joritatea zonelor țării, au însumat 
60—100 litri de apă la metru pătrat, 
din care circa 80 la sută au fost în
registrate după 20 aprilie. Aceste 
ploi au fost bine venite. Ele nu con
stituie o excepție pentru climatul 
nostru. în cei mai multi ani, cea mai 
mare cantitate de apă rezultată din 
ploi — uneori chiar 50 la sută din 
totalul precipitațiilor anuale — se în
registrează în lunile mai-iunie. în 
acest an, sezonul ploios s-a instalat 
mai repede, deoarece, după cum bine 
știm cu toții, și evoluția timpului 
este mal avansată cu cel puțin 10 
zile. în sudul tării, de exemplu, orzul 
și griul din soiul Excelsior au dat 
în spic, ceea ce. în alți ani, se 
intîmpla după 10 mai. S-a dovedit 
astfel cit de eficiente au fost reco
mandările făcute de institutul nostru, 
de specialiștii din agricultură ca, în 
condițiile din acest an. însămînțărils 
să se facă mai devreme.

Cit privește efectul ploilor, trebuie 
avut în vedere că ele sînt foarte efi
ciente. Pentru sudul și estul tării, 
deși cantitățile de apă rezultate au 
fost mari, ele nu prezintă un mo
tiv de îngrijorare. Șt iată de ce. 
Asemenea plot liniștite și de lungă 
durată, sînt foarte bune deoarece din 
totalul apei căzute cea mai mare 
parte intră în pămînt. în sprijinul 
acestei afirmații vine și faptul că, 
după observațiile hidrologice, nivelul 
apelor nu a crescut prea mult. Ca 
urmare, rezervele de umezeală din

în județul Caraș-Severin 

Se însămînțează 
ultimele parcele cu porumb 

în județul Caraș-Severin suprafața 
insămințată cu porumb a ajuns la 
90 la sută față de cea planificată in 
cooperativele agricole și la aproape 
80 la sută în I.A.S. De remarcat este 
faptul că în ultimele zile au fost 
insămințate zilnic in jurul a 2 000 
ha cu porumb. Unitățile care a* 
nartin de consiliile intercooperatiste 
Berzovia, Bocșa și Bozovici au în
cheiat această lucrare. Ca urmare, 
utilajele rămase disponibile au fost 
concentrate in zonele unde din cau
za umidității solului mai sînt de in* 
sămințat unele suprafețe. De exem
plu, mai multe semănători de la 
consiliul interoooperatist Zlatița au 
fost dirijate spre unitățile situate 
in jurul Oravițet. Lucrările trebuie 
grăbite in cooperativele agricole Iam, 
Berliște, Greoni, Prisaca și Căvăran, 
pentru ca, în timpul cel mai scurt, 
ultimele suprafețe să primească să- 
mința. (N. Catană). 

sol sînt acum ridicate, asemănătoare 
cu cele din anii buni din punct de 
vedere al precipitațiilor. Astfel, din 
datele comunicate de Institutul de 
meteorologie și hidrologie, pe 80 la 
sută din suprafața agricolă a țării 
rezerva de apă din sol atinge 1 200— 
2 000 metri cubi la hectar. Doar în 
Dobrogea această rezervă este mai 
mică — 800—1 200 metri cubi la hec
tar. deci un deficit moderat. Faptul 
că în Transilvania și Banat ultimele 
ploi au fost mai reduse ca intensitate 
a permis continuarea însămîntărilor. 
Trebuie depuse eforturi ca. peste tot, 
să se termine semănatul porumbului.

@ Ploile au refăcut rezerva de umiditate din sol
• Maximă atenție întreținerii culturilor
9 Insămințarea — pină la ultimul hectar!

soiei, fasolei etc. Nu trebuie uitat 
însă un lucru bine știut de altfel : 
luna mai este de obicei mai ploioasă. 
Citind previziunile meteorologice re
zultă că vom avea de-a face cu o 
lună umedă. Prin urmare, toate lu
crările în cîmp trebuie adaptate a- 
cestei situații.

— Am dori să faceți citeva 
precizări in legătură cu lucrările 
de întreținere a culturilor. In 
primul rind, ce probleme pune 
griul 7

— O anumită perioadă. în sudul 
țării, semănăturile de toamnă s-au 
dezvoltat pe baza puținei umidități 
adunate în sol in timpul iernii. In
tr-un moment cind rezervele mici de 
umiditate puteau influența negativ 
dezvoltarea normală a griului, a 
plouat bine. Aceste ploi coincid cu 
perioada cind plantele încep să 
consume foarte multă apă : ele au 
creat rezerva necesară pentru perioa
da înspicatului și înfloritului. Pen
tru grîu și celelalte semănături de 
toamnă a trecut pericolul ca exce
sul de apă să provoace pierderi. 
Știm, de exemplu, că la grîu stag
narea apei pe semănături produce 
pagube, mai ales la desprimăvăra-

Succesele energeticienilor
Luni dimineața, colectivul hidro

centralei de la Porțile de Fier a fur
nizat sistemului energetic național 
cel de-al 2-lea miliard kilowat-oră 
energie electrică realizat de la înce
putul anului. O însemnată parte din 
această cantitate de energie a fost 
obținută peste prevederile de plan, 
ca urmare a eforturile depuse pentru 
folosirea hidrogeneratoarelor la pa
rametrii superiori celor prevăzuți.

Tot luni, colectivul întreprinderi’ 
„Electrocentraje" — Craiova, unitate

•• .tiu" ■•■1 co

re cind plantele sînt epuizate șl 
au nevoie de condiții optime pen
tru a porni in vegetație. Acum, se
mănăturile de toamnă au avut sufi
cient timp pentru a se dezvolta și 
rezistă excesului de apă. Totuși, a- 
colo unde se constată băltiri ne locu
rile mai joase, trebuie deschise ca
nale pentru evacuarea apei. In al 
doilea rind. trebuie acționat cu multă 
hotărîre in vederea combaterii bu
ruienilor care, așa cum se știe, con
sumă apa, materiile hrănitoare și fa
vorizează dezvoltarea bolilor. Consti
tuie un fapt pozitiv că, în acest an, 
au fost aplicate erbicide pe 245 000 ha 

cu grîu în întreprinderile agricole de 
stat si pe 761 500 ha in cooperativele 
agricole. Este adevărat, nu au fost 
realizate toate suprafețele prevăzute 
a se erblcida. De acum înainte, avind 
în vedere dezvoltarea plantelor, lu
crările de erblcidare nu pot fi con
tinuate decît în unele zone din 
Transilvania și Banat, unde plan
tele sint mici și există buruieni 
mai multe. Peste tot unde este ne
voie trebuie să se facă plivitul ma
nual, astfel incit nici o buruiană să 
nu rămină în lanurile de grîu. Există 
pericolul ca pe unele terenuri griul 
să cadă. Deci, pregătirile pentru re
coltare trebuie să țină seama de a* 
ceastă situație.

— Cum se prezintă semănă
turile de primăvară și cum tre
buie executate lucrările de în
treținere la aceste culturi ?

— Peste tot. unde însămînțările 
s-au făcut la timp plantele au răsă
rit. La floarea-soarelui. umiditatea 
ridicată asigură pornirea mai rapidă 
în vegetație a plantelor, creșterea lor 
viguroasă. La fel, și sfecla de zahăr 
are nevoie acum de o cantitate în
destulătoare de apă, ceea ce va face 
ca absolut toate plantele ce au răsă- 

care grupează termocentralele Isal- 
nița și Govora, a ridicat Ia 36 000 000 
kWh cantitatea de energie electrică 
realizată în plus de Ia începutul 
anului. Succesul, care le-a permis 
energeticienilor celor două unități să 
realizeze mai mult de 60 la sută din 
angajamentul ce și l-au asumat pe 
întregul an, a fost însoțit de econo
misirea unei cantități de cornbustibil 
cu care se pot produce mai - mult de 
20 000 000 kWh energie electrică. 

în aceste zile de amplă întrecere, muncitorii noii secții de utilai metalurgic a întreprinderii „Independența” 
Sibiu se străduiesc să-și onoreze angajamentele prin performanțe superioare în producție, prin realizarea 
unor produse de înaltă calitate. Fotoreporterul nostru a surprins la locul de muncă pe cîțiva din fruntașii 
întrecerii (de la stingă la dreapta): Stelian Popa, Palaghia Moldovan, loan Florea, Francisc Feldman, Gheor- 

ghe Dragomir Foto : E. Dichiseanu

rit — eu excepția celor care vor fi 
înlăturate prin lucrările de rărit — 
să rămină in cultură. Porumbul, deși 
a răsărit, este pe alocuri îngălbenit 
din cauză că nu a avut suficientă 
căldură. Soarele care strălucește a- 
cum din nou contribuie la încălzirea 
solului și, în curind, plantele de po
rumb vor prinde culoarea verde.

în condițiile create de ploi, trebuie 
să se acționeze cu hotărîre la în
treținerea culturilor. După cum se 
știe, buruienile cresc la temperatul! 
mai scăzute decit plantele cultivate. 
Suprafețele erbicldate sînt relativ 
mici — circa 500 000 ha porumb. De 
aceea, singura lucrare prin care pu
tem combate buruienile este prășitul. 
începind din aceste zile, toate forțele 
mecanice și umane trebuie concen
trate la executarea acestei lucrări. 
Prașilele nu numai că distrug buru
ienile, ci asigură o bună afinare șl 
încălzire a terenului. întrucit în a- 
ceastă perioadă plantele au nevoie 
de căldură, prașilele sint binevenite 
și pe acele terenuri pe care s-au apli
cat erbicide. Trebuie avut în vedere 
ca la prășit să se asigure densitatea 
optimă de plante la hectar — condi
ție hotărîtoare pentru obținerea Unor 
recolte mari. Nu trebuie admis ca 
prin lucrări executate neglijent să se 
diminueze numărul plantelor din cul
turi.

în unele sisteme de irigații apa 
provenită din ploile căzute in ulti
mele zile nu a fost suficientă pen
tru a acoperi deficitul de umiditate 
din sol. De aceea, îndeosebi in Dobro
gea și nord-estul Bărăganului, tre
buie să se urmărească în permanen
tă umiditatea solului și să se inter
vină cu udări.

Așa cum am arătat, ploile din ul
tima vreme, deși au oprit in oare
care măsură desfășurarea lucrărilor 
în cimp, sint bine venite pentru agri
cultură. Avem, așadar, șanse de a 
obține recolte mari atît la culturile 
de toamnă, cit și la cele de primă
vară. Trebuie să fie luate măsuri 
ca lucrările de întreținere să se 
execute exemplar. începînd chiar din 
aceste zile. Nu este de ajuns să ne 
ajute natura ; noi trebuie să lucrăm 
bine pămintul, să îngrijim cit mai 
bine culturile. Atunci recolta va fi 
asigurată.

Convorbire consemnată de 
Ion HERȚEG

Suplimentar -40 000 tone 
de lignit

Minerii de Ia Horăști au extras, 
luni, cea de-a 40-a mie tonă de lig
nit peste prevederile de plan ale pe
rioadei 1 ianuarie—1 mai. Această can
titate este superioară cu 25 000 tone 
angajamentului asumat pe întregul 
an. Succesul a fost posibil ea urmare 
a creșterii productivității muncii eu 
2 la sută peste plan, precum șl a îm
bunătățirii coeficienților de' c'fMosite 
a utilajelor și timpului de lucru.

mi

Pe un drum cit mai scurt

DE LA VORBA LA FAPTĂ
Șl DE LA STUDIU LA ACJIUNE

La începutul acestui cincinal, Ia 
întreprinderea de încălțăminte „Fla
căra roșie" din Capitală urmau să 
înceapă lucrările pentru o nouă 
investiție. Studiile amănunțite în
treprinse ulterior în acest scop 
au relevat insă că, date fiind 
condițiile specifice ale amplasării 
noii capacității de producție, rea
lizarea ei presupunea cheltuirea 
unor importante fonduri materiale, 
precum și prelungirea termenului de 
punere in funcțiune. Totuși, sporul 
de producție aferent acestei capaci
tăți trebuia obținut conform preve
derilor înscrise in plan, iar soluția 
nu putea fi căutata decît... tot în în
treprindere. A- 
cest lucru era 
clar pentru toti 
factorii de răs
pundere. dar mo
dalitățile concre
te de acțiune nu 
se întrevedeam 
Ca urmare, si
tuația a fost adu
să si în dis
cuția secretariatului comitetului de 
partid al sectorului 4. S-a hotă- 
rît ca neîntîrziat să se treacă 
la studierea temeinică, împreună 
cu cei mai buni muncitori, maiștri și 
ingineri din întreprindere, a posibili
tăților de valorificare mai eficientă 
a resurselor productive existente. în 
cele din urmă, această amplă inves
tigație, la care și-au dat concursul șl 
specialiști dirt Ministerul îndv.Btrtei 
Ușoare, s-a dovedit a fi, pentru în
treprindere, mult mai prețioasă chiar 
decît investiția amintită ; analizele 
efectuate pe toate fluxurile de fabri
cație au arătat că, prin folosirea mai 
judicioasă a spațiilor de producție 
existente, printr-o mai bună coope
rare cu întreprinderi ale industriei 
locale și prin organizarea lucrului la 
domiciliu, sarcinile de plan stabilite 
inițial puteau fi nu numai îndepli
nite, ci și depășite in mod simțitor. 
Si cea mai elocventă confirmare in 
acest sens este bilanțul pe care ni-1 

prezintă acum ing. Dumitru Pinti- 
iescu, directorul întreprinderii : „In 
primul trimestru al acestui an, colec
tivul unității a realizat o producție 
suplimentară în valoare de zece mi
lioane lei".

Ne-am oprit mai pe larg asupra a- 
cestei experiențe, dar aceasta nu este 
singura. Preocuparea stăruitoare a co
mitetului de partid al sectorului 4 
pentru a găsi, împreună cu muncitorii 
și specialiștii din întreprinderi, cu ca
drele din centrale și ministere, so
luții de punere mai deplină în va
loare a potențialului productiv exis
tent se concretizează in programe 
precise de acțiune. întocmite pentru 

O experiență și citeva probleme deschise in utilizarea 
capacităților de producție ale unor întreprinderi 

din sectorul 4 din Capitală

fiecare unitate economică în parte. 
Esențial este însă ca măsurile ce 
se stabilesc, in urma unor asemenea 
investigații și analize făcute ta fața 
locului, să fie aplicate neintirziat in 
practică. Din păcate însă, drumul 
de Ia măsuri la fapte nu este întot
deauna cel firesc — adică scurt și 
eficient. în unele întreprinderi, so
luționarea problemelor de care de
pinde folosirea rațională a resurse
lor lor productive se tărăgănează 
vretpft îndelungată. Un șir de analize 
efectuate de comitetul de partid al 
sectorului, împreună cu specialiști 
din Centrala industrială de utilaj 
tehnologic și material rulant și din 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele, au relevat, spre e- 
xemplu, că la întreprinderea „Tim
puri noi", din cauza unor „locuri în
guste" pe fluxurile tehnologice, o se
rie de mașini-unelte din secția de 
prelucrări mecanice lucrează sub in
dicii planificați.. în consecință, s-a 
stabilit ca fluxurile respective să fie 
completate cu mai multe utilaje ne
cesare optimizării procesului de pro
ducție, dar pină acum doar un sin
gur utilaj a ajuns in unitate. De a- 
semenea, tot cu prilejul analizelor a- 
mintite, s-a constatat că insuficienta 
folosire a capacităților de producție 
de aici se datorește și unei cooperări 
defectuoase cu întreprinderile „Trac- 
torul'-Brașov și „23 Augusl“-Bucu- 
rești, care nu-și onorează la timp o- 
bligațiile contractuale ; in ciuda pro
gramelor stabilite de centrală, și in 
această privință situația a rămas 
practic neschimbată. Desigur, unele 
din aceste probleme nu sint simple 
și, prin urmare, nimeni nu poate e- 
mite pretenția de a fi rezolvate pes
te noapte ; dar nici „reportarea" lor 
de la o lună la alta nu este o soluție 
de acceptat.

O situație ce frizează paradoxul 
persistă la întreprinderea „Anti- 
corozivul", unitate ce aparține de

Ministerul Industriei Chimice. Aici a 
fost pusă în funcțiune, anul trecut, o 
nouă capacitate da producție menită 
să asigure cantitățile necesare de țevi 
din poliesteri armați cu fibre de sti
clă, utilizate in medii puternic coro- 
zive, spre a se evita astfel importurile 
de țevi din oțeluri speciale. Dar oină 
acum, această capacitate a fost folo
sită numai in foarte mică măsură, 
întrucit unitățile interesate din sub- 
ordinea aceluiași minister preferă 
tot țevile din oțel. Firește, conside
rentele economice care au fost luate 
în discuție pentru justificarea con
struirii respectivei capacități de pro
ducție sînt valabile și acum. Un sin

gur lucru este ne
justificat : lipsa 
de preoeunare 
pentru fructifica
rea noii capacități 
din partea celor 
care au susținut 
necesitatea inves
tirii în instala
ția respectivă »

, unor însemnate
fonduri materiale și financiare.

Un caz asemănător se semnalează 
șt la întreprinderea de confecții me
talice si prefabricate, din subordinea 
Ministerului Construcțiilor Industria
le. a cărei secție de timplărie meta
lică lucrează acum cu mult sub ca
pacitatea de producție de care dis
pune. Din această cauză, numai în 
primul trimestru al anului s-a pier
dut O producție ih vâloare de clftîă 
patru milioane lei. Cum s-a ajuns la 
o astfel de situație 7 în ciuda asigu
rărilor date de ministerul de resort, 
in prima parte a acestui an unitatea 
resimte o acută lipsă de comenzi, 
pentru ca spre sfirșituț. trimestrului 
III să fie suprasolicitată de benefi
ciari (aparținînd aceluiași minister)
— ceea ce nu este, desigur, o dovadă 
de bună planificare a producției...

în momentul de față, colectivele 
întreprinderilor din sectorul 4, sul- 
conducerea organizațiilor de partid, 
desfășoară o largă acțiune de ree
valuare a posibilităților pentru a fo
losi mai bine potențialul tehnic dc 
care dispun, in vederea îndeplinirii 
integrale a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate in întrecerea 
socialistă. Este de la sine înțeles că.

1 într-un asemenea context, înlătura
rea unor situații de genul celor men
ționate — care, după cum am văzut, 
aduc serioase prejudicii economiei — 
trebuie să aibă loc fără întirziere. Și 
aceasta cu atit mai mult cu cit fac
torii interesați le cunosc bine, au 
stabilit și remediile corespunzătoare
— și, ca atare, ei trebuie să fie pri
mii care să manifeste întreaga răs
pundere pentru ca, prin folosirea cit 
mai judicioasă a mașinilor, utilaje
lor și spatiilor construite, să se ob
țină producții superioare.

Florea CEAUȘESCU 
Dumitru TÎRCOB

La întreprinderea „Țesătura"-lași

0 gamă largă de țesături din fire indigene
Ca urmare a înzestrării cu u- 

tilaje și instalații noi, Ia între
prinderea „Țesătura" Iași s-a 
trecut la o producție lărgită de 
țesături din fire indigene polies- 
terice și melană în amestec cu 
celofibră. Noile capacități mo
dernizate sînt prevăzute pentru 
o producție anuală de 8 milioane 
metri pătrați țesături din ter- 
cot, terocel și melană, din care 
4 milioane metri pătrați pentru 
Îmbrăcăminte de vară — par- 
desie, raglane, haine pentru băr
bați și copii, fuste, taioare, man
touri pentru femei.

Colecția de modele noi, cu 
care întreprinderea se va 
prezenta în curind la con
tractările pentru 1976, cuprinde 
22 de articole in peste 300 de
sene și poziții colorîstice. în a- 
fară de țesăturile pentru lenje

Realizări ale meșteșugarilor vrînceni
Cerințele mereu în creștere 

ale populației pentru mărfuri 
de utilitate curentă și de folo
sință îndelungată, precum și 
pentru o gamă tot mai largă de 
prestări de servicii se află per
manent In atenția cooperative
lor meșteșugărești din județul 
Vrancea. Modul cum a știut 
U.J.C.M. Vrancea să răspundă 
solicitărilor se reflectă și in suc
cesul de prestigiu obținut încă 
din primul trimestru al acestui 
an, cind au fost îndeplinite sar
cinile cincinalului la valoarea 
producției marfă și a prestărilor 
de servicii. în perioada actualu
lui cincinal au fost înființate 
două noi cooperative meșteșu
gărești și 120 secții noi. s-au 

rie s-au realizat, de astă dată, 
mai multe modele noi pentru 
rochii și bluze din fire polieste- 
rice texturate, cum sînt : „Lo- 
reta", „Mirela" și „Marinei", 
precum și țesături pentru parde- 
sie, intre care „Maraton", „Păs
torel", „Andrei", „Pardes" și al
tele. Noile modele sînt mai re
zistente, neșifonabile și cu o 
contracție micșorată la apă ; se 
pot întreține foarte ușor prin 
spălare, cu orice fel de deter- 
genți recomandați pentru fire 
sintetice.

O noutate și la țesăturile pen
tru cămăși : țesătura pentru gu
lere și manșete. Aceasta este o 
inserție policondensată pe bază 
de apret din materii rășinoase, 
care nu se șifonează la purtare 
și spălare.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

construit și dat In folosință 4 
complexe moderne în Focșani, 
Mărășești și Adjud, au fost asi
milate și introduse în producție 
140 de produse noi. Tovarășul 
Chirii Bivolan, președintele 
U.J.C.M. Vrancea, ne informa 
că în acest an se vor mai înfiin
ța Încă 30 de secții, iar alte 60 
de nroduse noi vor lărgi gama 
sortimentelor. Din proiectele 
acestui an mai notăm un nou 
complex meșteșugăresc la Pan- 
ciu și construirea unor spații de 
prezentare și desfacere a pro
duselor proprii in zona cen
trală a municipiului Focșani,

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii"
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tehnice din cauciuc, la întreprinderea 
de motoare electrice etc. Ceea ce ni 
se pare de remarcat este făptui că 
aceste analize au prilejuit, prin pla
nurile de măsuri adoptate, stabilirea 
mai exactă a sarcinilor și obiective
lor concrete ale acestor organizații 
de partid in viața colectivelor în care 
activează, au condus la intensificarea 
vieții interne de organizație si, im
plicit, la stimularea exigentei față de 
muncă, la dezvoltarea spiritului de 
neimpăcare cu lipsurile.

Dintre numeroasele acțiuni între
prinse de organizațiile de partid pen
tru îndeplinirea sarcinilor economi
ce menționez, de această dată, doar 
pe cele consacrate dezvoltării unui cli
mat de răspundere pentru identifi
carea de noi rezerve interne de creș
tere a producției. Comitetele oame
nilor muncii, consiliile de control 
muncitoresc din unitățile economice 
au realizat studii aprofundate în a- 
cest scop. Astfel s-a ajuns Ia un an
gajament fondat pe realități de a se 
obține in acest an un spor de pro
ducție de 1.8 miliarde lei numai prin 
stabilirea unor indici superiori.

Citeva cuvinte doar despre preocu
pările pentru creșterea conti
nuă a capacității de acțiune a or
ganizațiilor de partid de la sate. 
Pornind de Ia cerința de a se obține 
o creștere substanțială a producției 
de cereale pe terenurile podzolice. in 
legumicultură și pomicultură, la in
structajele cu secretarii comitetelor 
comunale de partid si. separat, cu 
secretarii organizațiilor de partid din 
C.A.P., I.A.S., S.M.A. punem in aten
ție cerința de a se acționa cu perse
verență, in primul rind prin antre
narea comuniștilor, a tuturor locui
torilor de la sate, pentru conser
varea și folosirea rațională a fondu
lui funciar, generalizarea acordului 
global, pentru organizarea temeinică 
a lucrărilor agrioole ce se realizează 
in prezent, a căror Însemnătate ©sie 
bine cunoscută pentru obținerea 
unor recolte superioare în acest an.

— Cum este urmărită creș
terea rolului organizațiilor de 
partid din unitățile economice 

pentru bunul mers al produc
ției 7

— Repet un adevăr bine cunoscut 
exercitarea rolului conducător al or
ganizațiilor de partid nu este o for
mulă abstractă, generală ; ea se ma
terializează in fapt in acțiunea mili
tantă a tuturor membrilor de partid, 
zi de zi, cu orice prilej, prin vorbă 
și faptă, prin explicarea sensului po
litic al sarcinilor, prin convingerea și 
mobilizarea tuturor la înfăptuirea lor 
neabătută. Pe acest temei, birourile 
de partid județean, municipal și cele 

Responsabilitatea comunistă
orășenești îndrumă organizațiile de 
partid din’întreprinderi și de la sate 
să asigure prin conducerile diferite
lor locuri de muncă cunoaște
rea de către fiecare om al 
muricii a sarcinilor de produc
ție concrete ce-i revin, impor
tanța realizării lor pentru unita
tea din care face parte și pentru eco
nomia tării. Pe această bază se între
prind acțiuni politico-educative con
crete in scopul explicării importanței 
succeselor în producție ale fiecărui 
colectiv pentru realizările de ansam
blu ale întregului popor.

In această ordine de preocupări se 
înscrie și stimularea unor inițiative 
ih munca politico-educativă în spri
jinul producției, selectarea lor aten
tă, pentru că nu atît numărul lor 
este important, cit realismul chemă
rilor pe care le adresează. Iniția
tive cum Sint : „Eu lucrez, eu con
trolez, eu răspund", ..La mașina la 
care lucrez, nici un rebut", „Tăblița" 
indicind starea întreținerii mașinilor, 
„Prietenii noului angajat" contribuie 
la popularizarea exemplului în mun
că al comuniștilor, la determinarea 
dorinței de a-1 urma. Una din ini

țiativele care capătă acum răspin- 
dire este „Critica producției", formă 
de promovare concretă a atitudinii 
înaintate față de muncă. La secția de 
mobilă a Combinatului de prelucra
re a lemnului din Pitești, de exem
plu, in cadrul unei întilniri-fulger s-a 
discutat de ce. in aceleași condiții de 
muncă, unii muncitori iși depășesc 
normele, iar alții nu le realizează. 
Răspunsul a fost dat de muncitori, 
care au identificat cauzele : treaba 
de mintuială a unora și îngăduin
ța conducerii sectorului. Inițiativa co
muniștilor de aici — preluată și in 

alte sectoare — a fost eficace ; ea a 
stirnit o puternică emulație in rin- 
dul întregului colectiv, ceea ce a con
tribuit la îndeplinirea exemplară a 
planului și angajamentelor combina
tului pe trimestrul I. Acțiuni 
similare, care atestă abordarea 
tot mai competentă a proble
melor economice cu mijloacele spe
cifice muncii de partid, au loc și in 
alte locuri — întreprinderea de auto
turisme din Pitești. întreprinderea 
mecanică Muscel, fabrica de stofe 
„Argeșeana", întreprinderea de con
fecții din Curtea de Argeș și altele, 
pe șantierele da construcții industria
le și de locuințe.

Tot mai multe acțiuni politico-edu
cative inițiază și organizațiile de 
partid de la sate. De exemplu, por
nind de la considerentul că o agri
cultură modernă, ca și apropierea 
satului de oraș presupun o pregăti
re temeinică și multilaterală a oame
nilor, comitetul comunal de partid 
din Priboieni a lansat o inițiativă 
interesantă, care va fi prehiată și de 
alte organizații : s-a încredințat fie
cărui cadru didactic, membru de 
partid, să se ocupe de completarea 

studiilor activului de partid din coo
perativa agricolă și cea de consum.

— Ce măsuri concrete se apli
că pentru întărirea disciplinei, 
factor de prim ordin in creșterea 
capacității de acțiune a organi
zațiilor de partid 7

— întărirea spiritului de ordine si 
da disciplină liber consimțită con
stituie pentru toate organizațiile 
noastre de partid o latură esențială 
a întregii activități politico-educati
ve consacrate dezvoltării conștiinței 
socialiste. Frecvent, in adunări de 

partid, de sindicat și U.T.C. sint 
dezbătute aspecte legate de întărirea 
disciplinei în producție, au loc expu
neri pe teme ale Codului etic. A 
crescut eficiența învățămintului de 
partid prin punerea in discuție a 
unor probleme concrete legate de a- 
titudinea față de muncă, de respec
tarea principiilor moralei și echității 
socialiste ; stațiile de radioficare, ga
zetele de perete, munca de la om ia 
om a agitatorilor sint. la rindul lor, 
axate pe această problematică. în 
majoritatea întreprinderilor s-a înce
tățenit regula ca noii angajați să fie 
încredințați de organizațiile de par
tid. pentru formarea lor politică și 
profesională, pentru educarea in spi
ritul disciplinei, celor mai destoinici 
și conștiincioși muncitori. în primul 
rind membri de partid. Schimbul de 
experiență inițiat la Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Pitești pe 
tema : „Forme și metode ale muncii 
politice de masă folosite de organi
zațiile de partid, sindicat și U.T.C. 
pentru creșterea ordinii și discipli
nei". ca și alte acțiuni similare au 
un rol important in generalizarea ce
lor mai eficiente metode de acțiune.

— Subliniau citeva din pro
blemele de producție a căror re
zolvare este condiționată de 
contribuția ministerelor ori a al
tor organizații economice cen
trale.

— Fără îndoială că cele mai multe 
unități din județ au beneficiat și be
neficiază de un sprijin real din par
tea ministerelor și altor organe cen
trale, dintre care aș cita Institutul 
Central de Cercetări Chimice Bucu
rești.

Totuși, există unele probleme care 
trebuie, credem, puse în atenție, mai 
ales eu privire la intrarea în func
țiune a unor capacități de producție 
de pe platforma petrochimică de la 
Pitești. Este vorba. îndeosebi, de in- 
tirzierile in puherea in producție a 
unor obiective de bază, ca instalația 
de carburanți de Ia rafinăria nr. 3, 
provocate de unitățile producătoare 
de echipament tehnologic aparținînd 
Ministerului Construcțiilor de Mașini 
Grele. Biroul județean de partid este 
Sesizat în mod repetat și de faptul 
că unii parteneri de contract ai uni
tăților din județ — întreprinderea de 
piese auto Sibiu, intreprinderile de 
autocamioane și tractoare din Bra
șov, întreprinderea „Policolor“-Bucu- 
rești, întreprinderea de geamuri din 
Buzău, întreprinderea „Electroba- 
nat“-Timișoara etc — nu-și onorea
ză obligațiile. Din această cauză. în
treprinderea de autoturisme din Pi
tești și întreprinderea mecanică 
Muscel sint puse in situația de a în
registra mari pierderi de producție ; 
se intimpină. de asemenea, greutăți 
în asigurarea unor materiale pentru 
întreprinderea de încălțăminte din Pitești.

Străduindu-ne să înlăturăm lipsu
rile ce se manifestă, să ridicăm me
reu mai sus nivelul exigenței, co
muniștii. toți oamenii muncii din Ar
geș sintem ferm hotărîți să muncim 
fără preget pentru a da viată sarci
nilor ce ne revin din istoricele ho- 
tăriri ale Congresului al XI-lea.

Convorbire consemnată da 
Gheorqhe C1RSTEA 
corespondentul „Scînteii*
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Poate nici un alt senti

ment nu este mai statornic 
în felul de a fi al ponoru
lui nostru ca iubirea de 
tară. Și-a pus această dra
goste nemărginită în cîn- 
tece si poeme si. mai cu 
seamă. în muncă si în lup
tă. Din înălțarea si din 
străjuirea tării poporul 
nostru și-a făcut nu nu
mai o datorie, ci și firul 
roșu al istoriei sale. îm
prejurări vitrege i-au obli
gat din cele mai vechi
timpuri ne oamehii acestor 
meleaguri să-și apere cu 
arma în mină dreptul la 
viată si dreptul asupra pă- 
mintului „numit România*'
— vatra străbunilor si. casa 
noastră — pe care-1 iubim, 
de care ne simțim legați 
prin toată ființa noastră. 
Poporul nostru, mindru si 
viteaz, n-a îngenuncheat 
niciodată în fata cotropito
rilor. a rezistat tuturor fur
tunilor. s-a ridicat ca un 
singur om, punîndu-si che
zășie pieptul si arma, sîn- 
gele si viata ori de cite 
ori i-au fost amenințate 
ființa națională si liberta
tea. Nenumărate împre
jurări din multiseculara 
noastră existentă dovedesc 
că peste voința de fier a 
ponorului ce-si apără drep
tul la viată si libertate „nu 
se poate trece".

Tocmai pentru că din- 
tr-o experiență dramatică 
știm prea bine prețul con
diției de a fi noi înșine si 
ce înseamnă dominația 
străină — silnicie, exploa
tare. frînarea progresului
— noi. cei de azi. contem
poranii epocii de împliniri 
ale marilor idealuri sociale 
și naționale, liberi și stă- 
pîni în vatra noastră cea 
veche și cea nouă, Româ
nia socialistă, înțelegem că 
a fi gata pentru apărarea 
patriei este un comanda
ment vital, o hotărîre ve
nită din adîncul conștiinței, 
„proba supremă a dragos

tei fată de glia strămo
șească, a devotamentului 
fată de cauza socialismu
lui" — cum o definește 
secretarul general al parti
dului. înscrierea în Codul 
etic a acestei sacre îndato
riri cetățenești dă expresie 
permanenței unor virtuți 
morale definitorii pentru 
poporul nostru.

Vrem să ne clădim în 
liniște viitorul prefigurat 
cu clarviziune si cutezanță 
de Congresul al XI-lea al

sate, ostașii tării știu că a 
te pregăti pentru apărarea 
patriei înseamnă muncă 
fără preget pe terenurile 
de instrucție și de aplicații, 
pentru stăpînirea algoritmi
lor matematici si a tehnicii 
mînuirii mijloacelor de 
luptă complexe. Crește
rea ponderii calificativelor 
foarte bune în pregătirea 
de luptă si politică. do- 
bîndirea titlului de frunte 
nu numai de către militari, 
ci si de subunități si uni
tăți întregi, sporirea nu-

ră“. Cuvintele cu rezonan
tă eroică m-au dus cu gîn- 
dul la toate contingentele 
de ostași care-si transmit, 
ca o ștafetă, consemnul ar
dent al santinelei de tară.

Este un consemn întipă
rit în cugetele si inimile 
tuturor fiilor marii familii 
a națiunii noastre socialis
te — muncitori, țărani, in
telectuali. bărbați si fe
mei. români, maghiari, ger
mani si de alte naționali
tăți. pentru că toti. gospo
darii si suveranii ei. sînt

SUPREMA ÎNDATORIRE
partidului ; vrem să con- 
sacrăm tot ce avem mai 
bun construcției avîntate. să 
sporim si să dezvoltăm cu
ceririle noastre socialiste, 
să ne bucurăm de roadele 
eforturilor noastre, să ne 
manifestăm ca egali între 
egali în concertul po
poarelor. actionînd cu toată 
energia pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună. Tre
buie să fim totdeauna ca
pabili să păstrăm fără nici 
o știrbire integritatea, in
dependența si suveranitatea 
patriei, să dăm o ripostă 
fermă oricui ar încerca să 
atenteze la libertatea si 
viata noastră pașnică.

Concepția partidului pri
vind apărarea, patriei re
unește sub drapelul acestei 
cauze întregul popor, prin 
strădaniile căruia ideile 
generoase dobîndesc forța 
materialității. In acest ca
dru. armata populară are 
un rol deosebit. în condi
țiile de azi. ale unor ar
mamente moderne, ale 
unei tehnici militare avan-

măruluî celor care dețin o 
calificare superioară în 
specialitate sint realități 
tot mai pregnante ale ar
matei și tot atîtea expresii 
ale avîntului cu care tine
rii aflati sub drapel isi 
onorează marile lor obliga
ții fată de patrie.

Am cunoscut recent ti
neri ostași care au îmbrăcat 
nu de mult haina mili
tară ; participau pentru 
prima oară la o aplicație 
tactică complexă ; împo
vărați cu tot echipamentul 
de campanie, luau pieptiș 
înălțimi, isi arcuiau dispo
zitivele pe creste, coborau 
pante repezi, săpau loca
șuri. tranșee. amplasa
mente. respingeau „con
traatacuri". porneau Iarăși 
mai departe spre alte pozi
ții. Zile și nopți de-a rîn- 
dul. L-am întrebat pe unul, 
mai puțin la trup, dacă i-e 
greu. M-a privit parcă mi
rat de o asemenea între
bare si mi-a răspuns 
scurt : „Clnd tara te chea
mă — arma pare mai ușoa-

răspunzători deopotrivă 
pentru înflorirea ei conti
nuă. cit si pentru apărarea 
cuceririlor socialiste de 
pînă acum si a ceea ce ne 
propunem să realizăm.

în aceeași aplicație, am 
întîlnit cîteva subunități de 
gărzi patriotice. Oameni si 
mai tineri și mai vîrstnici. 
unii trecuti prin școala as
pră a ultimului război. Ve
niseră. după orele de pro
ducție, mînuiau cu aceeași 
pricepere armele ca si 
uneltele de muncă din fa
brică. Executau ordinele, 
misiunile cu seriozitate, cu 
sentimentul celor ce fac o 
treabă dintr-o înțelegere 
profundă a rostului ei pen
tru tară, pentru viitorul ei.

Privindu-i pe acești oa
meni. bărbați si femei, cot 
la cot cu ostașii, cu detașa
mentele de tineret — in 
poligoanele de trageri, de 
antrenamente, ne terenu
rile de aplicații — ascultîn- 
du-le gîndurile. ai revela
ția uriașei forte pe cere

o reprezintă poporul înar
mat. a mîndriei si dem
nității pe care o încearcă 
orice cetățean cînd spune 
„în clipele grele, tara se 
poate bizui pe mine".

Poporul nostru a înăltat 
imn de slavă eroilor, a 
cinstit întotdeauna vitejia 
si neînfricarea în fata duș
manului și i-a urît pe tră
dători, i-a disprețuit pe lași. 
Poți să fii la un moment 
dat slab, dar slăbiciunea nu 
poate fi niciodată invocată 
pentru pactizarea cu duș
manul. cu cei ce uneltesc 
împotriva libertății si in
dependentei patriei, a inte
reselor ei vitale. Acestea 
constituie crime din cele 
mai grave împotriva po
porului, fiind pedepsite cu 
toată asprimea si intîmni- 
nate cu oprobriu unanim.

Dacă strămoșii noștri, 
zbătîndu-se în lipsuri si să
răcie. înfruntînd piedici si 
greutăți neînchipuit de 
mari, n-au pregetat o cli
pă să facă scut din trupu
rile lor pentru această tară, 
cu atît mai mult astăzi, 
cînd pe pămîntul patriei 
s-au înfăptuit cele mai 
scumpe idealuri de liber
tate si dreptate socială, 
cînd cu mîinile si mințile 
noastre, sub conducerea 
partidului, ne făurim o 
viată demnă, tot mai fe
ricită. este datoria noastră 
supremă de a sluji cu cre
dință poporul. Este datoria 
noastră supremă de a fi 
gata ori cînd. umăr la umăr, 
toti fiii acestui pămînt. să 
apărăm, cu prețul singe- 
lui. dacă va fi nevoie, viata 
nouă pe care am clădit-o 
cu trude si jertfe, dreptul 
sfînt al tării la libertate si 
independentă, pentru a lăsa 
generațiilor viitoare o pa
trie liberă, mîndră si pros
peră. asa cum am dorit-o 
noi. românii, dintotdeauna.

Col. Radu OLARU

romănia-film prezintă nPe aici nu se trece"
Scenariul: Titus Popovici; regia : Doru Năstase ; imaginea : Aurel 
Kostrakiewicz; muzica : Tiberiu Olah ; coloana sonorâ : ing. A. Sa- 
lamanian ; decoruri: Guțâ Știrbu ; costume : Horia Popescu ; montaj: 
Cristina lonescu. Orchestra simfonică a Radioteleviziunii — dirijor: 
losif Conta. Cu : Silviu Stănculescu, Vlad Rădescu, Ana Szeles, Vla
dimir Găitan, George Motoi, Mihai Mereuță, Victor Mavrodineanu,

Eugenia Bosînceanu, Cornel Coman, Sorin Lepa, Ștefan Velniciuc, 
Ovidiu Moldovan. Cu participarea lui llarion Ciobanu.

Premiera de gală a filmului, realizat în studiourile Centrului de pro
ducție cinematografică „BUCUREȘTI", a avut lo'c ieri seara la 

Cinematograful „Patria" din Capitală

Reviziile 
feroviare 

și liniștea 
publica

Blocul 9 din Str. 
Prunaru, sectorul 7, 
este situat în imedia
ta vecinătate a Revi
ziei de vagoane Bucu- 
rești-Grivița. Intr-o 
scrisoare adresată re
dacției, de mai muiți 
locatari ai acestui bloc, 
se spune printre alte
le : „De la o vre
me avem parte de o 
poluare sonoră care 
depășește cu mult li
mitele admise. Mega- 
foanele funcționează 
24 din 24 de ore. Deo
potrivă ne deranjează 
fluierăturile și clacso- 
nările locomotivelor".

Mai aflăm din scri
soare că măsurile 
luate, în anul 1969, in 
urma unei sesizări fă
cute prin intermediul 
„Scînteii", au fost de 
un timp uitate.

Regionala Căi Fera
te București a trimis 
redacției un răspuns, 
semnat de directorul 
acesteia, prin care 
sîntem încunoștințați 
că au fost luate, în
tre altele, următoare
le măsuri :

— S-a dispus am
plasarea și orientarea 
difuzoarelor în așa fel 
incit să deranjeze cit 
mai puțin ;

— între orele 22—5 
se va reduce intensi
tatea stației ;

— S-a dispus ca fo
losirea fluierului și 
sirenelor locomotive
lor să se facă numai 
în interesul siguranței 
circulației și protecției 
muncii.

0 verificare 
prea grăbită

Printr-o scrisoare a- 
dresată redacției noas
tre se semnalau un 
șir de deficiențe în 
aprovizionarea munci

torilor forestieri din 
satul Lunca Largă, 
comuna Ocoliș, județul 
Alba. Semnatarul afir
ma că deși situația a 
fost adusă și la cunoș
tința conducerii între
prinderii, defecțiunile 
au continuat.

Am adresat sesiza
rea, în vederea rezol
vării ei operative, 
Uniunii județene a 
cooperativelor de con
sum. în răspunsul 
trimis redacției se 
face precizarea că „in 
ziua in care s-a efec
tuat verificarea sesi
zării în magazinul a- 
limentar din Lunca 
Largă existau ali
mentele de bază: za
hăr, ulei, făină, 
piine, conserve de le- 
gune și fructe, prepa
rate de carne și al
tele".

Fără să contestăm 
afirmația din răspuns,

trebuie să spunem 
că ea singură nu-i 
nici pe departe con
cludentă. Pentru că, 
în ziua respectivă, 
puteau fi produsele 
care au lipsit o peri
oadă mai îndelungată. 
O analiză a cantități
lor intrate in magazin 
pe timp de cîteva 
luni ar fi fost mult 
mai edificatoare pen
tru măsurile necesare 
a fi luate.

în răspuns se arată 
că s-a dat sarcină con
ducerii cooperativei 
Cîmpeni de a urmări 
permanent aprovizio
narea populației și în 
special a gurilor fores
tiere situate la mare 
depărtare de centre 
comunale și orășe
nești. Sperăm că aceas
tă urmărire va avea un 
caracter mai sistema
tic decît o... investi
gație de o zi.

Concis, la obiect
Uniunea județeană 

a C.A.P. Vrancea : 
Pentru abaterile Să- 
virșite, Ion Fotache, 
inginer-șef Ia C.A.P. 
Adj ud, a fost eliberat 
din funcție și i s-a 
imputat suma de 
3 544 lei, debit creat 
ca urmare a unor 
prejudicii aduse coo
perativei agricole.

Consiliul popular 
al județului Vilcea : 
Continuarea și defi
nitivarea lucrărilor de 
construcție a podului 
din satul Bratovești, 
comuna Perișani (în
cepute în 1972 —
n.n.), au fost preluate 
de Direcția drumuri 
și poduri Vîlcea. cu 
termen de realizare 
1 octombrie 1975.

Consiliul popular al 
municipiului Constan
ța : Situația sesizată 
a fost soluționată : 
conducerea I.T. Con
stanța a luat măsuri 
pentru prelungirea 
traseului autobuzelor 
care leagă gara Efo

rie Nord de Sanato
riul balnear Techir- 
ghiol ; de asemenea, 
a fost sporit numărul 
autobuzelor în orele 
de sosire și plecare a 
trenurilor.

Complexul de legu
me și fructe Lugoj, 
răspunde : Cele sesi
zate sînt juste, fapt 
pentru care am luat 
măsuri de sancționare 
a tov. Elza Berea cu 
diminuarea remune
rației cu 10 la sută pe 
timp de o lună.

La prima vedere to
tul pare in regulă. Ce 
sesiza însă semnata
rul scrisorii adresate 
redacției ? Nici mai 
mult, nici mai puțin 
decît că respectivul 
gestionar al unității 
din Nădrag practica... 
supraprețul. U.J.C.C. 
Timiș, căreia de fapt 
redacția i-a trimis 
sesizarea spre rezol
vare, este convinsă 
că prin această măsu
ră se stîrpește necin
stea ?
Neculai ROȘCA

Ieri au inceput lucrările sesiunii de comunicări

„Lupta poporului român pentru 
independență națională și contribuția 
României la victoria asupra fascismului"

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România au început, 
luni dimineață, lucrările sesiunii de 
comunicări „Lupta poporului român 
pentru independentă națională și 
contribuția României la victoria asu
pra fascismului", manifestare organi
zată de către Academia Republicii 
Socialiste România, Academia de 
Științe Sociale și Politice, Academia 
„Ștefan Gheorghiu", Institutul de 
studii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., Academia Mili
tară și Centrul de studii și cercetări 
de istorie și teorie militară.

La sesiune participă tovarășii : 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv âl C.C. al P.C.R., 
președinte al Consiliului de condu
cere și rector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", general de armată Ion 
Ioniță, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale, 
oameni de știință, cadre didactice, 
cercetători, membri de partid cu 
stagiu în ilegalitate, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai oame
nilor muncii din Capitală, activiști 
de partid și de stat.

Participă, de asemenea, ca invitați 
oameni de știință străini și atașați 
militari acreditat! în tara noastră.

în cuvîntul de deschidere, prof. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de Științe Sociale și 
Politice, a subliniat importanta dublei 
aniversări, cu valoare de simbol, a 
zilei de 9 Mai : 98 de ani de la cu
cerirea independenței de stat a Româ
niei și 30 de ani de la victoria asu
pra fascismului, izbîndă la care ar
mata și poporul român și-au adus o 
importantă contribuție de singe.

Referatul „Lupta multiseculară a 
poporului român pentru libertatea 
socială și națională. P.C.R., continua
torul celor mai bune tradiții de luptă 
pentru suveranitate și independență 
ale poporului român" a fost prezen
tat de tovarășul Ion Popescu-Puțuri, 
membru al C.C. al P.C.R., directorul 
Institutului de studii istorice și so
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R.

Referatul „Coaliția antihitleristă ; 
rolul hotărîtor al Uniunii Sovietice 
in zdrobirea Germaniei naziste. Con
tribuția României la victoria asupra 
fascismului" a fost prezentat de ge
neralul de armată Ion Tutoveanu, co
mandantul Academiei Militare.

Referatele au subliniat rolul Parti
dului Comunist Român în apărarea 
fermă a independenței și suverani
tății naționale, eroismul și jertfele 
militarilor și maselor populare in 
lupta pentru eliberarea țării de sub 
dominația străină. S-a relevat, tot
odată, contribuția importantă a ță
rilor coaliției antihitleriste, a forțe
lor progresiste, antifasciste din dife
rite țări ale lumii la repurtarea vic
toriei în cel de-al doilea război mon
dial, rolul hotărîtor al Uniunii So
vietice, care, cu mari sacrificii și cu 
eroism inestimabil, a dus greul războ
iului. Referatele au reliefat însem
nătatea victoriei insurecției naționale 
armate din august 1944 și a alăturării 
României Ia coaliția antihitleristă, 
lupta dusă de armata română, cot la 
cot cu armata sovietică, pentru elibe
rarea definitivă a țării și apoi pen
tru eliberarea Ungariei și Ceho
slovaciei, luptă care a cimentat prie
tenia trainică româno-sovietică.

Sesiunea a trecut apoi la desfășu
rarea lucrărilor pe secții.

Construcții sociale pentru 
lucrătorii din industria ușoară
în acest an, agenda 

construcțiilor sociale 
din industria ușoară 
este deosebit de boga
tă. Volumul investiții
lor destinate îmbună
tățirii condițiilor de 
muncă și de viață ale 
muncitorilor din aceas
tă importantă ramură 
industrială este aproa
pe dublu față de 1974. 
Atît ministerul, cit și 
unitățile producătoare 
și-au prevăzut, la acest 
capitol, «urne însem
nate care se vor ma
terializa în noi cămi
ne pentru nefamiliști, 
creșe și grădinițe pen
tru copii, cantine.

în ce privește con
struirea de noi cămi
ne pentru tineret, atît 
de necesare în unele 
întreprinderi în care 
media de virstă abia 
trece de douăzeci de 
ani, prevederile aces
tui an sînt generoase: 
124 de întreprinderi si
tuate în centre in
dustriale noi (Zalău, 
Cîmpulung Moldove
nesc, Buzău, Vaslui, 
Drăgășani, Curtea de 
Argeș, Sinnicolau Mare 
ș.a.), precum și în lo
calități cu vechi tra

diții (București, Arad, 
Baia Mare, Iași, Lu
goj, Deva, Sighișoara, 
Pitești, Azuga, Timi
șoara etc.), vor bene
ficia de cămine noi 
pentru nefamiliști. In 
total, circa 20 000 de 
tineri se vor muta în 
cămine nou construite, 
în trimestrul I, la Ti
mișoara și Lugoj, au 
și fost date în folosin
ță trei cămine, două 
din ele în avans față 
de grafic cu aproxi
mativ șase luni.

După cum se știe, în 
unitățile industriei u- 
șoare muncesc foarte 
multe femei, unele din
tre ele mame ale unor 
copii de virstă preșco
lară. In asemenea ca
zuri. existența creșei 
și a grădiniței pe lin
gă întreprindere con
stituie un prețios aju
tor pentru ele. De 
aceea și în acest an 
se vor construi 1900 
de locuri în creșe și 
2 875 în grădinițe. Ca
pacități noi se vor 
crea prin extinderi și 
amenajări ale unor 
clădiri existente. în 
felul acesta, încă apro
ximativ 4 800 de copii

vor putea fi încredin
țați creșfelor și grădi
nițelor nou construite. 
Menționăm că astfel 
de instituții vor fi am
plasate si în localități 
cu foarte recentă dez
voltare industrială,
cum sînt Odorheiul 
Secuiesc. Negrești- 
Oas etc. Acestea vin 
să se adauge celor 
care se construiesc 
din fonduri de la bu
getul statului si de 
care, bineînțeles, vor 
beneficia si femeile 
care muncesc in in
dustria ușoară.

Printre obiectivele 
sociale ce urmează a 
se construi anul aces
ta în întreprinderile 
industriei ușoare se 
numără și 8 cantine, 
cu o capacitate totală 
de 4 800 de locuri, în 
trei schimburi; cea de 
la „Dunăreană" — 
Giurgiu a și fost dată 
în folosință; se află în 
construcție cantine la 
Slobozia, Baia Mare, 
Roșiorii de Vede, Ne- 
grești-Oaș, Sinnicolau 
Mare, Gheorghieni și 
Avrig.
Rodica ȘERBAN

FAPTUL
DIVERS
Florile
Agapiei

Devenită, in ultimii ani, o fru
moasă stațiune montană, Agapia 
din județul Neamț și-a adăugat 
renumitelor obiective de mare 
atracție („codrii de aramă" și 
„pădurea de argint", cîntate de 
Eminescu, ca și picturile lui 
Grigorescu din mănăstirea cu 
același nume) încă unul : florile. 
Din inițiativa primăriei, sătenii 
s-au adunat la un sfat gospo
dăresc și au hotărît ca fiecare 
să-și pună, in fața propriei o- 
grăzi, straturi de flori. Dar nu 
sădite la întîmplare, și nici de 
același fel. Unul să planteze 
trandafiri, unul petunii, altul 
lalele sau panseluțe... Și astfel, 
odată cu primăvara ’75. a înflo
rit un mindru și frumos covor 
multicolor. Un buchet de urări 
de bun venit oaspeților, tot mai 
numeroși, ai Agapiei.

O viață 
de om

Pentru Francisc Laszlo, ajunul 
zilei de 1 Mai a fost plin de e- 
venimente cu semnificații deo
sebite : a împlinit 70 de ani de 
viață, 40 de ani de cînd lucrează 
ca strungar in același loc de 
muncă (întreprinderea „Înfrăți
rea" Oradea) și 10 ani de clnd 
a ieșit la pensie. Dar tot de 10 
ani (la cererea lui și cu apro
barea conducerii întreprinderii) a 
rămas mai departe la strungul 
lui, cu care a făcut — cum spun 
oamenii — adevărate minuni de 
„bijutier in oțel". Sărbătorit de 
zeci și sute de strungari, cărora 
le-a împărtășit taina și bucuria 
meseriei, el și-a luat bun rămas, 
după 52 de ani de muncă. O 
viață de om 1

Fata
din pîrîu

Trecînd pe o punte, Gheorghe 
Ștefan din Cugir a zărit plutind 
pe apa crescindă a pirîului un 
om. Imediat a sărit in apă și l-a 
scos la mal, dindu-i primul aju
tor. Era o fată de 19 ani care 
căzuse in apă. Transportată ur
gent la spital, a fost salvată.

„Ochiul 
Huitoarei4*

Cartea recentă a lui 
Dan Zamfirescu, „Istorie 
și cultură", apărută la E- 
ditura Eminescu. dezbate 
una din problemele cele 
mai pasionante ale cul
turii noastre : relația din
tre experiența acumulată 
de poporul nostru de-a 
lungul secolelor și efortul 
creator de astăzi, care dă 
un nou sens culturii. Au
torul imbină fericit com
petența istoricului literar, 
cunoscut prin edițiile și 
monografiile erudite pri
vind scrieri din veacuri 
îndepărtate, cu spiritul 
viu și pătrunzător al 
publicistului care sur
prinde și comentează fe
nomenele noi apărute in 
viața noastră cotidiană. 
Filolog, el nu se canto
nează într-o lume a ma
nuscriselor ; cronicar al 
evenimentului cu rezo
nanță în imediat, el știe 
să-i surprindă semnifica
țiile ce se înscriu intr-o 
devenire, cu adinei punc
te de pornire în trecut. 
Istoria și cultura se între
pătrund, în asemenea con
diții, organic ; cercetarea 
trecutului explică direc
țiile majore din procesul 
de formare a unui om nou 
și din activitatea care ex
primă aspirațiile perma

nente ale maselor, așa 
cum realizările contempo
rane aruncă noi lumini a- 
supra unor înfăptuiri de
cisive din trecut. Sau cum 
spune autorul, „istoria ce

momente care au marcat 
prezenta poporului român 
în istoria universală și 
care apar în adevăratele 
lor dimensiuni în zilele 
noastre ; mesaje de cul

NOTEDELECTURÂ

Dan ZAMFIRESCU:

ISTORIE
ȘI CULTURĂ

o trăim ne face să înțele
gem mai bine istoria care 
a fost !“

Diviziunea tripartită a 
acestei culegeri de artico
le. apărută într-o atrăgă
toare formă grafică, îm
brățișează trei serii de as
pecte esențiale din rela
ția urmărită de autor:

tură internațională ce răz
bat din opere reprezenta
tive românești ; restituiri 
contemporane de opere si 
epoci semnificative din 
trecut. Dan Zamfirescu 
vorbește cititorului despre 
Gheorghe Doja și despre 
revoluția lui Tudor Vladi- 
mirescu, dar și despre e-

venimente memorabile ale 
anilor noștri ; despre 
„strămoșii noștri spiri
tuali", de la Dosoftei la 
autorii de sinteze din se
colul XX, dar și despre 
cărți de istoria culturii a- 
părute în ultimul deceniu.

Articolele și studiile din 
acest volum sînt scrise în 
rraza incisivă, nu arare
ori polemică, a unui in
terpret care afirmă cu ne
răbdare noul sau adoptă 
vibrația sentinței care 
pune cugetele în mișcare. 
Ele amintesc de entuzias
mul generațiilor angajate 
de-a lungul etapelor ma
jore din istoria noastră în 
făurirea unui nou pro
gram cultural. Laolaltă, 
ele pun în lumină capa
citatea autorului de a se
siza, de pe poziții mate
rialist dialectice, elemen
tele înnoitoare care apar 
în cultura contemporană 
și, mai ales, de a readuce 
în lumină opere majore 
din trecut, ca afirmări ale 
unei energii și inteligențe 
colective cu o prezență 
constantă în civilizația 
umană, prezență atestată 
plenar de actele de cul
tură ale unui popor stă- 
pîn astăzi pe destinul lui

Alexandru DUȚU

tv
PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba germană. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 Film artistic : ,,Pe răspun

derea mea“. Regia : Paul Că- 
linescu. în distribuție : Iurie 
Darie, Ileana Iordache, Mar
cel Anghelescu, Liliana To- 
mescu, Ion Talianu.

11,55 Telex.
16,00 Curs de limba rusă.
16.30 Curs de limba engleză. 
17,00 Telex.
17,05 Românie, mîndră țară — pro

gram de cîntece patriotice.
17.20 Legile țării, legile noastre !
17.30 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
17,45 Algoritm TV — emisiune en

ciclopedică pentru tineret.
18,15 Banatule, mîndră floare.
18,40 Județele țării pe verticala 

dezvoltării. Azi — județul 
Teleorman.

19,00 Itinerar eroic. „Oarba de 
Mureș4*.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Teatru TV. Ciclul „Oameni ai 

zilelor noastre4* : „Casa de 
piatră4* de Aurel Mihale.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Cărți și idei.
20,30 Film artistic : „Eu, eu. eu și 

ceilalți44. Producție a studiou
rilor italiene.

22,10 Parada șlagărelor cu forma
ția Gelu Solomonescu.

Este numele unui lac cu to
tul original, cocoțat pe o stîncă, 
la circa 180 de metri, in fața sa
tului Dofteana (Bacău). De sute 
de ani, lacul „Ochiul Huitoarei" 
este cel mai bun meteorolog al 
satului. Ori de cite ori se „strică 
vremea", înainte de a cădea 
strop de ploaie sau fulg de nea, 
apa lacului se umflă și se revar
să. Și — fenomen ciudat — exact 
cînd apa, prelinsă, ajunge la 
baza stîncii, peste sat apar pri
mii nori. Cînd vremea e frumoa
să, apele lacului stau liniștite 
in matca lor. De prisos să mai 
spunem că 
Huitoarei" 
odată.

pină acum „Ochiul 
n-a dat greș nici-

de
3000 de ani

Deși Deva a intrat de curind 
in cel de-al VlII-lea secol de 
existență atestată documentar, 
mărturiile despre originile ei se 
pierd in negura vremii. Au de
monstrat-o, încă o dată, con
structorii. in timp ce lucrau la 
fundația noilor blocuri din mi- 
croraionul 15, ei au dat peste 
cîteva obiecte neobișnuite, fapt 
care i-a determinat să anunțe 
muzeul județean. Sosiți la fața 
locului, arheologii au constatat 
că este vorba de o așezare da
tină din secolele XIII—XII îna
intea erei noastre. Au fost scoa
se la iveală, intre altele, nume
roase vase de ceramică de dife
rite forme și mărimi, obiecte 
din piatră, os și metal. Intr-un 
vas de provizii au fost găsite, 
carbonizate, boabe de mei de 
acum 3 000 de ani!

Tractorul
care merge 
singur

CENACLU 
LITERAR-ARTISTIC

Cenaclul literar-artistic „Virtus 
romana rediviva" de pe lingă clu
bul tineretului din Bistrița desfă
șoară o bogată activitate cultural- 
educativă. Recent, membrii cena
clului au prezentat un spectacol 
dedicat tinerilor muncitori fruntași 
în întrecere de la întreprinderea 
de utilaje pentru industria mate
rialelor de construcții si refracta
re din Bistrița. Programul a cu- 
nrins lecturi de poezie patriotică 
si revoluționară scrisă de membrii 
cenaclului, un moment poetic- 
Eminescu, muzică populară si mu
zică ușoară în interpretarea for
mațiilor de pe lingă clubul tinere
tului. Cenaclul „Virtus romana re
diviva" si-a nronus să organizeze 
de două ori De lună manifestări 
similare centru tinerii muncitori 
de De nlatforma industrială din 
Bistrița. (Ion Anghel).

Carnet cultural
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

Din inițiativa comitetului jude
țean de partid Brașov, in orașul 
Făgăraș s-a desfășurat un colocviu 
consacrat răspîndirii cunoștințelor 
științifice și culturale în rîndul ma
selor, la care au participat pre
ședinții comisiilor de răspîndire a 
cunoștințelor științifice din orașele 
și comunele județului. Cu acest pri
lej au fost prezentate mai multe 
comunicări axate pe aspectele cele 
mai semnificative ale activității ști
ințifice și culturale de masă : Ac
tivitatea științifică și culturală la 
căminele de nefamiliști. Universi
tatea populară sătească — focar a! 
răspîndirii cunoștințelor științifice 
etc. Comunicările au fost însoțite de 
demonstrații practice. (Nicolae Mo
canul.

FESTIVALUL 
TARAFURILOR

în două localități din județul 
Dolj — Ciupercenii Noi si Daneț — 
a avut loc etapa finală a celei de-a 
4-a ediții a festivalului județean 
al tarafurilor, formațiilor de lău
tari. soliștilor vocali si instrumen
tiști. Au Darticioat peste 500 artiști 
amatori din 26 de comune doliene, 
selecționați în etapele preliminare. 
(Nicolae Băbălău).

„PATRIE, 
PĂMÎNT DE AUR"

La casa de cultură a sindicate
lor din municipiul Buzău s-a des
fășurat faza finală a celei de-a 4-a 
ediții a festivalului formațiilor co

rale din județ denumit „Patrie, 
pămînt de aur". Finalistele. 17 an
sambluri corale, au fost selecțio
nate din peste 300 formații ale a- 
sezămintelor culturale, ale școlilor, 
unităților industriale, cooperative
lor agricole de producție si insti
tuții. care au intrat în concurs in 
fazele anterioare. (Mihai Bâzu).

CONCURS DE POEZIE 
PATRIOTICĂ

S-a încheiat, la Pitești, etapa fi
nală a celei de-a 6-a ediții a con
cursului județean de recitare a 
poeziei patriotice „Pe aripile Doe- 
ziei". în întrecere s-au aflat 60 de 
recitatori, precum și mai multe 
grupuri de montaje literare, eviden
țiate in etapele precedente. Con
cursul a avut ca scop popularizarea 
în rîndurile tineretului a poeziei 
patriotice contemporane, descope
rirea de talente interpretative va
loroase. (Gheorghe Cîrstea).

Ion Jirecan, de la Întreprin
derea „Energoutilaj" din CJuj- 
Napoca, fusese trimis cu un 
tractor de mare putere să ajute 
la efectuarea unor lucrări ia o 
linie de înaltă tensiune. Aflin- 
du-se pe o uliță din satul Baica, 
județul Sălaj, s-a apropiat de 
tractor, dar acesta, fiind „uitat" 
în viteză, a pornit-o de unul 
singur, strivindu-i lui I. J. pi
cioarele de la genunchi în jos. 
Apoi, tractorul s-a izbit de un 
gard de fier, ca si de casa lui 
Gheorghe Seștraș. în timpul iz
biturii, luînd o poziție oblică 
ciudată, maneta de viteză a in
trat singură în altă poziție. Și, 
ce să vezi ? Tot de unul singur, 
tractorul a pornit-o brusc îna
poi, lovindu-se de un stilp de 
telegraf. Dar, cum motorul con
tinua să duduie, cine știe ce se 
mai putea întîmpla. dacă nu in
tervenea tînărul Sever Țibrea, 
care i-a întrerupt cursa solitară 
și periculoasă. Și cînd te 
dești că totul a pornit de 
neglijență elementară...

gin
ta o

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu spriiinul corespondenților 
„Scînteii"
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Primind cu mare plăcere amabilul dumneavoastră mesaj, pe care 
mi l-ați adresat cu ocazia survolării teritoriului Turciei, doresc să vă 
adresez mulțumirile mele călduroase, împreună cu cele mai bune urări 
de prosperitate și bunăstare pentru poporul țării dumneavoastră.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Manea Mănescu, prim- 

ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a primit, în 
cursul zilei de luni, pe ambasadorii 
Republicii Vietnamului de Sud — 
Lam Van Luu, și Republicii Demo
crate Vietnam — Nguyen Thana Ha, 
la București, la cererea acestora.

Cu prilejul istoricei victorii a po
porului vietnamez, ambasadorii au 
exprimat profunde mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România. 
Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului român, pentru 
sprijinul permanent acordat luptei 
drepte a poporului vietnamez și au 
făcut o informare în legătură cu si
tuația actuală din Vietnamul de sud.

A apărut; „ERA SOCIALISTĂ' ‘ nr. 9/1975
Revista se deschide cu edito

rialul „9 Mai, ziua independen
ței, ziua victoriei". în continua
re sînt publicate articolele : „Ma
rea epopee a războiului anti
hitlerist", de CONSTANTIN OL- 
TEANU șl ILIE CEAUȘESCU, 
„Deplina independență — nă
zuință seculară a poporului ro
mân", de DAN BERINDEI, „Eu
ropa, după 30 de ani", de SIL
VIU MARIAN și „Valorificarea 
superioară a resurselor materia
le — obiectiv de interes națio
nal", de MAXIM BERGHIANU. 
Rubrica „CONSULTAȚII" con
ține articolul : „Schimbările pe
trecute în raportul de forțe mon
dial. Perspectivele situației in
ternaționale", de CAROL NIRI. 
La rubrica „ȘTIINȚA-ÎNVAțA- 
MÎNT" sînt inserate articolele : 
„Responsabilitatea profesională

Invitație pe litoral
Oficiile județene de turism din întreaga tară oferă bilete lă odih

nă. pentru petrecerea concediului. în toate stațiunile de ne litoral. în 
serii de cîte 6 sau 12 zile, pentru perioada 14 mai — 6 iunie, cu cazare 
în hoteluri. Tarifele sînt reduse față de perioada următoare.

Posesorii biletelor de odihnă obținute prin oficiile județene de 
turism beneficiază de reducere cu 50 la sută la tariful de transport 
pe C.F.R. Procurarea acestora se face la sediile tuturor oficiilor jude
țene de turism din tară si la filialele întreprinderii de turism, ho
teluri si restaurante din București.

Primul ministru a transmis în nu
mele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, al Partidului Comunist 
Român și al guvernului român, cele 
mai sincere felicitări eroicului popor 
vietnamez pentru victoriile înregis
trate și i-a urat succese tot mai mari 
pe calea făuririi unei vieți libere, 
independente, de bunăstare și feri
cire.

La primire, desfășurată într-o am
bianță caldă, tovărășească, au parti
cipat Ion St. Ion, secretar general 
al guvernului, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

și etica cercetătorului", de ILIE 
BARBU si „învățarea matema
ticii moderne sau invătarea mo
dernă a matematicii", de ȘTE
FAN PATULESCU. Articolul 
„Efecte social-antropologice ale 
poluării estetice", de VICTOR 
ERNEST MAȘEK formează con
ținutul rubricii „CREAȚIA LI- 
TERAR-ARTISTICA". în cadrul 
rubricii „VIAȚA INTERNAȚIO
NALA" sînt- publicate articolele 
„Spania : Manifestul reconci
lierii" și „Organizația Națiunilor 
Unite și democratizarea vieții 
internaționale", de ION VOICU- 
LESCU. Rubrica „CURENTE ȘI 
IDEI" cuprinde articolul „Meto
dă și ideologie în structuralism" 
(I), de C. I. GULIAN. în conti
nuare, revista conține rubricile 
„CĂRȚI și SEMNIFICAȚII" și 
„REVISTA REVISTELOR".

Vizita de prietenie a unor 
nave militare sovietice
Luni dimineața a sosit in portul 

Brăila, într-o vizită de prietenie, un 
detașament de nave militare sovie
tice, comandat de căpitan de ran
gul I A. H. Bardașciuk. Marinarii 
militari sovietici vor vizita unele 
obiective culturale și turistice, se 
vor întîlnl cu cetățeni și marinari 
militari români.

Cronica zilei
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație militară portu
gheză. condusă de generalul de bri
gadă Octavio De Carvalho De Fi
gueiredo, director general al in
strucției trupelor terestre, care va 
face o vizită oficială în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al șefu
lui Marelui Stat Major, generali si 
ofițeri superiori ai armaitei noastre.

Erau de față Antonio Machado, 
ambasadorul Republicii Portugalia 
la București, și membri ai amba
sadei.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația militară portugheză a fost 
primită de generalul-colonel Ion 
Coman. prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major.

Oaspeții au depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor patriei 
din Capitală.

★
„Comedia Franceză", prima scenă 

pariziană, a prezentat luni seara, pe 
scena sălii mari a Teatrului Națio
nal „Ion Luca Caragiale", un spec
tacol de gală cu piesa lui Moliere 
— „Avarul". Rolul titular a fost in
terpretat de cunoscutul actor Mi
chel Aumont Interpretarea colecti
vului oaspete a fost răsplătită de pu
blicul bucureștean cu vii aplauze. în 
încheierea spectacolului, artiștilor 
le-au fost oferite flori.

La spectacol au participat Ion Do- 
du Bălan, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Jean Brouste, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Franței la București, 
alti membri ai ambasadei.

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

★

împlinirea a 20 de ani de la moar
tea marelui muzician George Enes- 
cu a prilejuit organizarea, in Capi
tală. a unei sesiuni de comunicări 
științifice, organizată de Centrul de 
studii ..George Enescu" al Academiei 
de științe sociale și politice.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
ClSTIGURILE TRAGERII 

DIN 30 APRILIE 1975
Extragerea I : Cat. 3 : 2 va

riante 50 la sută a 8 073 Iei, 3 
variante 25 la sută a 4 037 lei 
și 14 variante 10 la sută a 1 615 
lei ; Cat. 4 : 43,90 a 1 159 lei ; 
Cat. 5 : 47,80 a 1 064 lei ; Cat. 6 : 
2 154,75 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 
969 165 lei.

REPORT CATEGORIA A
II-A : 50 863 lei.

Extragerea a II-a : Cat A : 1 
variantă 100 la sută a 50 000 
lei ; Cat. B : 5,10 a 9 519 lei ; 
Cat. C : 34,60 a 1 403 lei ; Cat. 
D : 1 652,20 a 60 lei ; Cat. E : 
84,15 a 200 lei ; Cat F : 1 766,90 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 
864 427 lei.

Tovarășul Santiago Carrillo 
a părăsit Capitala

Adunare festivă consacrată celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist

Luni după-amiază a părăsit Ca
pitala tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Co
munist din Spania, care, in fruntea 
unei delegații de partid, a efectuat 
o vizită de prietenie în tara noastră, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Din delegație au făcut parte to
varășii Juan Gomez și Ramon Men- 
dezona, membri ai Comitetului E- 
xecutiv al P.C. din Spania, și Maria

Plecarea unor delegații ale Frontului Unității 
Socialiste la Praga și Berlin

Luni dimineața a plecat la Praga 
o delegație condusă de tovarășul Io
sif Banc, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 

-C.C. al P.C.R., membru al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, care va participa la fes
tivitățile prilejuite de cea de-a 30-a 
aniversare a eliberării Cehoslovaciei 
de sub dominația fascistă.

La sosirea la Praga. delegația • 
fost salutată de Jan Baryl. secre
tar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Tomas Travnicek, vicepreședinte al 
C.C. al Frontului Național al R.S. 
Cehoslovace, precum și de amba
sadorul României la Praga. Teodor 
Haș.

★
în aceeași zl, o delegație a Fron

tului Unității Socialiste, condusă de 
tovarășul Corneliu Mănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, a plecat la Ber
lin, unde va participa la manifestă
rile prilejuite de cea de-a 30-a ani
versare a victoriei asupra fascis
mului.

Delegația Frontului 
s-a intors

Delegația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, con
dusă de tovarășul Iosif Uglar, mem
bru al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., secre
tar al Consiliului Național al 
F.U.S., care a făcut o vizită în 
Republica Irak, la invitația Frontului 
Național Progresist din această

De la C.E.C.
Printre Instrumentele de eco

nomisire puse la dispoziția popu
lației de Casa de Economii și 
Consemnațiuni se află și contul 
personal. Avantajul acestui in
strument de economisire îl con
stituie dreptul titularului de a 
da dispoziție unității C.E.C. la 
care este deschis contul să- 
efectueze în numele său plăți 
periodice pentru diferite presta
ții, pentru impozite, taxe și plăți 
ocazionale. Aceste operațiuni se 
efectuează gratuit de către C.E.C. 
în plus, titularii conturilor per
sonale beneficiază și de o do- 
bîndă anuală de 2 la sută.

Contul personal se deschide 
oricărei persoane de către 
sucursalele și filialele C.E.C. La 
deschiderea contului, fiecărui ti

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 

și 9 mat. In țară : Vremea va continua 
să se încălzească ușor. Cerul va fi va
riabil. Innorărl mai accentuate se vor

Casas, reprezentantă a organizației 
Madrid a P.C. din Spania.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant. al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

(Agerpres)

La sosirea la Berlin, la aeroport, 
delegația română a fost intîmpina- 
tă de Gunther Greve. Herbert 
Eischhorn. Berta Lange, membri ai 
Prezidiului Consiliului National al 
Frontului National al R.D.G., și 
Herbert Krolikowski. adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
R.D.G. A fost de față Vasile Vlad, 
ambasadorul României in R.D.G.

★
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

delegațiile au fost salutate de tova
rășii Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. Tamara Dobrin, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Ion Circei. membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste, acti
viști de partid și ai Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste.

A fost prezent Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane în țara noas
tră.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București.

Unității Socialiste 
din Irak

țară, s-a înapoiat luni după-amiază 
în Capitală.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Na
tional al F.U.S.. de alte persoane 
oficiale.

A fost de fată Ahmad Hussein Al- 
Samarrai, ambasadorul Irakului la 
București.

tular i se pune la dispoziție un 
carnet de cecuri obișnuit, iar 
dacă dorește, și un carnet de 
cecuri care pot fi folosite pen
tru plata mărfurilor cumpărate, 
a serviciilor, precum și pentru 
alte plăți în favoarea organiza
țiilor Socialiste.

Carnetele de cecuri pentru 
plăți de mărfuri, servicii etc. 
se eliberează în limita disponibi
lului din cont și pot fi emise 
pentru valori cuprinse între 
2 000 și 10 000 lei. în contul 
personal se pot face depuneri în 
numerar și prin virament. De 
asemenea, din conturile perso
nale se pot efectua restituiri și 
plăți în numerar, precum și 
plăți prin virament.

semnala Sn jumătatea de nord-est a ță
rii, unde vor cădea ploi locale. In rest, 
averse izolate. Vînt moderat. Tempera
turile minime Vor fi cuprinse intre 2 
șt 12 grade, iar cele maxime Intre 15 
și 25 de grade, Izolat mai ridicate. In 
București : Vremea va continua să se 
Încălzească. Cerul va fi variabil, favo
rabil aversei de ploaie după-amiaza. 
Vînt potrivit. Temperatura In creștere 
ușoară.

La întreprinderea de utilaj chimic 
din Ploiești, în prezența unui mare 
număr de muncitori, tehnicieni și in
gineri, a reprezentanților organelor 
locale de partid și de stat, a avut loc, 
luni după-amiază, o adunare festivă 
consacrată celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei.

Dumitru Ionaș, secretar al Comi
tetului județean Prahova al P.C.R., a 
relevat lupta comună a popoarelor 
român, ceh și slovac împotriva fas
cismului, eroismul ostașilor români 
și sovietici care s-au jertfit pentru 
eliberarea Cehoslovaciei, înfățișînd 
apoi prefacerile din anii construcției 
socialiste în cele două țări, deosebita 
însemnătate pentru adîncirea priete
niei româno-cehoslovace a convor
birilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak.

A luat apoi cuvintul Miroslav Su-

Itinerariu — 
după trei decenii 

„Mulțumiri fierbinți ostașilor români 
pentru ajutorul de neuitat66

în cele 260 de bătălii purtate pen
tru eliberarea a peste 1 700 de locali
tăți cehoslovace, dintre care 31 orașe, 
pe lunga cale de 400 km străbătută 
prin masivele muntoase, dealuri și 
cimpii In lupta contra armatelor co
tropitoare hitleriste, soldații și ofițe
rii români au demonstrat, alături de 
eroismul ostășesc, și un puternic și 
profund umanism.

Documente militare consemnează 
că în perioada în care au acționat pe 
teritoriul cehoslovac, ostașii armatei 
noastre, pe lîngă operațiunile mili
tare, au efectuat numeroase lucrări 
de reconstrucție — au redat circu
lației 660 poduri de cale ferată și 
rutiere, au consolidat mai mult de 
60 km de cale ferată aruncată în aer 
de trupele hitleriste sau în acțiunile 
de sabotare a mașinii de război fas
ciste, au refăcut 1 200 km de drumuri 
sfirtecate de bombele avioanelor și 
artileriei, au deminat 30 de impor
tante monumente arhitectonice și de 
artă, edificii care adăposteau insta
lații centrale și locale, de telecomu
nicații.

Urmind, într-un itinerar de docu
mentare, calea străbătută acum trei 
decenii de armatele române victo
rioase, am avut prilejul să citesc și 
să ascult calde aprecieri și mulțumiri 
sincere față de atitudinea plină de 
umanism și comportarea demnă a 
fiilor poporului nostru.

în arhivele comitetului național al 
comunei Bzenec se păstrează copia 
scrisorii pe care primarul de atunci, 
Frantisek Soutek, a adresat-o coman
damentului român cînd, după elibe
rarea localității, ostașii noștri au por
nit mai departe în urmărirea dușma
nului. „Pe timpul șederii forțelor ar
mate române in Bzenec — se arată 
în scrisoare — ostașii și ofițerii au 
avut o comportare ireproșabilă, cava
lerească și prietenească față de popu
lație. Locuitorii comunei noastre 
mulțumesc fierbinte ostașilor români 
pentru eliberarea noastră, pentru tot 
ce an făcut pentru noi, pentru între
gul nostru popor".

O altă însemnare, de data aceasta 
în cronica orașului Brumov : „Locui
torii au informat pe Ostașii români 
că la marginea orașului citeva uni
tăți hitleriste intenționează să arunce 
in aer podul de cale ferată și o între
prindere. Fără să piardă nici o clipă, 
o grupă de avangardă, condusă de 
sergentul major Dumitru Ene, a por
nit spre locul indicat. Hitleriștii au 
fost surprinși înainte de a fi dat foc 
fitilelor. Drumul trupelor ce veneau 
din urmă era liber, iar bunuri de va
loare aparținînd întregului nostru po
por au fost salvate".

Medicul Frantisek Nekarda din 
comuna Lipov iși amintește : „Cînd 
trupele române au intrat in lo
calitatea noastră, nu aveam decit 
12 ani, suficient insă pentru a 
putea păstra totdeauna în me
morie fapta unui simplu soldat, bu
cătar al unității. La un moment dat. 

lek, ambasadorul Cehoslovaciei la 
București, care a amintit succesele 
popoarelor ceh și slovac sub condu
cerea partidului comunist în con
strucția socialistă. Vorbitorul s-a re
ferit la relațiile de prietenie dintre 
România și Cehoslovacia, arătind că 
în baza colaborării reciproc avanta
joase se dezvoltă cu succes schimbu
rile economice, culturale și tehnico- 
științifice. O deosebită importanță 
pentru extinderea relațiilor multila
terale și a prieteniei dintre cele două 
țări au avut întilnirile dintre tova
rășii Gustav Husak și Nicolae 
Ceaușescu, ale altor reprezentanți ai 
țărilor noastre frățești.

în încheierea adunării au fost pre
zentate filmele documentare „Tran
dafirii localității Lidice" și „Boemia 
centrală".

(Agerpres)

întreaga populație a trebuit să pără
sească comuna pentru ca, in timpul 
luptelor ce se prevedeau, să se evite 
pierderi de vieți omenești in rindul 
civililor, tn casa noastră, casă de ță
ran sărac cu 6 copii, a rămas un sol
dat cu bucătăria lui. Vitele, păsările 
au fost lăsate de noi in voia soartei. 
Cind ne-am intors, unitatea plecase ; 
prin curte nu mai era nimic din tot 
ceea ce lăsasem. -Le-au luat pentru 
trupă» — a zis atunci mama. Dar nu 
se intimplase ceea ce crezuse ea. A- 
cel om simplu, dar cu un suflet atll 
de mare, care, fără îndoială, știa bine 
ce înseamnă o vacă cu lapte la atiția 
copii mici, a adăpostit cum a putut 
și animalele și păsările pentru ca noi 
să le găsim pe toate la întoarcere. Nu 
știm cum îl cheamă, dar pentru ges
tul făcut și pentru semnificdțiile lui 
îi mulțumim și acum, ca și atunci, 
din toată inima".

Președintele comitetului național a) 
orașului Zvolen, I. Babtik — oraș 
care îngrijește cu multă dragoste 
mormintele celor 11 000 de eroi ro
mâni îngropați în cimitirul militar de 
aici — ne povestește, cuprins de o 
înțeleasă emoție : „Și eu și soția mea 
datorăm viața unui tînăr medic ro
mân. Luptam ca partizani in munții 
din apropiere și acolo, datorită con
dițiilor grele de viață, amindoi ne-am 
îmbolnăvit de tifos exantematic. Am 
fost transportați in stare foarte gravă 
într-un sat din vale in care stațio
nau ostași români. Medicul unitățti. 
deși suprasolicitat de numărul mart 
de răniți, ne-a acordat cu o mare 
promptitudine și atenție primul aju
tor, dînd apoi ordin să fim transpor
tați imediat la spitalul din Zvolen. 
Știa el bine că orice intirziere ne-ar 
fi fost fatală".

în comuna Seladice se bucură și 
astăzi de o mare apreciere fapta u- 
nui soldat român, care a intrat cu 
unitatea lui in această așezare la 2 
mai 1945...... Eliberatorii noștri — stă
scris în cronica comunei — se1» gră
besc să ajungă din urmă dușmanul 
alergtnd cu puștile și grenaddle In 
mitnl. Sosesc mereu alții și alții 
Zimbesc, fac semne prietenești cu 
mina. Un tînăr ostaș român ia din 
mers drapelul cehoslovac scos de în
vățător în fața școlii, urcă cu el in 
turnul bisericii și-l fixează acolo, sus 
în văzul tuturor. Bărbații, femeile, 
băieții șt fetele — cu toții se bucu
rau nespus, vrind parcă sd strige in- 
tregii lumi: «Sintem liberi». Iar 
drapelul flutura deasupra satului e- 
liberat,..".

Bucuria libertății redate cu prețul 
atîtor lupte și jertfe grele de ostașii 
români care au luptat, cot la cot cu 
armata sovietică, poate fi reîntilnită 
în aceste zile de-a lungul și de-a 
latul țării, care se pregătește să săr
bătorească festiv cei 30 de ani de 
viață liberă.

C. PRISACARU
Praga
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O tînără româncă 
a uimit lumea gimnasticii mondiale 

Succesul Nadiei Comăneci la Campionatele europene amplu și elogios comentat 

de agențiile de presă, de numeroase ziare europene, de reputați specialiști
Numele gimnastei Nadia Comăneci, 

campioană absolută a Europei și câș
tigătoare a patru medalii de aur la 
foarte recentele întreceri continen
tale, se află astăzi pe buzele tuturor 
amatorilor de sport din țară. La 13 
ani și jumătate, școlărița din muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
„forțat" marile agenții internaționa
le să transmită zile și nopți la rind 
depeșe în serie (anunțînd un rezul
tat mai răsunător decît altul) și am
ple comentarii elogioase pe marginea 
celei mai senzaționale performanțe 
europene a anului 1975. „Copilul mi
nune al gimnasticii românești a stîr- 
nit admirația nu numai a spectato
rilor, dar și a celor mai exigent! din
tre specialiști" (France Presse). „A- 
cest bulgăr de energie a surprins lu
mea gimnasticii internaționale. Gim
nasta româncă a răsturnat toate pro
nosticurile și se va întoarce la Bucu
rești cu patra dintre cele cinci me
dalii de aur" (United Press Interna
tional). „In programul său, Nadia Co
măneci a adăugat exercițiilor clasice 
un grad atît de Înalt de dificultate, 
incit pin& și campioanei olimpic» 
Olga Korbut i-ar fi fost foarte greu 
să o egaleze, dacă ar fi participat la 
aceste întreceri" (Reuter). „Comăneci 
nu e numai o adevărată maestri, dar 
și cea mai tinără campioană din isto
ria acestei spectaculoase discipline 
sportive" (Taniug). Iar. ca o întregire 
a acestor opinii internaționale una
nime, cităm declarația de la confe
rința de presă a reputatului antre
nor sovietic Vladislav Rastoroșki, 
dascăl al atîtor campioane olimpice 
și mondiale : „Nadia Comăneci m-a 
uluit pur și simplu. Această fetiță 
are nervi foarte tari. Exercițiul ei ia 
bîrnă a fost extrem de dificil și com
plicat, dar Comăneci nu a avut nici 
o ezitare și totul i-a mers perfect. 
Fină la campionate, ca era pentru 
noi o enigmă. De-abia acum i-am 
putut aprecia adevărata valoare".

în strălucita evoluție a Nadiei Co
măneci, ca și a colegei sale Alina 
Goreac, s-a reflectat nivelul înalt de 
pregătire, rodul unui șir de ani de 
muncă bine gîndită și tenace, al gim

nastelor și al antrenorilor lor; iar 
în indirjirea si ardoarea cu care a 
lucrat și a evoluat Nadia s-a dezvă
luit dorința fierbinte a tinerei fete 
de a vedea inălțindu-se pe cel mal 
înalt catarg steagul tricolor și de a 
auzi intonîndu-se imnul Republicii 
Socialiste România. Iar simbătă și 
duminică, imnul acesta al nostru a 
răsunat la Campionatele europene de 
nu mai puțin de patru ori !

Firește, pe marginea performanței, 
în cel mai deplin înțeles al cuvintu- 
lui, a tinerei noastre gimnaste, dar 
și a Alinei Goreac (două medalii de 
bronz), fapt ce a făcut ca România 
să ocupe locul I in clasamentul pa 
națiuni, se vor mai scrie multe co
mentarii. Felicitînd cu toată căldura 
pe Nadia, pe antrenorii ei atlt da 
pricepuți și de perseverenți — soții 
Marta și Bela Karoly — ca și p* 
antrenoarea federală Maria Simlo- 
nescu, care a făcut eforturi con
secvente spre a concura la o reușită 
de mare prestigiu a sportului nostru, 
pe Alina și pe antrenorul ei Nicolae 
Covaci, se cuvine să remarcăm și să 
subliniem munca de ansamblu a fe
derației de specialitate, plină de 

perspectivă și competență, desfășu
rată în spirit de modestie, tenacitate 
și pasiune. Nu vom încheia aceste 
rinduri fără a evidenția grija perma
nentă și pasiunea cu care organei» 
locale din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au înconjurat liceul 
local, adevărat centru național de 
pregătire și dezvoltare a gimnasticii 
feminine românești.

Cu exact un an în urmă, pe baza 
consultării unui activ larg de specia
liști, ziarul nostru afirma, cu referire 
directă la grupul de tinere sportive, 
că „Gimnastica românească este din 
nou capabilă de exprimări inalte". 
Succesele răsunătoare au venit as
tăzi; pentru a le dobîndi pe cele care 
le așteptăm mîine, la Jocurile Olim
pice, federația de gimnastică, acti
viștii și Întregul corp de tehnicieni, 
sportivii și sportivele noastre au da
toria de onoare să persevereze pe 
drumul ce și l-au ales : acela al mo
destiei și al muncii fără răgaz care 
duce, după cum se poate constata, 
spre aurul pur al performanței inter
naționale.

Valeriu MIRONTESCU

Gînduri rostite 
la întoarcerea în țara

Nadia Comăneci, mai puțin emo
ționată decit toți cei din jur : „De 
mică, încă n-aveam șapte ani, mi-arn 
împărțit timpul intre carte și pregă
tirea sportivă, n-am ieșit din euvin- 
tul antrenorilor, tn luna februarie, 
la Conferința pe țară a mișcării spor
tive, după ce am ascultat vibrantul 
mesaj al iubitului conducător al po
porului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, m-am urcat la tribună și 
m-am angajat să contribui prin re
zultatele mele la gloria sportului 
nostru. Am fost cea mai bună în 
Norvegia, mă voi strădui să rămin 
cea mai bună multă vreme de-acum 
înainte".

Karoly Bela, înalt, voinic și mult 
mai emoționat decît eleva sa : „De 
fiecare dată cind prin meritele Na
diei ascultam in sala campionatelor 
răsunind imnul Republicii Socialiste 
România, mă gindeam spre viitor, 
cu dorința fierbinte de a auzi repe- 
tindu-se acordurile imnului drag no
uă la Montreal, în vara lui 1976 !"

Alina Goreac: „Sînt nespus de 
mindră pentru succesele gimnasticii 
noastre. M-am refăcut mai greu du
pă un recent accident; altfel cred 
că of fi dobindit rezultate și mai bu
ne. Visez ca împreună cu Nadia și 
celelalte colege de echipă sd ciști- 
găm faimă olimpică ți prestigiu pen
tru sportul românesc".

Nicolae Covaci : „Nadia e un ta
lent excepțional, dublat de o ambi
ție nemaipomenită la o fetiță de 
vîrsta ei! Alina poate mult mai 
mult ; pe deplin validă și bine pre
gătită e capabilă de alte rezultate 
mari. încredințez pe amatorii de 
sport că Alina Goreac va fi o com
ponentă de bază a echipei României 
la viitoarele Jocuri Olimpice".

Tinerele noastre gimnaste, an- 
trenoarele și antrenorii lor, în 
mijlocul unui grup de pioniera 
— ieji la sosirea pe aeroportul 

Otopeni

Foto : S. Cristian

Rugbiștii români - campioni ai Europei
încrederea și speranțele In 

succesul final al rugbiștilor ro
mâni la ediția 1974—1975 a cam
pionatului european F.I.R.A. — 
mai ales, după ce obținuseră m 
toamnă acea strălucită victorie 
asupra redutabilei reprezentati
ve a Franței — s-au dovedit în
dreptățite ; duminică, la Ma
drid, în ultima lor partidă, au 
reușit să întreacă cu 16—12 e- 
chlpa Spaniei, terminind neîn
vinși cea mai cuprinzătoare 
competiție continentală a spor
tului cu balonul oval, în ciuda 
lipsei de aplomb cu care au ju
cat ultimele două partide. Noul 
si prestigiosul succes (căci echi
pa reprezentativă de rugbi nu 
este la prima performanță de 
acest gen) este rezultatul firesc 
al strădaniei. și preocupărilor 
permanente de îmbunătățire a 
muncii Ia cluburi șl in cadrul 
federației, pentru care jucătorii 
și antrenorii merită deopotrivă 
felicitări. Ne place să credem 
că, în continuare, activitatea 
rugbistică se va îmbunătăți și 
mai mult, avîndu-se In vedere, 
mal ales, selecția și pregătirea 
tinerilor rugbiști, asigurarea 
„schimbului de mîine".

Fruntașii rugbiului românesc 
au, în acest sezon, un bogat

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
POPICE: întrecerile 

europene pentru juniori
La Budapesta au început întrece

rile celei de-a IV-a ediții a Campio
natelor europene de popice pentru 
juniori. Proba masculină pe echipe 
a fost ciștigată de selecționata Un
gariei — 5 054 puncte, urmată de 
România — 5 029 puncte și R.F. Ger
mania — 4 953 puncte. Iată și clasa
mentul final în proba feminină : 1. 
Iugoslavia 2 446 puncte ; 2. Ungaria 
2 414 puncte ; 3. R.F. Germania 2 374 
puncte ; 4. România 2 352 puncte.

CICLISM: „Cupa Dinamo”
Timp de trei zile s-a desfășurat 

în Capitală tradiționala cursă ci- 
clistă internațională dotată cu „Cupa 

program internațional. Nu peste 
mult timp îi așteaptă citeva 
confruntări (unele amicale, al
tele oficiale) în care au prilejul 
și datoria să lupte cu mai multă 
convingere, să se mobilizeze cu 
mai multă ambiție sportivă, 
pentru a confirma prestigiul și 
bunele aprecieri de care se 
bucură. Cea mai apropiată oca
zie le-o oferă — în vară — tur
neul in Noua Zeelandă, țară cu 
veche și foarte bine apreciată 
activitate rugbistică. Cum este 
cunoscut, rugbiștii neo-zeelan- 
dezi sint considerați fruntași pe 
plan mondial, acasă sau în de
plasare (cu cele mai puternice 
formații britanice sau africane) 
furnizind partide de înaltă va
loare si obtinînd foarte bune 
rezultate.

In vederea apropiatului tur
neu neo-zeelandez. noii cam
pioni europeni, antrenorii lor 
au deci răspunderea de onoare 
de a se pregăti cu maximă se
riozitate, neuitînd nici o clipă că 
iubitorii sportului românesc aș
teaptă de la ei o comportare La 
nivelul condițiilor asigurate, al 
sprijinului ce li se acordă per
manent.

Ion DUM1TR1U

Dinamo", la startul căreia s-au a- 
liniat peste 70 de alergători din 
România, U.R.S.S. și Cehoslovacia. A 
fost o Întrecere frumoasă, dinamică, 
dovadă — realizarea unor medii 
orare superioare ; peste 43 km/h. 
Cîștigătorul cursei a fost dinamo- 
vistul Vasile Selejan, victoria în e- 
tane revenind, in ordine. Iui A. O- 
negov (Dinamo—U.R.S.S.j, L. Ku- 
bias (Ruda Hvezda Pilzen), și di- 
namovistulul bucureștean T. Vasile. 
Pe echipe, „Cupa Dinamo" a re
venit formației Dinamo-U.R.S.S.

★
Astăzi pleacă la Berlin echipa na

țională pentru a participa la „Cursa 
păcii" (Berlin — Praga — Varșovia). 
Echipa este alcătuită din : V. Sele
jan, N. Gavrilă, E. Dulgheru, V. 
Hoța, V. Pascale, I. Cojocaru. An
trenor : C. Voicu.

Au început pregătirile 

pentru meciurile 

cu echipele Danemarcei
Ieri, la sediul federației de fotbal 

«-au prezentat jucătorii selecționați 
în loturile reprezentative A și de ti
neret (sub 23 de ani) pentru pregă
tirea meciurilor oficiale cu echipele 
similare ale Danemarcei (București
— 11 mai și, respectiv. Copenhaga — 
10 mai). Pentru prima oară după mai 
multă vreme i-am reîntilnit laolaltă 
pe absolut cei mai reprezentativi ju
cători ai fotbalului nostru de astăzi 
sosiți la lotul național cu încrederea 
și ambiția de a-și pune talentul, ex
periența competiționaiă, întregul lor 
potențial in slujba echipei României. 
Jucătorii cU mare experiență, Îm
preună cu cei mai tineri sau foarte 
tineri, de asemenea reprezentativi 
pentru fotbalul nostru, alcătuiesc un 
lot pe măsura aspirațiilor prezente, a 
sarcinilor dificile și de mare răspun
dere sportivă pe care le are echipa 
noastră : patru partide oficiale in «- 
ceastă primăvară !

Publicul, amatorii de sport așteap
tă de la acest lot, de la tehnicienii și 
conducătorii săi o activitate pe mă
sura talentului și puterii lor, o mun
că făcută cu ambiție sportivă, cu răs
pundere patriotică pentru o puterni
că afirmare a echipei noastre națio
nale în ansamblul fotbalului euro
pean. în rind cu iubitorii fotbalului 
din țară le urăm tuturora mult Suc
ces !

♦

Lotul reprezentativ A (antrenor V. 
STANESCU) : Răducanu, lorgulcscu
— Cheran, G. Sandu, Săim&reanu II. 
Sameș, Anghelini — Dinu, Dumitru. 
Georgescu. Bălăci, B615ni — Crișan. 
Lucescu, Kun, Dobrin, Iordănescu. 
Marcu, Nunweiler.

Lotul reprezentativ de tineret (an
trenor C. DRAGUSIN) : Moraru, Ji- 
van — Purima, Smarandache. Grigo- 
raș. Fl. Marin, Lucuță, L. Mihai — 
Dumitriu IV. Beldeanu, Mulțescu - 
Troi, Năstase, Manea, M. Răducanu, 
Dănilă.
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VIETNAMUL DE SUD

Reconstrucția - în centrul preocupărilor 
autorităților revoluționare

*
• întreprinderile și instituțiile și-au reluat activitatea normală • Soldați și ofițeri ai 
fostei administrații saigoneze s-au predat armatei de eliberare • Demers diplomatic 

al G.R.P.
SAIGON „ORAȘUL HO ȘI MIN" 5 

(Agerpres). — Situația în Vietnamul 
de sud continuă să se normalizeze 
rapid în toate zonele și sferele de 
activitate. în orașele eliberate, inclu
siv Saigon „Orașul Ho Și Min", au 
fost numite noile autorități revolu
ționare. Procesul de reconstrucție e- 
conomică. început încă din primele 
momente ale victoriei, se află în pli
nă desfășurare. Se refac rețelele fe
roviare. podurile și se repun în func
țiune mijloacele de transport în co
mun. La Saigon „Orașul Ho Si Min" 
toate instituțiile și-au reluat activi
tatea normală. Comitetele militare 
administrative se întîlnesc cu popu
lația locală în vederea aplicării noi
lor legi și normalizării vieții în toa
te sectoarele de activitate.

Zilele trecute a început să funcțio
neze postul de televiziune „Hue Eli
berat" din orașul sud-vietnamez Hue. 
între altele, postul a prezentat un 
program consacrat zilei de 1 Mai, în 
cadrul căruia telespectatorii au vizio
nat filme reflecting eliberarea orașe
lor Saigon și Hue, precum și lupta 
de ansamblu care a dus la eliberarea 
Vietnamului de sud.

Răspunzînd apelului Comandamen
tului Forțelor armate populare de e- 
liberare, numeroși soldați și ofițeri 
ai marinei fostei administrații saigo
neze. care în momentul capitulării se 
aflau în afara apelor teritoriale ale 
Vietnamului de sud, s-au predat ma
rinei populare de eliberare — anunță 
postul de radio Eliberarea. Intre a- 
cestea se află mai mulți ofițeri supe
riori și peste 1 500 de ofițeri de alte 
grade — precizează sursa citată.

Ministerul de Externe al Republicii 
Vietnamului de Sud a trimis note di
plomatice Tailandei, Malayeziei. Fi- 
lipinelor și Republicii Singapore. în 
care atrage atenția că în fuga lor din 
tară, după înfrângerea completă a ar
matei saigoneze, ofițeri și membri ai 
fostei administrații au transportat în 
aceste țări mai multe avioane și nave 
militare. M.A.E. al R.V.S. cere ca a- 
ceste state să ajute la înapoierea tu
turor acestor nave și avioane în Viet
namul de sud, al cărui singur repre
zentant autentic este Guvernul Revo
luționar Provizoriu.

Potrivit agenției de presă Elibera
rea, Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Vietnamului de Sud a dat 
publicității un comunicat referitor la 
încetarea activității misiunilor diplo
matice și a personalului diplomatic al 
fostei administrații saigoneze în ex
terior. Șefii acestor misiuni. împreu
nă cu întregul lor personal trebuie 
să procedeze la inventarierea tuturor 
bunurilor misiunii lor, inclusiv a fon
dului arhivistic, pentru a le preda 
reprezentanților Guvernului Revolu
ționar Provizoriu, prin procură.

Comandamentul Forțelor armate 
populare de eliberare sud-vietname- 
ze a dat publicității un comunicat 
privind victoria completă obținută 
în cadrul campaniei istorice „Ho Și 
Min".

în cursul acestei campanii — arată 
comunicatul — au fost scoase din 
luptă efective ale armatei fostului 
regim antipopular de la Saigon to- 
talizînd peste 400 000 de oameni, a 
fost desființat sistemul întregii ad
ministrații orășenești și rurale a fos
tului regim și a fost eliberat Saigo- 
nul, finalul victorios al campaniei 
„Ho Și Min".

Triumful independenței și libertă
ții în Vietnamul de sud constituie o 
victorie a națiunii vietnameze, a po
liticii de apărare a suveranității, pre
cum și o victorie a solidarității mi
litante și a marelui sprijin de care 
s-a bucurat lupta poporului vietna
mez din partea prietenilor săi de pe 
toate continentele — se arată în co
municat.

HANOI — „Acum, cînd întreaga 
noastră tară este liberă, sarcinile cele 
mai importante constau în recon
strucția economică și reunificarea 
Vietnamului de sud și de nord în- 
tr-un singur stat al poporului vietna
mez" — a declarat, într-un interviu 
acordat agenției Taniug, Nguyen Van 
Thien, membru al Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, șeful misiunii 
permanente a G.R.P. al R.V.S. în 
R. D. Vietnam. Unificarea țării — a 
spus el — va constitui subiectul dis
cuțiilor și acordurilor ce vor fi rea
lizate între reprezentanții Guvernului

R. D. Vietnam și Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

El a arătat că una dintre sarcinile 
majore actuale ale G.R.P. al R.V.S. 
constă în reconstrucția economiei, a- 
fectată de război. „Viața în Vietna
mul de sud eliberat s-a normalizat 
în cea mai mare parte. La Saigon 
„Orașul Ho Și Min", la Da Nang și 
in alte orașe, populația nu mai duce 
lipsă de apă, electricitate și produse 
alimentare de bază. Totuși, rămin 
multe probleme. Noi trebuie să re
zolvăm problema unei producții mai 
mari de bunuri pentru populație" — 
a adăugat el.

Răspunzînd la o întrebare despre 
posibile schimbări în structurile so
ciale interne din Vietnamul de sud, 
Nguyen Van Thien a declarat : „Lu
crul cel mai important este ca toate 
capacitățile productive din economie, 
și multe dintre acestea sînt particu
lare, să înceapă să lucreze la para
metrii normali. Numai instalațiile 
militare și bazele care au servit di
rect la agresiunea S.U.A. în Vietnam 
au fost naționalizate. Același lucru 
se va întîmpla cu proprietățile per
soanelor care, ca dușmani ai Frontu
lui Național de Eliberare, au părăsit 
țara. Alți proprietari, din care ma
joritatea au rămas în țară, au accep
tat deja cooperarea cu noile organe 
ale autorităților revoluționare".

★
Primul secretar al C.C. al P.M.U.P., 

Edward Gierek. și ceilalți conducă
tori polonezi au trimis un mesaj de 
felicitare conducătorilor Vietnamu
lui de sud. cu prilejul eliberării în
tregului teritoriu. Eliberarea Vietna
mului de sud. se arată în mesaj, 
inaugurează un capitol nou în isto
ria poporului vietnamez, cu per
spective luminoase de dezvoltare, 
progres și construcție pașnică a 
tării.

*
PHENIAN — La Phenian a avut loc 

un mare miting, la care au partici
pat peste 20 000 de persoane, orga
nizat în cinstea victoriei și eliberării 
complete a Vietnamului de sud. Au 
fost prezente înalte oficialități de 
partid și de stat din R.P.D. Coreeană.

Conferința pentru securitate reuniunii
și cooperare în Europa țărilor arabe

Cuvîntarea șefului delegației romane exportatoare de petrol
(Agerpres). — Date fi-GENEVA 5 

ind progresele substanțiale obținute 
in procesul de definitivare a lucrări
lor celei de a doua faze a Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa, grupul de lucru creat pentru 
pregătirea celei de a treia faze a în
ceput dezbaterea aspectelor politice 
si organizatorice privind întîlnirea la 
cel mai înalt nivel a reprezentanților 
statelor participante.

Șeful delegației române, ambasa
dorul Valentin Lipatti, a prezentat, 
în acest sens, concepția română cu 
privire la organizarea temeinică a 
desfășurării lucrărilor celei de a treia 
faze a conferinței, astfel incit aceas
ta să marcheze un moment impor
tant în evoluția relațiilor dintre state.

Subliniind importanța istorică a 
conferinței, ambasadorul român a a- 
rătat că, încă de la început, România 
s-a pronunțat pentru adoptarea la ni
velul de cea mai înaltă răspundere 
politică a unor angajamente ferme, 
clare și precise, ale tuturor partici- 
panților, care să deschidă calea sta
bilirii unei noi ordini politice și eco-

raporturile dintre state înnomice în 
Europa.
„Pe baza . . .......

partjcipanții la dezbateri îi) grupul 
de lucru s-au pronunțat pentru o 
bună organizare a desfășurării lucră
rilor celei de a treia faze a confe
rinței. Astfel, reprezentanții Finlan
dei, Franței, Suediei, R.D. Germane, 
Spaniei, Angliei, Greciei, Bulgariei, 
Iugoslaviei au sprijinit propunerile 
României de pregătire temeinică a 
celei de a treia faze a conferinței. 
S-a evidențiat necesitatea aplicării 
regulilor democratice ale conferinței 
și la această fază : participarea sta
telor în condiții de deplină egalitate, 
adoptarea hotărîrilor prin consens, 
conducerea lucrărilor de către înalții 
reprezentanți ai statelor participante 
prin rotație.

,Au fost abordate, de asemenea, u- 
nele aspecte concrete ale desfășurării 
fazei finale a conferinței, cum sînt 
caracterul deschis al ședințelor, sta
bilirea ordinii președinției prin rota
ție, pregătirea ceremoniei semnării 
documentelor finale.

propunerilor Româpiei,

KUWEIT 5 (Agerpres). — Consi
liul ministerial al Organizației Ță
rilor Arabe Exportatoare de Petrol 
(O.P.A.E.P.) și-a încheiat, .dumini
că, în Kuweit, lucrările, dind pu
blicității o declarație in care se 
arată că au fost luate o serie de ho- 
tărîri cu privire la crearea sau dez
voltarea unor organisme economice 
comune legate de exploatarea și 
comercializarea petrolului. Astfel, 
s-a înființat o nouă societate de 
acest gen — „The Arab Petroleum 
Services Co.“, au fost aprobate ra
portul pe 1974 al Companiei arabe de 
transporturi maritime petroliere și 
crearea a trei noi academii maritime 
arabe. S-a recomandat secretarului 
general al O.P.A.E.P. să întocmească 
studii pentru crearea unui institut 
central arab pentru energie. Totoda
tă, s-a cerut Secretariatului general 
al organizației să continue examina
rea posibilităților stabilirii unei „uni
tăți monetare de cont", care ar putea 
înlocui dolarul în calcularea venituri
lor, realizate de pe urma petrolului, de 
țările membre.

BONN.

MANIFESTĂRI DEDICATE 
ZILEI DE 9 MAI

ADUNARE FESTIVA
PRAGA 5 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La Praga a a- 
vut loc luni o adunare festivă con
sacrată împlinirii a 30 de ani d« la 
insurecția armată a poporului ceh- 
Au luat parte Gustav Husak, alți 
conducători de partid și de stat 
cehoslovaci, delegațiile de peste 
hotare prezente la Praga pentru a 
participa la manifestările consa
crate celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei de sub 
ocupația fascistă ; din țara noastră 
a participat delegația Frontului 
Unității Socialiste, condusă de to
varășul Iosif Banc membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
membru al Consiliului Național al 
F.U.S.,, și o delegație a orașului 
București, condusă de Nicolae Con
stantin, secretar al Comitetului 
Municipal P.C.R. București, Despre 
locul și rolul insurecției poporului 
ceh în lupta împotriva trupelor na
ziste cotropitoare a vorbit Iosef 
Korcak, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia.

GALA DE FILME 
CONSACRATA 

CONTRIBUȚIEI ROMÂNIEI
MOSCOVA — Corespondentul 

nostru transmite : La 5 mai, amba
sadorul României în Uniunea So
vietică, Gheorghe Badrus. a orga
nizat în saloanele ambasadei o gală 
de filme consacrată contribuției 
țării noastre la victoria asupra fas
cismului hitlerist. Au participat 
reprezentanți ai conducerii M.A.E. 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână, activiști ai C.C. al P.C.U.S., 
generali și ofițeri superiori, oameni 
de știință și cultură sovietici. A 
fost prezentată pelicula documen
tară „Drum de luptă și victorii", 
care s-a bucurat de un viu interes 
din partea celor prezenți.

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII
MOSCOVA 5. — Corespon

dentul nostru transmite : In 
holul clădirii C.A.E.R. din Moscova 
a fost organizată o expoziție consa
crată contribuției României la vic
toria asupra fascismului. Fotografii, 
hărți și documente ale vremii re
dau momente sugestive din rezis
tența antifascistă în țara noastră, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, precum și din timpul Insu
recției naționale armate de la 23 
August. Sînt prezentate aspecte ale 
luptei eroice a ostașilor români, cot 
la cot cu Armata sovietică, pentru 
eliberarea definitivă a teritoriului 
României, precum și pentru elibe
rarea Ungariei și Cehoslovaciei. Un 
capitol al expoziției redă imagini 
ale dezvoltării și modernizării Ar
matei române.

PREZENTAREA 
UNOR FILME ROMANEȘTI
PEKIN 5 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Atașatul mili
tar, aero și naval al țării noastre 
la Pekin, colonel loan Dubeșteanu, 
a organizat o gală de filme, la care 
au participat Li Da, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, locțiitor al șe
fului Marelui Stat Major al Arma
tei Populare Chineze de Elibera
re, cadre cu funcții de răspundere 
din Ministerul Apărării Naționale, 
reprezentanți ai Ministerului de 
Externe și ai altor instituții cen
trale. Au luat parte atașați mili
tari acreditați la Pekin. A fost pre
zent Nicolae Gavrilescu, ambasado
rul țării noastre la Pekin.

DEPUNERI DE COROANE 
DE FLORI

BUDAPESTA 5 — Coresponden
tul nostru transmite : In mai multe 
localități din R. P. Ungară au avut 
loc, luni, depuneri de coroane de 
flori la monumentele eroilor români 
căzuți în lupta pentru eliberarea 
Ungariei de sub dominația fascistă. 
La Monumentul eroilor români din 
localitatea Cserkeszolo a depus o 
coroană de flori ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Buda
pesta, loan Cotoț. La solemnitate 
au fost de față reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat 
și ai Frontului Popular Patriotic, 
precum și conducerea cooperativei 
agricole de producție „Prietenia 
ungaro-română" din localitate. Din 
partea ambasadei române au mai 
fost depuse coroane de flori la mo
numentele eroilor români din Gyor 
și Szeged.

MITING AL OAMENILOR 
MUNCII

COPENHAGA 5 (Agerpres). — Cu 
ocazia celei de-a XXX-a aniversări 
a victoriei împotriva fascismului șl 
a eliberării Danemarcei de sub ocu
pația nazistă, la Copenhaga a avut 
loc, la inițiativa Partidului Comu
nist din Danemarca, o procesiune 
cu torțe. Ea s-a desfășurat sub lo
zinca luptei oamenilor muncii da
nezi împotriva forțelor imperialis
mului și reacțiunii, pentru ieșirea 
țării din N.A.T.O., pentru securitate 
și cooperare în Europa. La mitingul 
de masă care a avut loc după în
cheierea procesiunii a luat cuvîntul 
Ingmar Wagner, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P. C. 
din Danemarca.

Vizita ministrului 
al României

HELSINKI 5 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, George 
Macovescu, împreună cu soția, a so
sit, la 5 mai, într-o vizită oficială 
în Republica Finlanda, la invitația 
ministrului afacerilor externe Ahti 
Karjalainen. Pe aeroportul din Hel
sinki, oaspetele român a fost întîm- 
pinat și salutat de Ahti Karjalainen 
și de alte persoane oficiale finlan
deze.

Au fost prezenți Constantin Vlad, 
ambasadorul țării noastre la Hel
sinki, membri ai ambasadei și agen
ției economice române, precum șl 
Pentti Suomela, ambasadorul Fin
landei la București.

In cursul zilei de Ieri, Ahti 
Karjalainen a oferit un dineu oficial. 
Cei doi miniștri de externe au toas
tat în sănătatea președinților Nicolae 
Ceaușescu și Urho Kekkonen, pen
tru continua dezvoltare a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Finlanda.

In toastul său, ministrul finlandez 
a relevat că relațiile dintre Finlanda 
și România au cunoscut în ultimii 
ani o dezvoltare activă. Referindu-se 
la unele probleme ale situației in
ternaționale actuale, el a arătat că 
în ultimii ani a avut loc o evoluție 
spre destinderea internațională, s-a 
intensificat dorința popoarelor de a 
evita în viitor repetarea grozăviilor 
unui nou război mondial. In acest 
context, el a remarcat activitatea sus
ținută a României la lucrările Con
ferinței pentru securitate si coopera
re în Europa, subliniind dorința co
mună a celor două țări de a se a- 
junge fără întîrziere la rezultate 
constructive si pentru încheierea ei 
cu succes.

„Sîntem de părere că toate țările 
pot participa la dezbaterea proble
melor importante comune si că și o 
tară mică are un cuvînt de spus în 
rezolvarea problemelor internaționa
le — a spus ministrul de externe 
finlandez. Problemele largi care con
fruntă întreaga lume vor cere. în 
vederea rezolvării lor. forțele și ac
țiunile unite ale popoarelor".

In cuvîntul său, George Macovescu, 
a subliniat hotărîrea celor două gu
verne de a așeza la temelia raportu
rilor bilaterale principiile respectării 
suveranității și independenței națio
nale, al egalității în drepturi, al ne
amestecului în treburile interne, re
nunțării la forță și la amenințarea 
cu forța, reprezintă chezășia unei 
perspective favorabile pentru dez
voltarea relațiilor noastre în toate 
domeniile.

Vorbitorul a prezentat conceptul 
României privind instaurarea In 
lume a unei noi ordini economice și 
politice și a menționat în continuare 
faptul că victoriile obținute de 
populația sud-vietnameză și de po
porul cambodgian constitue o contri
buție de seamă la lupta împotriva 
vechii politici de forță și dictat, pen-

agențiile de presă transmit:
Grupul de lucru intergu- 

vemamental al O.N.U. pen
tru știință și tehnologie — 
din care fac parte reprezentanții a 54 
de state, între care și România — a 
adoptat prin consens un proiect de 
rezoluție privind Conferința Națiuni
lor Unite pentru știință și tehnologie, 
în care se evidențiază necesitatea ca 
viitoarea conferința mondială să-și 
orienteze lucrările cu precădere spre 
probleme care privesc aplicarea cu
ceririlor științei și tehnicii moderne 
în slujba progresului multilateral, 
îndeosebi în țările în curs de dezvol
tare.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Succes remarcabil al partidelor
coaliției guvernamentale

in alegerile de land

afacerilor externe 
in Finlanda
tru recunoașterea dreptului popoare
lor de a fi stăpîne pe propriile des
tine.

Ministrul român a relevat că țara 
noastră, ca și Finlanda, depune efor
turi stăruitoare ca documentele ce se 
elaborează în cadrul Conferinței pen
tru securitate și cooperare In Europa 
să exprime limpede năzuințele po
poarelor continentului de a coopera 
într-o atmosferă care să asigure o 
deplină securitate fiecărei națiuni, 
posibilitatea ca fiecare popor să-și 
consacre resursele sale materiale și 
umane dezvoltării economice și so
ciale, fără teama vreunei agresiuni 
din afară. Abordînd alte probleme 
ale situației internaționale actițale, 
vorbitorul a subliniat preocuparea 
României față de situația din Orien
tul Apropiat și din Cipru și a evi
dențiat eforturile continue ale țării 
noastre pentru a se ajunge in zonele 
respective la instaurarea unei păci 
drepte și durabile.

Escală la Berlin
BERLIN 5 — Corespondentul nos

tru transmite : în drum spre Hel
sinki. ministrul român al afacerilor 
externe. George Macovescu, a făcut 
o escală în capitala R. D. Germane. 
La aeroportul din Berlin, ministrul 
român a fost întîmpinat de Herbert 
Krolikowski. adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.D.G.. cu care 
a efectuat uri schimb de păreri în 
probleme privind relațiile dintre cele 
două țări. La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească. a participat ambasadorul 
României în R.D.G., Vasile Vlad.

Duminici au avut 
loc in două din landu
rile R.F.G. — aflate la 
poli opuși din punct 
de vedere al număru
lui populației — ale
geri pentru desemna
rea deputaților in par
lamentele locale si, im
plicit, pentru consti
tuirea viitoarelor gu
verne de land. Rena- 
nia de nord-W est falia, 
landul cu cea mai nu
meroasă populație, a 
chemat la urne circa 
12 milioane de alegă
tori. adică aproape o 
treime din întregul 
corp electoral vest- 
german, in timp ce 
landul Saar, cel mai 
puțin populat, circa un 
milion.

In ambele landuri 
partidele actualei coa
liții guvernamentale 
de la Bonn, social-de
mocrat și liber-demo- 
crat, au obținut succe
se remarcabile, ceea 
ce întărește poziția lor 
și pe plan federal. îm
preună, cele două par
tide vor dispune în 
Renaniade nord-W est- 
falia de 110 mandate, 
față de 90 ale princi
palului partid de opo
ziție, Uniunea creștin- 
democrată (in trecuta 
legislatură raportul 
mandatelor era de 102 
față de 
cele două : 
Uzate vor 
asigure 
treburilor 
land, care,

98). Așadar, 
■partide coa- 
continua să 
conducerea 
în

', pe
acest 
lingă

numărul populației, 
este, in același timp, 
și cel mai industriali
zat din întreaga tară.

Si mai categoric a 
fost succesul social- 
democratilor si liber- 
democraților în Saar, 
unde timp de zece ani 
guvernarea a fost asi
gurată de reprezentan
ții U.C.D. Acum. 
U.C.D. nu a mai reușit 
să dobîndească majo
ritatea absolută nece
sară constituirii 
nului de land, 
zentantilor săi

guver- 
repre- 
reve-

nindu-le numai 49,1 la 
sută din voturi fată de 
49,2 cit au obținut îm
preună partidele so
cial- democrat_ si liber- 
democrat. 
alegerilor 
modifică 
situația 
plan local, pentru pri
ma dată U.C.D. nemai- 
fiind în măsură să 
constituie singură gu
vernul landului. Dar, 
dincolo de însemnăta
tea pe plan local, re
zultatul alegerilor din 
Saar prezintă o impor-

Rezultatul 
din Saar 
substanțial 

politică pe

tanti deosebită si P« 
planul întregii repu
blici : U.C.D. pierde a- 
cum majoritatea de 
care dispunea în Bun
desrat — camera lan
durilor — care nu va 
mai putea să blocheze 
politica de reforme a 
guvernului federal, asa 
cum a fost cazul in 
ultimii ani.

Apreciind in unani
mitate rezultatele ale
gerilor din cele două 
landuri, ca o confir
mare a tendințelor din 
ultima vreme de sub
stantial reviriment al 
social-democratilor și 
liber-democratilor. co
mentatorii politici si 
observatorii de presă 
apreciază că șansele 
actualului guvern de 
coaliție de la Bonn de 
a se menține la putere 
și după alegerile gene
rale din 1976 au cres
cut considerabil.

N. S. STANESCU

LONDRA

Concluzia sintetică a dezbaterii 
bugetului britanic: a stringe

cit mai mult cureaua
Situația economiei 

britanice și perspecti
vele ei de viitor au 
format recent obiec
tul unor ample dezba
teri în Camera Comu
nelor. Timp de patru 
zile, deputății au ana
lizat bugetul înaintat 
parlamentului de mi
nistrul finanțelor, De
nis Healey. Chiar de 
la începutul expunerii

.cancelarul tre- 
a ținut să 
că Marea 

„este con- 
cu serioase 

„Actuala 
el, 

mai gravă 
perioada anilor 
în prezent în

sale „i 
zoreriei" 
precizeze 
Britanie 
fruntată 
dificultăți", 
recesiune, a spus 
este cea 
din 
1930".
Anglia se înregistrea
ză „o foarte înaltă 
rată a inflației", „pre-

(urile 
ritm de 20 
an", iar „i 
lanței de plăți a atins 
un nivel record", în 
scopul echilibrării 
sale recurgîndu-se la 
masive împrumuturi 
în exterior. „La drept 
vorbind, arăta minis
trul finanțelor, chel
tuim ca națiune cu 5

cresc într-un 
la sută pe 

.deficitul ba-

la sută mai mult de- 
cît producem".

Nici purtătorul de 
cuvînt al opoziției 
conservatoare, Geof
frey Howe, nu a găsit 
cuvinte mai încuraja
toare. „Economia, a 
arătat el, suferă de 
boli specific brita
nice — temperatură 
ridicată, cauzată de 
ritmul Inflației ; hi- 
potensiune, ca urmare 
a nivelului șomajului, 
care se apropie de un 
milion ; obezitate, din 
pricina cheltuielilor 
prea mari ; debilitate 
generală, care necesi
tă să " ‘
cîrjele 
lor in

Dar 
vern și opoziție nu 
s-au 
vergențe în ce priveș
te aprecierile asupra 
stării economiei, opi
niile asupra căilor de 
îndreptare a situației 
au fost și sînt diferi
te. Guvernul Wilson 
a stabilit ca obiecti
vul numărul 1 „bătă
lia contra inflației". 
De asemenea, se pune 
accent deosebit pe 
„creșterea competiti
vității produselor in
dustriale britanice pe 
piața externă ; altfel, 
a declarat ministrul 
finanțelor, „va fi im
posibil să 
cheltuielile 
Importul 
prime și al 
lor, fără o 
dramatică a 
dului nostru

în același 
vernul a adresat 
apel întregii populații 
In vederea efectuării 
de economii prin 
„mai buna folosire a 
resurselor din agricul
tură și industrie". 
„Ora risipei, scria 
„DAILY MIRROR", a 
trecut. Nu ne mai

se recurgă la 
împrumuturi- 

străinătate".
dacă între gu-
manifestat di-

acoperim 
pentru 

materiilor 
alimente- 
reducere 
standar

de viață", 
timp gu- 

un

putem permite să 
consumăm și să su- 
perconsumăm, după 
bunul plac. Epoca 
aceea a apus pentru 
totdeauna. Să fim rea
liști : ea nu se va mai 
întoarce niciodată. 
Deci să strîngem cu
reaua cit mai mult 
posibil".

Ca principale mă
suri de „redresare a 
economiei" în buget 
se menționează „creș
terea impozitelor și a 
taxelor, paralel cu re
ducerea cheltuielilor 
publice". Chiar dacă 
aceste măsuri se răs
frâng într-o anumită 
măsură și asupra ce
lor cu venituri mari, 
cei m’ai afectați sînt 
însă cei cu cîștiguri 
modeste. Este adevă
rat că reprezentanții 
cercurilor conducă
toare merg și mai de
parte, nedîndu-se în 
lături de la asemenea 
sugestii ca aceea a 
ziarului „Daily Tele
graph", care consi
deră că „pentru înce
tinirea inflației și re
ducerea deficitului 
balanței de plăți tre
buie să crească șoma
jul"...

După prezentarea 
bugetului, reacția cea 
mai promptă s-a în
registrat în City, unde 
cursul acțiunilor și, 
ca urmare, nivelul 
profiturilor a conti
nuat să crească. Care 
vor fi efectele pe ter
men lung ale măsurilor 
bugetare este greu de 
spus. Sceptic, ziarul 
„Observer" scrie : 
„In ultimii 15 ani ni 
s-a tot vorbit de per
spective optimiste. In 
ciuda acestora, am a- 
juns unde sîntem a- 
cum".

N. PLOPEANU
i

Șeful statului cambod
gian PreSe(iintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei. prințul No
rodom Sianuk. a primit delegația 
guvernamentală a R.P.D. Coreene, 
condusă de Kan Ryan Uk, vicepre
ședinte al republicii. A avut loc o 
convorbire referitoare la evoluția re
lațiilor bilaterale si alte probleme de 
interes comun.

Senatorul american Geor- 
ge McGovern a plecat, ieri. într-o 
vizită neoficială în Cuba, unde in
tenționează să aibă o întrevedere cu 
Fidel Castro și cu alți conducători 
cubanezi. La plecare, senatorul a 
declarat că vrea să studieze la fata 
locului progresul social realizat de 
Cuba după revoluția din 1959.

Un atentat8 fost comi# lunl 
la sediul din Roma al sindicatului 
democrat-eres tin. Elemente neofas
ciste au incendiat holul de la intra
rea in clădire, provocind însemnate 
pagube materiale. Conducerea sindi
catului a protestat împotriva acestui 
atentat pe care l-a calificat drept 
..provocare fascistă".

Cursul lirei sterline s'a •*- 
tuat luni, la Londra, la cel mai scă
zut nivel înregistrat vreodată. In fe
lul acesta, devalorizarea monedei 
britanice a atins 23,2 la sută în ra
port cu valoarea sa nominală.

Un ordin al Consiliului 
pentru Namibia al O.N.U., 
intitulat „Decret nr. 1 pentru pro
tejarea resurselor naturale ale Na
mibiei". proclamă „nule și lipsite de 
valoare" orice drepturi deținute de 
particulari sau companii de a ex
ploata resursele acestei țări. Decre
tul avertizează că. în viitor, orice 
resurse scoase de pe teritoriul tă
rii. fără permisiunea consiliului, vor 
fi confiscate și se va dispune de ele 
în beneficiul namibienilor.

Crearea Partidului Socia
list al oamenilor muncii din 
Mexic grupare politică de
stînga, cu peste 100 000 de membri, 
a avut loc la Ciudad de Mexico. La 
adunarea constitutivă au participat 
5 000 de delegați din 22 state me
xicane. A fost ales secretarul gene
ral al noului partid. în persoana lui 
Rafael Aguillar Talamantes, au fost 
aprobate statutul, programul de ac
țiune si declarația de principii a 
partidului.

Un comunicat tailandezo- 
amorican anuntă că> ln urmă
toarele două luni. Statele Unite vor 
reduce efectivul trupelor lor stațio
nate în Tailanda cu 28 la sută, ca 
un prim pas spre retragerea totală 
a acestora pînă la sfirșitul anului.

ORIENTUL APROPIAT
• Comunicat cu privire la vizita președintelui Comitetului Execu
tiv al O.E.P. la Moscova • Conferința internațională de la Paris

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității co
municatul privind vizita în U.R.S.S. 
a președintelui Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat. Cele două 
părți — se spune în document — 
subliniază că fără reglementarea 
problemei palestinene în conformita
te cu interesele poporului arab pa- 
lestinean nu poate fi realizată pacea 
în Orientul Apropiat. A fost subli
niată importanța participării repre
zentanților poporului arab palesti- 
nean cu drepturi egale cu celelalte 
părți interesate în eforturile pentru 
realizarea reglementării crizei din 
Orientul Apropiat, inclusiv la Confe
rința de Ia Geneva.

PARIS 5 (Agerpres). — La Paris 
s-au încheiat lucrările unei confe
rințe internaționale de două zile a- 
supra problemelor păcii în Orientul 
Apropiat. La lucrări au participat de
legați și observatori din 30 de țări și 
18 organizații internaționale Partici- 
panții au procedat la un amplu 
schimb de păreri pe tema căilor și 
mijloacelor de realizare a unei re
glementări durabile și juste a situa
ției din Orientul Apropiat.

In declarația adoptată la încheie
rea reuniunii se relevă necesitatea 
reluării, cit mai curând posibil, a lu
crărilor Conferinței de pace privind 
Orientul Apropiat, de la Geneva, și 
a rezolvării conflictului din această 
zonă pe baza rezoluțiilor în materie 
ale O.N.U., care stipulează retrage

rea trupelor tsraeliene din teritoriile 
arabe ocupate, respectarea dreptului 
la existență al tuturor statelor din 
zonă, recunoașterea drepturilor po
porului palestinean, inclusiv a drep
tului de a-și forma un stat propriu.

Conferința a adresat, de asemenea, 
un mesaj de solidaritate poporului 
vietnamez.

CAIRO. — Ziarul egiptean „Al 
Ahram" informează că președintele 
R.A. Egipt, Anwar El Sadat, va face 
o vizită în R.S.F. Iugoslavia, la 20 
mai, unde va avea convorbiri cu pre
ședintele Iosip Broz Tito. Ziarul re
latează că președintele Sadat va 
efectua, la 30 mai, o vizită de 24 de 
ore la Viena, unde va conferi cu 
cancelarul Austriei, Bruno Kreisky. 
El va pleca apoi la Salzburg, unde se 
va întîlni cu președintele S.U.A., 
Gerald Ford, la 1 și 2 iunie.

în cadrul unei conferințe de presă 
organizată la Port Said, ministrul re
construcțiilor al R.A, Egipt, Osman 
Ahmed Osman, a declarat că forțele 
armate egiptene vor încredința con
trolul Canalului Suez administrației 
civile la 5 iunie, data fixată de pre
ședintele Sadat pentru redeschiderea 
navigației internaționale. Ministrul 
egiptean a spus că forțele armate ale 
Egiptului staționate pe cele două 
maluri ale canalului vor fi însărci
nate cu apărarea față de orice agre
siune sau sabotaj îndreptate împotri
va navigației pe această cale mari
timă.

DE PRETUTINDENI
• PREMIERĂ IN ARC

TICA. Pentru prima dată în 
lume, cercetătorii sovietici din 
Arctica au efectuat, în plină iar
nă. plonjări sub banchiza po
lară. Este vorba de membrii 
stației polare „SP-22", așezată 
pe o insulă de gheață cu o gro
sime de 30 de metri. în stratul 
de gheață a fost perforat un fel 
de puț prin care acvanauții In
stitutului de cercetări arctice și 
antarctice din Leningrad au pu
tut plonja pentru a studia vi
teza cu care se formează gheața 
sub banchiză. Au fost folosite 
costume de scafandru de o fa
bricație specială.

• ZIAR PE BAZE CO
OPERATISTE. Un nou Vi
dian regional britanic — „Scot
tish Daily News" — în întregime 
controlat de salariații săi care 
au format o cooperativă, a fost 
pus luni dimineață în vînzare în 
Scoția. Tirajul noului ziar, care 
apare la Glasgow, este de 300 000 
de exemplare. El a fost fondat 
de foștii salariați ai concernu
lui de presă „Beaverbrook", con- 
cediați acum mai bine de un an 
pe motiv că ziarele din Glas
gow la care lucrau nu mai erau 
rentabile. Fondurile necesare e- 
ditării noii publicații au fost 
strînse prin contribuția salaria- 
ților și a viitorilor cititori, la 
care s-a adăugat o subvenție a 
guvernului laburist.

• O NOUĂ GREFĂ 
DE „INIMĂ DUBLĂ". ° 
nouă grefă așa-numită de „ini
mă dublă" a fost realizată la 
spitalul Groote Schuur (Repu
blica Sud-Africană) de echipa 
de cardiologi condusă de 
profesorul Christian Barnard, 
dar în absenta acestuia. Pa
cientul. în vîrstă de 40 
de ani, a cărui identitate n-a 
fost dezvăluită, a primit inima 
unui metis accidentat mortal. 
Noua tehnică operatorie — fo
losită pentru a treia oară după 
noiembrie 1974, permite păstra
rea inimii bolnave, căreia i se 
alătură o a doua, sănătoasă, me
nită să preia funcțiile părții de
teriorate a organului suferind.

• UN IZOLANT CU 
CALITĂȚI MULTIPLE. Spe
cialiștii vest-germani au pus la 
punct un nou produs izolant, de
numit neopolen, sub forma unei 
substanțe spongioase, ai cărei 
pereți rețin aerul. Principalele 
caracteristici : insensibilitate la 
variațiile de temperatură, stabi
litate fată de agenții chimici, 
rezistență la umiditate, capaci
tate ridicată de absorbție a un
delor sonore si de șoc. Aceste 
calități fac din neopolen un ex
celent izolant termic si fonic.

• DE GUSTIBUS... 
Pentru a descoperi spre ce di
recție se îndreaptă sfera de in
terese a... cimpanzeilor, directoa
rea grădinii zoologice din Twyc- 
cross (Marea Britanie) a avut 
ideea să instaleze în spațiul re
zervat lor un aparat de televi
ziune. Urmărindu-se reacția 
antropoidelor, s-a constatat că 
acestea nu acordă prea mul
tă atenție programelor sta
tice, fiind în schimb foarte 
interesate de toate progra
mele unde imaginile se suc
ced cu repeziciune. Pe lista pre
ferințelor lor, pe primele locuri 
se situează filmele western, cu 
nelipsitele bătălii între cow-boy 
și pieile roșii, precum și me
ciurile de box și desenele anima
te. Pînă în prezent, cimpanzeii 
nu au manifestat nici un fel de 
interes față de emisiunile al 
căror eroi sînt animalele.

• RETROSPECTIVA 
TURNER. La „British Mu
seum" se va deschide cea mal 
mare expoziție de acuarele rea
lizate de pictorul englez Wil
liam Turner. Manifestarea este 
prilejuită de împlinirea, în acest 
an, a 200 de ani de la nașterea 
cunoscutului artist. Cele peste 
300 de tablouri ce vor fi ex
puse — dintre care unele ne
cunoscute pînă acum marelui 
public — conțin lucrări din 
toate perioadele de creație ale 
pictorului. începînd din primii 
ani de studiu si terminînd cu 
ultima parte a vieții.
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