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Pretutindeni în centrul atenției

LUCRĂRILE AGRICOLE
• Semănatul porumbului trebuie încheiat in maximum
4-5 zile. ® Este necesar să se asigure: întreținerea 
culturilor și accelerarea plantării legumelor in timp
în cea mai mare parte a țării 

timpul este frumos, iar temperatu
ra crește cu fiecare zi. Ca atare, 
munca la cîmp, în grădinile de le
gume, în vii și livezi continuă cu 
intensitate. Acum se însămințează 
ultimele suprafețe din cele prevă
zute a se cultiva cu porumb, se e- 
xecută lucrările de întreținere la 
sfecla de zahăr, floarea-soarelui, 
porumb și alte plante prăsitoare, 
se plantează legumele etc. Din da
tele centralizate ieri la Ministerul 
Agriculturii rezultă că și în zonele 
mai nordice ale țării, unde lucră
rile au început mai tîrziu, semăna
tul intră în stadiul final. Pînă acum, 
Întreprinderile agricole de stat au 
însămînțat cu porumb 545 755 ha, 
ceea c6 reprezintă 91 Ia sută din 
plan, iar cooperativele agricole 
1873 555 ha — adică 90 la sută din 
prevederi. Au rămas de însămînțat 
suprafețe mai mari în cooperativele 
agricole din județele Suceava — 
19 000 ha, Botoșani — 27 000 ha, 
Bacău — 10 000 ha, Sibiu — 11000 
ha. Maramureș — 14 000 ha, Har
ghita — 5 000 ha.

La teleconferinta care a avut Ioc 
marți seara la minister cu direcții
le agricole județene au fost stabili
te măsuri menite să asigure reali
zarea planului de însămînțări la 
fiecare cultură, ceea ce are o mare 
însemnătate pentru a se obține can
titățile de produse agricole prevă

zute. De aceea, îndeosebi în jude
țele în care lucrările sînt întîrziate, 
trebuie să se asigure depășirea vi
tezelor zilnice prevăzute la semănat, 
în județele Bacău și Neamț, de e- 
xemplu, sînt cooperative agricole 
care nu au însămînțat decît jumă
tate din suprafețele prevăzute a se 
cultiva cu porumb. Or, numai prin 
utilizarea utilajelor pe care ie au 
la dispoziție ar însemna ca semă
natul să se prelungească foarte 
mult. Iată de ce este necesar ca în 
cadrul consiliilor agricole să se or
ganizeze întrajutorarea cu tractoa
re și semănători, să se lucreze în 
schimburi prelungite, astfel încît 
semănatul porumbului să se poată 
încheia în maximum 4—5 zile și în 
aceste zone. Ministerul de resort a 
indicat, totodată, să se treacă Ia se
mănatul culturilor mai pretențioase 
la căldură, cum sînt ricinul, orezul 
și altele.

Ploile din ultimul timp au creat 
condiții prielnice pentru intensifica
rea lucrărilor în grădinile de legu
me. Din datele furnizate de cen
trala de specialitate rezultă că. pînă 
la această dată, au fost însămînța- 
te și plantate cu legume 77 000 ha în 
cooperativele agricole și în fermele 
I.A.S. Primele zile ale lunii mai 
coincid cu un vîrf de lucrări în le
gumicultura. Acum se plantează to
matele timpurii, lucrare care, potri
vit indicațiilor date de centrală.

trebuie să se încheie pînă la 10 mai. 
Apoi, trebuie să se treacă la plan
tatul tomatelor de vară. Aceleași 
cerințe se impun și la plantarea ce
lorlalte legume : ardei, vinete etc.

Cerința hotărîtoare pentru obți
nerea unor recolte mari la culturile 
prășitoare și în legumicultura o con
stituie lucrările de întreținere. Nu 
trebuie să se piardă din ve
dere că buruienile cresc mai re
pede decît plantele cultivate, con- 
sumînd din rezerva de apă și 
de substanțe hrănitoare din sol. 
Ele trebuie distruse încă din 
momentul cînd încep să răsară. La 
teleconferinta de la minister s-a in
dicat să fie utilizate toate erbici- 
dele care mai există în stoc și, ceea 
ce este și mai important, să se lu
creze cu toate forțele mecanice și 
manuale la întreținerea culturilor.

Pentru desfășurarea în bune con
diții a acestor lucrări se impune 
concentrarea la maximum a efor
turilor mecanizatorilor și coopera
torilor la întreținerea culturilor, 
precum și prezența In cîmp a 
cadrelor de conducere și specialiș
tilor din unitățile agricole, a mem
brilor comitetelor comunale de par
tid, care au datoria să organizeze 
cît mai bine munca, asigurînd folo
sirea deplină a mijloacelor tehnice 
și a forței de muncă.

întreprinderea 
„Grivița roșie" 

a îndeplinit 
planul cincinal

Colectivul întreprinderii de utilaj 
chimic „Grivița roșie" din Capitală 
a îndeplinit prevederile planului 
cincinal cu aproape opt luni mai 
devreme, respectîndu-și astfel an
gajamentul asumat. Pînă la sfîr- 
șitul anului, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii acestei puternice citadele 
industriale se angajează să realizeze 
suplimentar o producție globală in
dustrială estimată la 459 milioane 
lei, în timp ce valoarea producției- 
marfă, indicator la care prevederile 
cincinalului au fost îndeplinite încă 
de la 30 noiembrie 1974, se va ridica 
la 641 milioane lei.

Intr-o telegramă adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se spune : Suc
cesul repurtat ne umple inimile de 
mîndrie patriotică, conștient! că fie
care victorie în muncă reprezintă o 
nouă treaptă pe drumul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră, a progresului 
patriei și bunăstării întregului po
por.

Ne-am bucurat permanent de spri
jinul și atenția dumneavoastră, to
varășe secretar general. Indicațiile 
prețioase date cu prilejul celor 4 vi
zite de lucru pe care le-ați efectuat 
în actualul cincinal în întreprinde
rea noastră au fost aplicate cu con- 
«ecvență de colectivul nostru și își 
găsesc concretizarea în succesul pe 
care vi-1 raportăm.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PRIMIT PE TOVARĂȘUL HĂ DAM, 

vicepremier al Consiliului Administrativ, 
ministru al afacerilor externe al R.P.D. Coreene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 6 
mai. pe tovarășul Hă Dam. vicepre
mier al Consiliului Administrativ, 
ministru al afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene.

La întrevederi au participat tova
rășii Ion Pătan, membru al Comi
tetului Politic Executiv, viceprim- 
ministru al guvernului. Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. si Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Oaspetele a fost însoțit de Ri Zong 
Moc. adjunct al ministrului aface

rilor externe. Pak Zung Guc, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
si de Ri Sing Hiăc. consilier în 
M.A.E.

Cu acest prilej, tovarășul Hă Dam 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din partea tovarășului 
Kim Ir Sen. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Republi
cii Populare Democrate Coreene, un 
călduros mesaj de prietenie frățeas
că. urări de sănătate si fericire, de 
succese tot mai mari poporului ro
mân în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să

transmită tovarășului Kim Ir Sen 
un cordial salut frățesc, cele mai 
bune urări de sănătate1 și fericire, 
de succese tot mai mari poporului 
coreean in lupta sa pentru propă
șirea continuă a Coreei socialiste

In timpul convorbirii au fost a- 
bordate probleme ale dezvoltării și 
întăririi în continuare a relațiilor de 
prietenie, solidaritate si conlucrare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Core
eană, în intereșul celor două popoare, 
în folosul cauzei păcii, independen
ței naționale și socialismului.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita in Republica Socialistă România 

a delegației Partidului Comunist din Spania, 
condusă de tovarășul Santiago Carrillo, 

secretar general al Partidului Comunist din Spania

O nouâ șar|â de oțel la Combinatul 
siderurgic Reșița

METALUL
■ Este satisfăcătoare evoluția indicelui de valorificare?
■ Ce aii realizat si ce vă propuneți să realizați

pentru reducerea consumului?
La ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 19 

martie a.c., ministerelor, centralelor și întreprinderilor li s-a trasat 
sarcina de a acționa cu fermitate pentru gospodărirea rațională și re
ducerea mai accentuată a consumului de metal, pentru creșterea gra
dului de utilizare și valorificarea superioară a acestei importante re
surse materiale a economiei naționale. Una din ramurile care folosește 
o mare cantitate de metal este industria construcțiilor de mașini grele. 
In legătură cu problemele valorificării și utilizării mai eficiente a me
talului, cu măsurile adoptate în această ramură pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite de conducerea partidului, am avut o convorbire cu 
ing. IOAN FATACEANU, adjunct al ministrului industriei construc
țiilor de mașini grele.

A 20 000-a tonă 
de minereu de fier 

peste plan
De la începutul anului și 

pînă acum, formațiile de lucru 
ale exploatărilor din bazinul 
Poiana Ruscăi, aparținînd în
treprinderii miniere Hunedoara, 
au extras 20 000 tone de 
minereu de fier peste sarcinile 
de plan. Mai mult de 75 la sută 
din producția suplimentară de 
minereu a fost realizată de co
lectivul minei Teliuc, unitate 
care a realizat cincinalul incă 
din anul trecut.

— Valorificarea superioară a me
talului — arăta interlocutorul nos
tru — se află stăruitor în atenția 
tuturor celor care lucrează în indus
tria construcțiilor de mașini grele. 
In anul 1974, bunăoară, valoarea 
producției globale obținute din- 
tr-o tonă de metal, pe ansam
blul întreprinderilor ministerului, 
a fost cu circa 35 la sută mai ridi
cată decît în anul 1970 și cu 9 la sută 
mai mult decît prevede planul cin
cinal pentru această perioadă.

In medie, dintr-o tonă de metal 
se obține o producție globală de a- 
proape 28 000 lei. Evident, pentru a 
calcula această medie a fost luată în 
considerare o structură foarte di
versă de produse, începînd de la un 
grad de valorificare de circa 5 lei pe 
kg de metal brut. în cazul osiilor 
montate pentru vagoane, și pînă la 
cîteva sute de lei pe kg, la pompele 
de injecție pentru motoare Diesel. 
De aici și concluzia că o posibilitate 
Importantă de valorificare mai bună 
a metalului este îmbunătățirea struc
turii producției, firește, în limitele 
necesităților economiei, ale prevede
rilor planului național de dezvoltare. 
Totodată, există o relație directă, 
nemijlocită, Intre valoarea produse
lor obținute și calitatea metalului u- 
tilizat. Și, in fine, un alt factor de

care trebuie să se țină seama este 
reducerea consumurilor specifice teh
nologice, exprimată prin mărimea 
coeficientului de utilizare a metalu
lui. Pe ansamblul ministerului nos
tru, acest coeficient se situează,

Astăzi, la ancheta noastră 
răspunde Ministerul 

Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele

în momentul de față, în limite
le de 0,75—0,80. Sînt insă și pro
duse obținute prin tehnologii mo
derne, la care coeficientul de 
utilizare a metalului este de peste 
0,9, așa cum realizează și alți produ
cători pe plan mondial.

— Rezultă, deci, ci tn indus
tria constructoare de mașini 
grele sint incă importante re
zerve interne, de a căror fructi
ficare depinde Intr-o măsură 
hotărîtoare sporirea valorii me
talului prelucrat, reducerea con
sumurilor.

— Intr-adevăr, așa stau lucrurile. 
O primă deficiență constă în a- 
ceea că institutele de cercetări 
și proiectări, ca și Întreprinde
rile noastre fac adesea cu prio
ritate ceea ce este mai simplu, 
ceea ce le creează mai puține pro
bleme. Astfel, folosirea otelurilor cu 
rezistentă superioară în construcțiile 
portante se extinde cu încetineală, 
deși s-au stabilit sarcini concrete 
privind utilizarea acestor oteluri în 
producția de vagoane, de construc
ții metalice industriale, de mașini de 
ridicat și transportat. Sau un alt 
exemplu : cu toate că sarcina cinci
nalului privind ponderea produselor 
noi în producția globală a anului 
1974 a fost depășită, este încă prea 
lent ritmul înnoirii unor produse

— Ce program de măsuri și-a 
propus ministerul pentru a 
transpune în practică sarcinile 
care îi revin în domeniul spo
ririi gradului de valorificare a 
metalului ?

— Pentru a ilustra modul In care 
această sarcină se reflectă în progra
mele noastre voi recurge la un 
exemplu. Este cunoscut accentul 
care se pune pe dezvoltarea construc
ției de nave în țara noastră. Dacă 
în actualul cincinal s-a rezolvat pro
blema construcției corpurilor de na
ve mari și montajul — partea cu un 
indice de valorificare mai scăzut, în 
viitorul cincinal vom asimila fabri
cația echipamentului mecanic : mo
toarele semirapide și lente, reduc- 
toarele, instalația de propulsare ș.a., 
al căror indice de valorificare a me
talului este de 5—10 ori mai mare 
decît la corpul navei. însușirea fa
bricației acestor componente pentru

(Continuare in pag. a II-a)

Pare cam greu de 
crezut, dar deunăzi 
era cit pe-aci să ne 
rătăcim, intr-un... sat. 
Si ce sat 1 Movila de 
Ialomița, altădată un 
fost cătun, atit de mic 
și sărăcăcios incit nu 
era trecut nici pe 
harta țării.

Un om, intîlnit tn 
drum, ne-a dat insă 
îndrumările necesare.

— Dacă vreți să a- 
jungeți la primărie, 
fiți atenți la mine. 
Aici, la doi pași, e 
Școala specială. Tre
ceți pe lingă ea. pe 
lingă acareturile de la 
S.M.A. și pe lingă 
școala generală. O să 
vedeți o gară in stin
gă. Du.. insă, cotiți la 
dreapta. O luati pe 
lingă brutărie, pe lin
gă grădinița de copii 
și țineți-o tot incinte. 
O si dați de niște fir
me : de croitorie, cis-

mărie, tricotat... De 
acolo, din centru, se 
vede cea mai mare 
clădire din comună : 
casa de cultură. O de
pășiți, treceti și de 
magazinul universal și

o movilă), ca să dai de 
primele izvoare, tre
buia să forezi la pes
te 100 de metri. Apa 
era prețuită si ținută 
la adăpost ca aurul. 
Intr-o zi a venit la

treabă de 1—3 milioa
ne lei ?

...După o săptămî- 
nă. satul era ca un 
șantier. In loc de trei 
milioane. instalația 
noastră a costat 80 000!

200 000. Mai ales pri
măvara și toamna — 
își amintește prima
rul — ulițele Movi
lei deveneau imprac
ticabile. Comuna se 
asemăna cu o „insu

crescut mult nevoiaA
de servicii publice. 
Mai ales în construc
ții. Imaginați-vă : din 
cele 600 de case, cite 
are comuna. In ultimii 
ani au fost reclădite

VIAȚA LA ȚARĂ
pe urmă... Mai între
bați dv. si pe alții !

— Nu-i așa că Mo
vila are acum înfă
țișarea unui orășel a- 
gricol in plină dez
voltare ? — ne între
ba în aceeași zi. Gu
tă Linteș. primarul. 
Dar înainte vreme 
nici apă de băut nu 
prea aveam In peri
metrul comunei noas
tre (fiind așezată pe

primărie un arup de 
oameni.

— Nouă, zice unul, 
ne-a intrat in cap să 
instalăm conducte de 
apă in comună, ca la 
oraș. E drept, n-avem 
trei milioane — cît 
spun specialiștii că 
ne-ar costa — dar ia 
zi tu. că d-aia ești 
primar : 2 500 de oa
meni uniți nu pot face

Oameni care aduceau 
apă cu sacaua au a- 
cum conducte in ca
se, iar unii si-au in
stalat și căzi pentru 
baie.

Ne-am plimbat în- 
delung cu primarul 
prin comună.

— Casa de cultură 
ar fi trebuit să ne 
coste — după deviz 
— 800 000... Dar ne-a 
costat mai puțin de

lă* Izolată de lume. 
Oamenii au pus din 
nou mina pe lopeți. 
pe tirnăcoape si acum 
poți să te plimbi pe 
uliți în pantofi de lac. 
Așa am rezolvat noi 
problemele mari ale 
comunei — amenaja
rea drumurilor, apro
vizionarea cu apă, 
deschiderea grădini
ței de copii, a casei 
de cultură. Acum a

sau total renovate a- 
proape 400 ! De ase
menea — pentru învă
țători și profesori, a- 
gronomi și medici — 
am amenajat 20 de a- 
partamente si 4 gar
soniere cu lumină e- 
lectrică, apă și curte I 
$i orientarea in apro
vizionarea cu mărfuri
va trebui schimbată, 
tn comună au apărut 
noi pretenții, se cau
tă mărfuri pe care 
înainte le găseai nu
mai la oraș.

Ajunsesem la mar
ginea comunei. L-am
lăsat pe primar cu
gindurile lui.„

Gh. GRAURE

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, o 
delegație a Partidului Comunist din 
Spania, condusă, de tovarășul San
tiago Carrillo, secretar general al 
partidului, a făcut o vizită în Repu
blica Socialistă România în perioada 
30 aprilie — 5 mai a. c.

în timpul vizitei au avut loc con
vorbiri între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania.

La convorbiri au participat:
— din partea Partidului Comunist 

Român, tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., -Lina Cio- 
banu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.';

— din partea Partidului Comunist 
din Spania, tovarășii Juan Gomez, 
membru al Comitetului Executiv al 
P.C. din Spania, Ramon Mendezona, 
membru al Comitetului Executiv al 
P.C. din Spania, și Maria Casas, re
prezentantă a Organizației din Ma
drid a P.C.S.

In cadrul convorbirilor, desfășura
te in spiritul legăturilor tradiționala 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare frățească, s-a procedat la o in
formare reciprocă asupra activității 
interne și externe a celor două par
tide și s-a efectuat un schimb de 
păreri cu privire la problemele ac
tuale ale situației internaționale și 
ale mișcării comuniste și muncito
rești.

Delegația Partidului Comunist din 
Spania a informat asupra luptei gre
le împotriva dictaturii fasciste, pen
tru instaurarea unui regim democra
tic. Această luptă a intrat într-o 
nouă etapă a mișcării greviste mun
citorești și a acțiunii celor mai di
verse pături sociale — studenți, li
beri profesioniști, funcționari de stat 
etc. — luptă care capătă un tot mal 
profund caracter politic democratic, 
antifascist.

Evidențiind mutațiile intervenite 
In raportul de forțe ca urmare a 
manifestării viguroase a voinței ce
lor mai largi categorii ale populației, 
delegația a relevat că regimul poli
tic franchist, aflat într-o stare de 
acută descompunere, intră în contra
dicție inclusiv cu sectoarele mai di
namice ale capitalismului, care ac
ceptă o convergentă cu forțele de
mocratice. In acest sens s-a apreciat 
că formarea Juntei Democratice din 
Spania reprezintă un act de o deo
sebită rezonanță, un pas important 
în procesul de unire a celor mai 
ample forțe sociale și politice din 
opoziție și oferă o alternativă politi
că la dictatură, capabilă să asigure 
o trecere spre democrație.

In numele comuniștilor, al Între
gului popor româți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă 
prețuire activității neobosite pe care 
Partidul Comunist din Spania, Co
mitetul său Central, în frunte cu 
Dolores Ibarruri, președintele parti
dului, și Santiago Carrillo, secreta
rul general, o desfășoară In condiții 
grele, complexe, și a exprimat pro
funda satisfacție pentru succesele 
obținute de comuniștii spanioli care, 
acționînd in conformitate cu condi
țiile concrete, specifice, ale societă
ții și vieții politice spaniole, au de
venit o puternică forță politică pe 
plan național, joacă un rol activ și 
dinamic în desfășurarea evenimente
lor, în unirea tuturor forțelor inte
resate în lichidarea dictaturii fran

chist* și dezvoltarea democratică, li
beră a Spaniei.

Partidul Comunist Român a asi
gurat Partidul Comunist din Spania 
de întreaga solidaritate internațio- 
nalistă cu lupta poporului spaniol, a 
reafirmat sprijinul deplin față de 
lupta dîrză, plină de abnegație și de 
înaltă responsabilitate față de desti
nele patriei, desfășurată de comu
niști, de celelalte forțe democratice, 
progresiste și patriotice.

Delegația Partidului Comunist 
Român a informat delegația P.C.S. 
despre activitatea susținută a oame
nilor muncii, a întregului popor ro
mân pentru traducerea în viață a 
Programului elaborat de Congresul 
al XI-lea al P.C.R. de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism, despre succesele ob
ținute în dezvoltarea accelerată a 
industriei, în făurirea unei agricul
turi moderne, în dezvoltarea științei 
și culturii, în creșterea continuă a 
bunăstării materiale a celor ce mun
cesc, în perfecționarea continuă a 
democrației socialiste, în înflorirea 
multilaterală a personalității umane.

Salutînd cu deosebită satisfacție 
rezultatele remarcabile obținute de 
poporul român, sub conducerea par
tidului, pe toate fronturile construc
ției socialismului, Partidul Comunist 
din Spania a dat o înaltă prețuire 
activității multilaterale neobosite 
desfășurate de Partidul Comunist 
Român, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
înflorirea continuă a României so
cialiste, pentru promovarea cu con
secvență a cauzei păcii, democrației 
și socialismului, pentru securitate, 
independență națională și colaborare 
internațională, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

Partidul Comunist din Spania « 
urat din toată inima Partidului Co
munist Român deplin succes în rea
lizarea hotărîrilor celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., spre binele po
porului român. în folosul creșterii 
prestigiului si influentei socialismu
lui în lume.

Totodată, delegația Partidului Co
munist din Spania a apreciat în 
mod deosebit poziția consecvent in- 
ternationalistă a Partidului Co
munist Român și a exprimat calde 
mulțumiri pentru sprijinul acordat 
luptei Partidului Comunist, a tu
turor forțelor antifasciste din Spa
nia. pentru democrație, pentru li
bertatea si independenta poporului 
spaniol.

Ambele delegații si-au exprimat 
profunda satisfacție pentru extin
derea și întărirea continuă a legă
turilor de prietenie și solidaritate 
internationalistă dintre cele două 
partide si popoare si au reafirmat 
hotărirea ambelor părți de a dezvol
ta si diversifica. în continuare, 
aceste raporturi frățești cu con
vingerea că aceasta corespunde in
tereselor celor două partide si po
poare. ale luptei partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor progresiste, democratice, anti- 
imperialiste pentru pace, securitate, 
cooperare si progres social.

S-a constatat cu satisfacție că 
aprecierile si concluziile înscrise in 
documentele comune ale celor două 
partide cu privire la principalele 
probleme ale vieții politice inter
naționale si ale mișcării comuniste 
Si muncitorești au fost pe deplin 
confirmate de evoluția evenimente
lor.

Cele două partide au salutat eu 
calde sentimente de profundă soli- 
fiarttate istorica victorie obținută 
de populația sud-vietnameză si eroi- 
cele sale fdrte armate sub condu
cerea Frontului National de Eli
berare și Guvernului Revoluționar 
Provizoriu împotriva forțelor reacțio
nare interne si intervenției impe
rialismului american, pentru afir
marea dreptului la o dezvoltare li
beră si independentă.

Partidul Comunist Român si Par
tidul Comunist din Spania au sa
lutat. cu adîncă satisfacție, victoria 
poporului cambodgian, care prin 
lupte grele, sub conducerea Fron
tului Unității Naționale al Cambod- 
giei si a Guvernului Regal de Uni
une Națională, și-a recucerit inde
pendenta si suveranitatea patriei.

Felicitînd din toată inima po
poarele vietnamez si cambodgian 
pentru victoria obținută. P.C.R. și 
P.C. din Spania le-au urat succese 
tot mai puternice ne calea făuririi 
unei vieți libere, independente, de 
prosperitate si fericire si au sub
liniat uriașa importantă internațio
nală a acestei victorii pentru lupta 
de eliberare a popoarelor.

Ambele delegații consideră că 
situația lumii contemporane se ca
racterizează printr-o profundă criză 
a capitalismului, care cuprinde toate 
sferele, ceea ce determină ascuți
rea la scară mondială a contradic
țiilor economice, sociale, naționale și 
politice, accelerează procesul re
voluționar de schimbare a raportu
lui de forte în favoarea mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, a forțelor antiimperialiste, 
democratice si progresiste. Aceasta 
nu exclude pericolul de comploturi 
reacționare si fasciste, fată de care 
trebuie să se manifeste, vigilentă. 
Noul curs spre destindere în viata 
internațională este rezultatul ne
mijlocit al mutațiilor intervenite în 
raportul de forte, al acțiunilor per
severente si energice desfășurate de 
țările socialiste, de partidele comu
niste și muncitorești, al creșterii 
conștiinței și al intensificării lup
tei maselor populare, a popoarelor 
de pe toate continentele pentru o 
lume mai bună si mai dreaptă. In 
acest sens, cele două partide î$i ex
primă speranța că Conferința pen
tru securitate si cooperare în Eu
ropa se va încheia cu succes. Ele 
consideră necesar ca respectiva 
conferință să elaboreze documen
te care să ofere o bază trainică si 
o amplă perspectivă relațiilor de 
colaborare între toate statele con
tinentului. să asigure garanții de
pline împotriva oricărei agresiuni 
sau amestec în treburile inter
ne ale vreunui stat european, să 
excludă orice recurgere la forță sau 
la amenințarea cu forța, să des
chidă calea transformării Europei 
într-un continent al păcii, securită
ții si cooperării, in care fiecare 
popor să-si poată consacra în mod 
nestingherit eforturile dezvoltării 
economice și sociale independente, 
potrivit intereselor si aspirațiilor 
sale legitime. Cele două partide sînt 
de acord că pentru a asigura des
tinderii trăinicie, profunzime si sta
bilitate este necesar ca măsurile 
adoptate pe plan guvernamental în 
cadrul conferinței să fie susținute, 
adîncite si îmbogățite prin lupta 
maselor ca garant al îndeplinirii și 
dezvoltării lor.
(Continuare în pag. a III-a)

30 de ani de la victoria asupra fascismului
® Adunarea de la Constanța ® Promovarea noilor principii de relații interstatale

• Corespondență din Viena /y paginile 3 și 4

I



PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 7 mai 1975

■FAPTUL} 
DIVERS!

. PREOCUPĂRI ȘI EXIGENȚE LA CONSILIILE POPULARE

Ocrotirea mediului înconjurător
Asistența medicală a femeii 

la locul de muncă

Poștașii
9 9 ■

îndatorire a fiecărui cetățean
maratonisti♦

Un amator de statistică a în
tocmit un calcul „din curiozita
te" — cum ne-a spus el — dove- 
dindu-ne, negru pe alb, cum 
că cei mai rapizi poștași ai Ofi
ciului P.T.T.R. nr. 1 Ploiești, 
care bat zilnic cite 25 de kilo
metri, sint doi „veterani" ai 
tolbei : Ilie Ștefan și Dumitru 
Aluchi. Amindoi au început să 
lucreze la poștă din aceeași zi și 
în același an (1948). De atunci, 
ei au parcurs pe străzile me
tropolei petrolului românesc cite 
200 000 de kilometri fiecare. Adi
că de 5 ori înconiurul globului 
pe la ecuator. Cei doi marato- 
niști au împărțit peste două mi
lioane de scrisori (de zece ori 
cit populația Ploieștiului). Și 
încă o cifră: în tolbele lor, ei au 
„cărăușit" pînă acum scrisori, 
telegrame, ziare, mandate în- 
tr-un volum echivalent cu... 16 
vagoane. Un tren întreg 1

Pe urmele 
lui Peneș 
Curcanul

Cercul de istorie de la Școala 
generală nr. 8 din Brăila a or
ganizat o excursie în Republica 
Populară Bulgaria. Scopul ex
cursiei : reconstituirea eroicului 
itinerar al trupelor române in 
timpul luptelor din 1877 pentru 
ciștigarea independentei de stat 
a României. Elevii au fost înso
țiți de profesori și părinți. Cu 
toții au trăit momente de vi
brantă emoție la monumentul de 
la Grivița, unde au susținut și 
un montaj muzical-literar, din 
care n-au lipsit, firește, stihurile 
închinate de bardul de la Mlr- 
cești celor „nouă din Vaslui și cu 
sergentul zece".

Descoperirea 
unei peșteri

Multe din frumoasele legende 
ți cintece bătrinești, care colin
dă, de veacuri, din om in om. in 
Țara Loviștei, grăiau si de o 
peșteră in care localnicii s-ar fi 
ascuns pe vremea năvălirilor 
vrăjmașe. Pină acum insă, ni
meni nu știa de existenta vreu
nei peșteri prin împrejurimi. Zi
lele acestea, aflați la muncă pa
triotică pentru defrișarea unei 
pajiști pe masivul muntos Colți, 
tinerii din comuna Ciineni-Vil- 
cea au descoperit, sub un tufiș, 
o groapă ciudată. Citiva dintrp 
ei. mai îndrăzneți, si-au aprins 
niște 'făclii și au pătruns intr-un 
fel de galerie subterană, fără 
nici o opreliște, citeva sute de 
metri. Văzind că nu-i dau de ca
păt, s-au întors și au ieșit la lu
mina zilei. Grăbindu-ne să sem
nalăm această noutate intru ști
ința speologilor, nu ne îndoim că 
aceștia vor prelua „făclia" tine
rilor, iar noi vom reveni cu a- 
mănunte după ce-și vor spune 
cuvintul.

Legea nr. 9/1973 privind protecția 
mediului înconjurător investește con
siliile populare cu răspunderi deose
bit de importante in acest domeniu. 
Printre altele, se prevede : consi
liile populare „adoptă, în colabo
rare cu organele centrale de specia
litate, măsurile ce se impun pentru 
protecția mediului înconjurător în 
raza lor teritorial-administrativă, 
controlează modul în care organiza
țiile socialiste Îndeplinesc măsurile 
stabilite și folosesc fondurile de in
vestiții destinate protejării mediului 
șl Îmbunătățirii calității factorilor de 
mediu".

în legătură cu modul în care se 
acționează în lumina prevederilor 
legii, ne-am adresat tovarășului VI- 
CHENTE BĂLAN, prim-vicepreșe- 
dintre al Consiliului popular județean 
Hunedoara, care ne-a înfățișat pe larg 
activitatea comisiei județene pentru 
ocrotirea mediului înconjurător, a ce
lor 5 subcomisii de specialitate și 4 
subcomisii pe localități (la Hune
doara. Petroșani, Deva și Călan).

— De la bun început țin să sub
liniez — ne-a spus interlocutorul — 
că, prin grija comisiei județene, au 
fost inventariate toate sursele de 
poluare de pe teritoriu și, împreună 
cu conducerile unităților economice in 
cauză, au fqst stabilite măsuri con
crete pentru reducerea și înlăturarea 
treptată a nocivităților, ceea ce a 
condus Ia îmbunătățirea factorilor de 
mediu în incinta unităților respective, 
cît și în zonele înconjurătoare. Aș 
aminti aici instalațiile de desprăfuire 
cu electrofiltre din sectorul otelării 
al Combinatului siderurgic Hune
doara, înlocuirea locomotivelor cu 
aburi pentru traficul intern cu lo
comotive Diesel, montarea pe rețelele 
cu aburi de înaltă presiune a 6 ate
nuatoare de zgomot sistem „Coandă". 
în municipiul Petroșani, măsurile 
luate vizează, în principal, di
minuarea noxelor produse de prepa- 
rațiile și exploatările miniere. Lu
crări asemănătoare au fost finalizate 
sau se află în execuție și în orașele 
Brad. Simeria, Orăștie, Hațeg și Ilia.

în continuare, tovarășul Bălan ne 
informează că planul comisiei județe
ne de protecție a mediului înconju
rător — aprobat de comitetul exe
cutiv al consiliului popular județean 
— cuprinde. în esență, combaterea 
surselor poluante, analiza factorilor 
de mediu și a condițiilor degradării

acestora, instalațiile și lucrările ce 
se impun pentru eliminarea efectelor 
dăunătoare, termenele de înfăptuire, 
responsabilitățile 
jele economice și 
soldează acestea...

— în ansamblu, 
considerat bun și 
am vrea să relevăm este experiența 
pe care am acumulat-o noi în a- 
plicarea lui. Două componente 
ale acestei experiențe se im
pun atenției : prima se referă la fap
tul că amintita comisie exercită, sub 
conducerea comitetului executiv, un

concrete, avanta- 
sociale cu care se
planul nostru este 
binevenit. Ceea ce

grupelor sindicale, se dezbat și as
pecte concrete privind 
Legii nr. 9 și aplicarea 
ei în condițiile fiecărui 
că; ale fiecărei așezări.
tîlnirile pe care deputății le au cu ce
tățenii se insistă atit asupra răs
punderilor ce revin fiecărui cetățean 
în salubrizarea orașelor și comunelor, 
cît și asupra răspunderilor organelor 
locale ale puterii de stat în aplicarea 
legii pentru prevenirea poluării me
diului ambiant. în același timp, Co
mitetul județean de cultură și edu
cație socialistă, colectivele așezămin-

cunoașterea 
prevederilor 

loc de mun- 
Apoi, la în-

Cum se respecta prevederile legale în județul Hunedoara

control riguros asupra protecției me
diului ; eficiența controlului se înte
meiază pe atragerea tuturor organis
melor de stat și obștești cu răspun
deri în acest domeniu. A doua se re
feră la atragerea cetățenilor înșiși, 
prin ridicarea gradului de conștiință 
civică, prin antrenarea lor efectivă 
la înfăptuirea măsurilor adoptate. Să 
exemplificăm...

Pe baza planului aprobat de comi
tetul executiv, comisia județeană 
efectuează sistematic controale, ur
mărește modul de înfăptuire a obiec
tivelor stabilite, antrenează în această 
activitate specialiști din cadrul di
recției sanitare județene, a Inspecto
ratului de stat pentru protecția me
diului. oficiului județean pentru gos
podărirea apelor, a altor organisme 
cu atribuții în această direcție. 
Așa s-a procedat, de pildă, in con
troalele efectuate in zonele Hunedoa
ra, Valea Jiului, Brad, Orăștie, Călan, 
unde concluziile reieșite au fost ana
lizate împreună cu conducerile uni
tăților respective, stabilindu-se mă
suri concrete pentru respectarea 
strictă a legalității în acest sens.

Apărarea mediului înconjurător 
este o problemă de stat, dar este, in 
același timp, și o problemă a fie
cărui cetățean. Pornind de la acest 
considerent, comitetul executiv al 
consiliului popular județean a inițiat 
și inițiază acțiuni permanente pentru 
educarea civică și mobilizarea tuturor 
cetățenilor la ocrotirea mediului am
biant. Una din acestea o constituie 
colaborarea cu organizațiile sindicale 
din întreprinderi, unde, în adunările

telor de cultură organizează o largă 
popularizare a legii prin activități ' , 
specifice (dezbateri, simoozioane, 
spectacole etc.) ce se desfășoară cu 
regularitate La. case de cultură, clu
buri muncitorești și cămine cultu
rale. în anul trecut, cu sprijinul 
Academiei Republicii Socialiste 
România, a fost organizată la Deva 
cea de-a doua consfătuire pe țară cu 
tema „conservarea naturii în jude
țul Hunedoara" — care a fost ur
mată de aplicarea unui program de 
măsuri practice. Aceste preocupări 
își găsesc expresia, printre altele, și 
în acțiunile de amploare — la care 
participă zeci de mii de cetățeni — 
pentru plantarea de arbori și arbuști, 
extinderea zonelor verzi, cum este 
cazul la Hunedoara. în Valea Jiului, 
la Călan și în alte zone din județ, 
unde au fost create adevărate 
perdele de verdeață între sursele 
poluante și cartierele de locuințe. A- 
cordăm, totodată, o atenție deosebită

educării tinerei generații în spiritul 
grijii față de mediul înconjurător, 
în același cadru educativ se inscriu 
și acțiunile întreprinse de consiliile 
populare în colaborare cu organele 
inspectoratului județean de miliție, 
care, in ultimele luni, au dus la de
pistarea a peste 150 de cazuri indivi
duale, în care unii cetățeni, prin acte 
iresponsabile, poluau apele, atentau 
la fauna și flora înconjurătoare, con
turbau * __ „ '
odihnă. Tuturor acestora le-au fost
aplicate sancțiuni, iar în cazuri mai
grave s-a mers pînă la sancționarea 
cu închisoare contravențională.

Pentru perioada 1975—1980 s-a pre
văzut realizarea unor obiective im
portante privind protecția mediului 
înconjurător. în valoare de peste 3.5 
miliarde lei. în urma analizei pe 
care a făcut-o în primul trimestru 
al acestui an, comitetul nostru exe
cutiv a stabilit noi măsuri menite să 
ducă la creșterea eficientei antipo
luante a acestor eforturi financiare

Avem convingerea — a subliniat 
în încheiere interlocutorul —- că. ac- 
ționînd în comun cu unitățile eco
nomice din județ, cu forurile lor tu
telare și cu celelalte organe de spe
cialitate, vom reuși să ne aducem o 
contribuție cit mai activă și eficientă 
la aplicarea și respectarea legii pri
vind protecția mediului înconjurător. 
Pentru o reușită și mai deplină a ac
țiunilor ce vor fi întreprinse, consi
derăm absolut necesară dotarea co
respunzătoare a oficiului județean cu 
aparatura și mijloacele de transport 
necesare.

liniștea publică în orele de

Convorbire realizată de 
Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii

„Pe aici nu se
Filmul „Pe aici nu 

se trece" evocă un e- 
pisod autentic, cu vi
brante semnificații, din 
lupta și jertfele Ar-

trece"

în prezent există peste 30 000 de 
paturi în maternități și în secții de 
specialitate, creîndu-se astfel con
diții ca 95 la sută dintre mame să 
aducă pe lume copiii într-o institu
ție sanitară, asistate de un personal 
medical calificat. Fiecare din cele 
380 de policlinici din orașele tării are 
și un cabinet de obstetrică și gine
cologie, unde pacientele sint consul
tate de medici specialiști.

în 1974, pentru apropierea asisten
tei medicale de locul de muncă al 
femeii, s-au luat o serie de măsuri : 
în 56 de întreprinderi, care numără, 
fiecare, mai mult de 2 500 de femei, 
pe lingă cabinetele de medicină 
nerală existente, s-au înființat și 
binețe de obstetrică-ginecologie, 
program obișnuit, iar in 197 de
treprinderi, cu efective de 1 000— 
2 500 de femei, medici specialiști o- 
feră consultații citeva ore pe zi. A- 
ceastă măsură oferă femeii angajate 
în producție, femeii-mame, posibili
tatea de a-și îngriji sănătatea fără 
nici un fel de pierdere de timp.

Un ajutor de preț pentru femeia- 
mamă ii constituie creșele. în pre
zent există aproape 45 000 de locuri 
în creșe, iar pînă la sfîrșitul anului 
vor fi 100 000. Acest vast plan de dez
voltare a rețelei de creșe a fost mai 
bine corelat, in acest an, cu apariția 
de noi unități industriale 
fie feminin, cu tendințele 
natalității în fiecare județ

Preocupările și acțiunile 
se în această direcție în
continuate și amplificate. Programul 
principalelor obiective și măsuri teh- 
nico-organizatorice prevăzute in 
1975 pentru ocrotirea sănătății popu
lației înglobează, ca un capitol de 
sine stătător, ocrotirea sănătății fe
meii. Paralel cu îmbogățirea bazei

ge-
ca- 
cu 
în-

cu speci- 
creșterii 

în parte, 
întreprin- 
1974 sint

Tatăl fugar
„Intrucit datorită semnalărilor 

din rubrica „Faptul divers" 
multi copii au fost ajutați să-și 
găsească tăticii care-i părăsiseră, 
plecind fără adresă — ne scrie 
maiorul Gheorghe Marin, șeful 
miliției orașului Săcele — vă ru
găm să interveniți printr-un a- 
pel adresat cititorilor pentru 
depistarea unui alt tătic fugar 
și uituc". Este vorba de Aurel 
Turciac (cu ultimul domiciliu 
cunoscut in orașul Pitești, unde 
a lucrat o vreme ca revizor de 
gestiune la U.J.C.C.), care Și-a 
părăsit de 5 ani de zile fetița, 
pe nume Nina Carmen. Acum 
fetița are 7 ani, merge la școală, 
invață bine, dar cind copiii o în
treabă de tătic, lasă ochii in jos. 
Ochi nespus de triști și nedume
riți. Cine-o ajută să sl-i limpe
zească 7

Cu 
basculanta, 
după țigări

Rămas „în pană" de țigări, șo
ferul Constantin Silav, de la șan
tierul Tărlug al I.L.H.S. Bucu
rești, s-a dus cu ditamai auto
basculanta, condusă de colegul 
și amicul Mihai Miclerum. cale 
de 15 km, după un pachet de ți
gări la Babarunca. Ajunși la 
Babarunca, n-au rezistat ispitei 
și s-au răcorit cu cîteva sticle 
de bere. S-au întors pe șantier, 
dar după vreo cîteva ore Silav 
și-a dat seama că nu-si făcuse 
bine „plinul" și a repetat cursa 
la Babarunca. dar de data a- 
ceasta însoțit de buldozeristul 
Stelian LaZăr. După ce a băut 
zdravăn, Silav s-a urcat la vo
lan, dar volanul nu l-a ascultat 
și autobasculanta s-a ‘
Și el, și buldozeristul 
dentat mortal.

O clipă de 
nesuprave- 
ghere

S-a întîmplat în i 
comuna Pleșcuța, : 
O fetiță de un an 
se juca la soare, prin curtea ca
sei, supravegheată de mama ei. 
La un moment dat, mama a in
trat pentru cîteva clipe în casă_, 
cu o găleată de apă. Rămasă 
singură, fetița s-a dus în spatele 
casei, pe unde trece un pîrîu. 
Pe malul lui, fetita s-a dezechi
librat și a căzut in apă. Cind a 
ieșit mama din casă era prea 
târziu. Fetita se înecase.

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

răsturnat, 
s-au acci-

satul Tălagiu, 
județul Arad, 

i și cinci luni

de supralicitarea spec
taculosului in sine, a 
elementelor de senza
țional gratuit. Autorii 

_ — scenarist și regizor 
matei române pentru - — urmăresc 
înfringerea ocupanților 
fasciști, în numele 
înaltului ideal al liber
tății și independenței 
patriei.

Faptele reconstituite 
pe ecran sint, în esen
ța lor, cunoscute : în
dată după 23 August, 
efectivul unei școli mi
litare primește misiu
nea de a apăra, cu 
orice sacrificiu, defi
leul Mureșului., pînă la 
sosirea marilor unități 
ale Armatei romane 
care, împreună cu uni
tăți de tancuri sovie
tice, urma să treacă 
la ofensivă pentru a- 
lungarea peste graniță 
a trupelor fasciste a- 
flate în această zonă a 
țării. Cu toate că for
țele hitleriste și hor- 
tyste care atacau po
zițiile ce trebuiau a- 
părate erau mult supe
rioare ca număr și ca 
dotare cu tehnică de 
luptă, militarii români 
— în majoritatea lor 
foarte tineri și incom
plet instruiți — și-au 
făcut în mod exemplar 
datoria. Pornind de 
aici, scenariul scris de 
Titus Popovici dezvă
luie — dincolo de des
fășurarea confruntării 
armate, reprezentată 
amplu și în detalii re
velatoare — sensul, iz
voarele profunde ale 
eroismului individual 
și colectiv care a de
cis sorții acelei bătălii 
crincene, inegale. Sub 
imperiul evenimente
lor, al realităților epo
cii. evocate pregnant, 
se conturează astfel 
ideea eroismului con
știent în acțiune, a for
ței de neînfrînt pe 
care patriotismul, în
țelegerea telurilor înal
te ale luptei au insu- 
flat-o tinerilor comba
tanți români.

Aflat la primul său 
film artistic de lung 
metraj, regizorul Doru 
Năstase a abordat cu 
maturitate dificultățile 
realizării acestei emo- 

. ționante evocări cine
matografice, punînd în 

, valoare bogata sa ex
periență acumulată ca 
secund (intre altele la 
filmul .,Mihai 
zul“). Scenele 
tă. care au o 
deosebită în 
blul evocării, 
mate cu remarcabilă 
rigoare, ferite de exa
gerări naturaliste sau

Vitea- 
de lup- 
pondere 
ansam- 

sînt fil-

aici, în 
evoluția 

principa- 
firescul

prim plan, 
personajelor 
le, reliefînd __
dăruirii patriotice.

Preocuparea regiei 
pentru autenticitate — 
care-și pune ampren
ta și asupra imaginii 
expresive, dinamice, 
semnate de operatorul 
Aurel Kostrakiewicz 
— este evidentă nu 
numai în reconstitui
rea luptei. Chiar de 
la primele secvențe, 
care evocă realități 
din ajunul marii răs
turnări de la 23 Au
gust 1944. filmul im
pune prin caracterul 
convingător unor

cinematografic

(decoru- 
Știrbu).

rememorări 
rile. Guță 
Atmosfera de tensiu
ne din școala milita
ră. prezenta cinică și 
trufașă a „consilieri
lor" hitleriști, care 
urmăreau să-i trans
forme pe adolescenții 
abia deprinși cu uni
forma militară în exe- 
cutanți docili, deper
sonalizați, dispuși să 
moară orbește în- 
tr-un război nedrept 
— toate acestea sint 
prezentate în imagini 
sugestive. Și încă de 
aici încep să prindă 
contur caractere și 
psihologii, individuali
tăți distincte — elevi 
si ofițeri a căror per
sonalitate se va afir
ma plenar în focul 
luptei antifasciste.

Climatul epocii este 
bine redat si în epi
soadele ce aduc pe e- 
cran imaginea satului 
ardelean din zilele 
fierbinți ale lui au
gust ’44 : evocînd
reacțiile felurite ale 
oamenilor fată de 
vestea eliberării, aju
torul pe care țăranii 
11 dau militarilor ro
mâni în lupta împo
triva ocupanților. fil
mul ilustrează unul 
dintre aspectele cele 
mai semnificative — 
solidaritatea activă a 
populației civile cu 
armata. manifestată 
de-a lungul întregii 
epopei a eliberării.

Fără îndoială, fil-

mul nu e lipsit de 
inegalități, există cîte
va secvențe grevate 
de o anume artificia
litate (de pildă aceea 
din „sala de operație" 
improvizată). în an
samblul ei însă nara
țiunea captivează, iar 
mesajul patriotic al 
acestui fiind îsi des
chide drum spre con* 
știința spectatorilor. 
Muzica scrisă de com
pozitorul Tiberiu O- 
lah comentează ac
țiunea, 
motionant 
le momente 
cării.

Relevlnd 
profesionale 
zării cinematografice, 
merită să insistăm a- 
supra jocului actori
cesc, asupra reliefului 
citorva dintre perso
najele principale. Im
pun — dintre ititer- 
pretii elevilor-eroi — 
actorii Vladimir Găi
tan (Petre). Stefan 
Velniciuc („ochelaris
tul" Nicolae), precum 
si Vlad Rădescu — 
în rolul elevului Pe
trescu. muzicianul sen
sibil care încearcă să 
se izoleze într-o lume 
imaginară, departe de 
realitate, dar care își 
va face datoria, ală
turi de colegii săi, 
pînă lb capăt. Trebuie 
menționat, de aseme
nea. debutul actorului 
Victor Mavrodineanu 
(in rolul comunistului 
Andrei), ca si compo
ziția actorului George 
Motoi (căpitanul SS 
Reinhardt) sau perso
najele create de acto
rii Silviu Stănculescu 
(excelent în rolul co
mandantului ‘
Mihai Mereuță (pluto
nierul), Ana Szeles, 
Cornel Coman. Ilarion 
Ciobanu. Eugenia Bo- 
sînceanu. Ovidiu Mol
dovan ș.a.

Producție a Casei de 
filme 5 în colaborare 
cu Ministerul Apără
rii Naționale si cu a- 
nortul substanțial al 
organelor de partid și 
de stat, al muncitori
lor din județul Arad, 
filmul „Pe aici nu se 
trece" — a cărui pre
mieră celebrează si ea 
victoria de acum 30 
de ani asupra Germa
niei hitleriste — con
stituie un puternic o- 
magiu adus eroismului 
Armatei române. în- 
scriindu-se prestigios 
printre realizările ci
nematografiei noastre 
inspirate din marea 
epopee a eliberării.

comentează 
subliniind e- 

principale- 
ale evo-

PROGRAMUL I

engleza.

emisiune de actua-

Complexul meșteșugâresc din orașul Buhuși

(Urmare din pag. I)

rusă. 
emisiune en-

Curs de limba 
Teleșcoală. 
Curs de limba 
Algoritm TV — 
ciclopedică pentru tineret.

11,00 Roman foileton : „Front fărfi 
flancuri". - - —
Telex.
Curs de
Curs de 
Telex.
Scena — ___ _________
litate și critică teatrală.

17,20 Din lumea plantelor și ani
malelor.
Tragerea Pronoexpres.
Forum — emisiune soclal- 
polltică pentru tineret. 
Contemporanele noastre.

19,00 Pagini glorioase din istoria 
patriei.

Episodul II.

limba germană, 
limba franceză.

virtuțile 
ale reali-

școlii).

D. COSTIN

ÎN CINSTEA ZILEI 
DE 9 MAI

• în județul Botoșani conti
nuă manifestările închinate a- 
cestui eveniment. Astfel, în sala 
teatrului „Mihai Eminescu" a 
avut loc o sesiune de referate și 
comunicări pe teme privind mo
bilizarea de către P.C.R. a în-: 
tregului popor la sprijinirea 
frontului antihitlerist, partici
parea unității militare botoșăne- 
ne la războiul de independență, 
botoșănenii participanți la războ
iul de independență și al
tele. Aceluiași eveniment îi

sint dedicate o expoziție de fi
latelie deschisă în holul cine
matografului „Unirea", expoziții 
de pictură și de carte în sălile 
muzeului județean. (E. Nazarov).

• în aceste zile, în mai multe 
localități din județul Hunedoara 
au fost organizate întâlniri ale 
tinerilor cu foști combatanți în 
războiul antihitlerist, în cadrul 
cărora au fost evocate crimpeie 
din lupta ostașilor noștri pentru 
izgonirea și înfringerea cotropi
torilor fasciști — urmate de fil
me, montaje' literar-artistice și 
programe adecvate evenimentu

nave face obiectul unor programe 
prioritare de asimilări elaborate încă 
în actualul cincinal și care se vor 
materializa în cincinalul viitor. Ase
menea programe prioritare ar putea 
fi denumite și programe privind va
lorificarea superioară a metalului.

— Răspunderea pentru înfăp
tuirea acestor 
in principal, 
proiectanților 
din industria 
mașini grele, 
revin,. insă, . .
zoare. Ce măsuri ar trebui să 
aplice acestea pentru a vă spri
jini mai bine in acțiunile pe care 
le întreprindeți ?

— în ședința din 19 martie a.c. a . 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., subliniindu-se cerința gos
podăririi judicioase a metalului încă 
de la producător, s-a stabilit ca Mi
nisterul IndustrieiX Metalurgice să ia 
măsuri care să asigure livrările de 
metal in sortimentele calitative 
dimensionale corespunzătoare cu ce
rințele proceselor de fabricație din 
unitățile beneficiare, eliminindu-se 
importantele pierderi generate de 
derogări. Acționînd în acest sens, 
credem că furnizorul va putea eli
mina în mare măsură cauzele care

mai generează risipă de metal 
mențin in unele unități, la un nivel 
scăzut, Coeficientul de utilizare a a- 
cestuia. Nu putem să omitem faptul 
ca,' în prezent, mai sint anumite în
târzieri in asigurarea multor mărci 
și semifabricate din oțel cu destina
ție specială.

— Cum se acționează în uni
tățile din subordinea ministeru-

programe revine, 
întreprinderilor, 

și cercetătorilor 
construcțiilor de 
Anumite obligații 

unor unități furni-

și

materiale, se inițiază o serie de stu
dii în vederea unei mai bune adap
tări a asistenței medicale la cerințele 
concrete ale femeii care muncește în 
industrie : sint studiate locurile de 
muncă noi propuse de ministerele 
economice pentru a fi introduse în 
nomenclatorul de meserii, funcții și 
specialități rezervate femeilor ; se 
află in curs de efectuare studii de 
ergonomie menite să ușureze efortul 
fizic al femeii ; se studiază posibili
tățile de extindere a bazei de trata
ment balneologie pentru unele afec
țiuni specific feminine etc. Unele 
dintre studiile începute s-au și con
cretizat : în cursul acestui semestru 
se vor aplica normele republicane 
de protecția muncii, care cuprind 
prevederi speciale referitoare la 
locurile de muncă ale femeilor ; se 
află în fază de definitivare prevede
rile legale privitoare la organizarea 
și funcționarea creșelor, în sensul 
îmbunătățirii programului, a educa
ției și îngrijirii acordate copiilor.

Continuînd acțiunile de control 
Întreprinse anul trecut, în colaborare 
cu Uniunea sindicatelor lucrătorilor 
sanitari, 10 brigăzi se găsesc, in mo
mentul de față, în tot atîtea județe, 
avînd sarcina să verifice modul în 
care se aplică în diverse întreprin
deri și instituții prevederile legisla
ției muncii în ce privește ocrotirea 
sănătății femeii, în general, și a fe
meii-mame in mod deosebit. Pînă 
la sfîrșitul anului, asemenea con
troale vor fi efectuate în toate jude
țele țării.

Toate aceste măsuri și acțiuni se 
vor reflecta, fără îndoială, în îmbu
nătățirea asistenței medicale acor
date femeilor, în întărirea continuă 
a sănătății lor.

Rodlca ȘERBAN

19,20 1001 de seri.
Telejurnal.
Telecinemateca. Ciclul „Do
sarele istoriei" : „Eroii de la 
Telemark". Regla : Anthony 
Mann.
Sfîrșit de iarnă in Caucaz... 
24 de ore.

PROGRAMUL II

Film serial pentru copii : 
„Daktari". \
Arta pe înțelesul tuturor.
Seară de operă : „Pădurea 
vulturilor" de Tudor Jarda, 
pe un libret de Corneliu Rusii 
și Pompiliu Gîlmeanu. Adap
tarea pentru televiziune și 
regia artistică : Ion Budoiu.

21,50 Patria — supremă nemurire. 
Emisiune de versuri în lec
tura autorilor.

22,05 Rîmnicu-Vilcea — Ilustrate 
de demult și de acum.

22,20 închiderea programului.

pă de metal, atât prin adaosurile ■- asemenea, suplimentarea planurilor 
mari de prelucrare, cit și prin re- de introducere a progresului tehnic • 

cu sarcini de reproiectare construc
tivă și tehnologică a produselor, în 
vederea încadrării în normele 
consum aprobate ; cu alte 
elaborarea unor noi 
tehnologice. Conducerile întreprinde
rilor au obligația să urmărească, de
cadal, aplicarea măsurilor stabilite 
și încadrarea în normele de consum 
aprobate. Reducerea consumurilor 
specifice va fi urmărită, în mod spe
cial, de organele de avizare și apro
bare a proiectelor produselor și do
cumentelor de omologare, încă din 
primele faze ale ciclului de asimi
lare a produselor — studiu tehnico- 
economic, proiect de execuție, pro
totip, pregătirea fabricației și omo
logarea finală a produsului și a pre
gătirii fabricației. în acest mod se 
va asigura legătura necesară între 
activitatea de proiectare — localiza
tă în institute — și cea de proiecta
re tehnologică ce se desfășoară în 
întreprinderi. De asemenea, se stu
diază posibilitatea organizării debi
tării centralizate, cu utilaje moder
ne, a metalului pentru unele produ
se, în vederea optimizării croirilor, 
diminuării pierderilor nerecuperabile 
prin tăiere și extinderii 
șeurilor recuperabile.

Convorbire
Corneliu

buturi. Este cazul producției de osii 
montate pentru vagoane, de roți din
țate și axe pentru unele tipuri de 
reductoare, de bolțuri pentru pistoa
ne ș.a. Pentru a pune ordine in 
acest domeniu, conducerea minis
terului a luat o serie de mă
suri. Astfel, am stabilit ca cen-

de 
cuvinte, 

documentații

METALUL
lui pentru înfăptuirea sarcinilor 
referitoare la stricta normare a 
consumurilor, la utilizarea 
judicioasă a metalului 
perarea deșeurilor ?

— în momentul de față, 
țile ministerului sint unele 
țe în organizarea și activitatea com
partimentelor de pregătire a fabrica
ției, din care motiv se mai introduc 
în producția de serie unele piese de 
mașini fără dotarea corespunzătoare 
cu scule, dispozitive și verificatoare 
și, uneori, chiar fără mașinile-unel- 
te specializate necesare. în aseme
nea cazuri se practică așa-zisele teh
nologii ocolite, care generează risi-

mai 
și recu-

în unită- 
deficien-

tratele industriale să asigure în
treprinderilor metalul în strictă con
formitate cu sortimentele prevăzute 
de documentația tehnologică, inter- 
zicîndu-se aplicarea unor tehnologii 
ocolite, care determină consumuri 
sporite de metal. Pentru întărirea 
disciplinei tehnologice, conducerile 
întreprinderilor vor fi sesizate pre
ventiv, încă din faza de lansare în 
fabricație a comenzilor, asupra unor 
abateri de la tehnologie care pot de
termina depășirea consumului pre
scris în, documentația tehnologică 
sau a normei de consum. Ele vor fi 
informate decadal asupra rebutului 
înregistrat pentru a putea lua măsu
rile corespunzătoare. S-a hotărît, de

folosirii de-

realizată ds
carlan

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

cu „Meritul pionieresc" CICLISM: Miine va începe „Cursa Păcii"
Pionierei Nadia 

toarea titlului de 
tă a Europei la 
decernat, pentru
în activitatea sportivă și pioniereas
că, pentru 
muncă care

Comăneci, cîștigă- 
campioană absolu- 
gimnastică, i s-a 
succesele obținute

dirzenia si puterea de 
au stat la baza rezul-

țațelor ei deosebite. „Meritul pio
nieresc". cea mai înaltă distincție a 
organizației purtătorilor cravatei ro
șii cu 
Marta 
plome 
tional

tricolor. Antrenorii ei. soții 
si Bela Karoly. au primit di- 
de onoare ale Consiliului na- , 
al organizației pionierilor.

TENIS:

„Cupa federației internaționale"

BERLIN 6 (Agerpres). — Joi se va 
da startul la Berlin în cea de-a 
XXVIII-a ediție a „Cursei Păcii", 
tradiționala competiție care reunește 
în fiecare an elita ciclismului mon
dial amator. Anul acesta, cursa se 
va desfășura pe traseul Berlin — 
Praga — Varșovia, în 13 etape, însu- 
mind 1 932 km. cu două zile de odih
nă : 12 mai la Karl Marx Stadt și 
17 mai la Trjinec.

La întrecere și-au anunțat partici
parea rutieri din 17 țări : Anglia, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Cu
ba, Danemarca, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Iugoslavia, Italia,

Norvegia. Olanda, Polonia, România, 
Spania, Ungaria și U.R.S.S.

România va fi reprezentată la ac
tuala ediție de o echipă tinărș. din 
care fac parte Vasile Selejan, Nico- 
lae Gavrilă, Valentin Hoța, Vasile 
Pascale, Ion Cojocaru și Eugen Dul- 
gheru.

Astăzi, la Berlin, va vea loc festi
vitatea oficială de deschidere a com
petiției, care anul acesta este consa
crată celei de-a XXX-a aniversări a 
victoriei asupra fascismului. Cu acest 
prilej se va desfășura o „ștafetă a 
națiunilor" pe un circuit de 7 km pe 
străzile capitalei R. D. Germane.

La Aix en Provence (Franța) au 
continuat întrecerile competiției in
ternaționale feminine de tenis pe e- 
chipe pentru „Cupa federației inter
naționale".

Echipa României a cîștigat cu 3—0 
întîlnirea susținută cu selecționata 
Luxemburgului. în ultimele două par
tide disputate, Florența Mihai a în
vins-o cu 6—1, 6—0 pe Monique Hen
del, iar cuplul Mariana Simionescu- 
Virginia Ruzici a dispus cu 6—1, 8—6

de perechea Putzi Wagner-Monique 
Hendel.

în turul următor, tenismanele ro
mâne vor întîlni formația Italiei, 
învingătoare cu 3—0 în meciul cu e- 
chipa Braziliei.

Alte meciuri s-au terminat cu ur
mătoarele rezultate : Olanda — Uru
guay 2—1 ; S.U.A. — Elveția 3—0 ; 
Cehoslovacia — Irlanda 3—0 ; Franța 
— Bulgaria 3—0.

FOTBAL. Meciurile din divizia B reprogramaîe 
în ziua de 10 mai

Meciurile din cadrul etapei a 
XXVI-a a campionatului diviziei B 
la fotbal se vor disputa sîmbătă, 
10 mai, cu începere de la ora 17. Fac 
excepție partidele cuprinse în pro
gramul Pronosport : Electroputere 
Craiova—Dinamo Slatina, Arieșul 
Turda—Minerul Baia Mare, Victoria 
Cărei—F. C. Șoimii Sibiu și Mureșul

Deva—Rapid Arad, care se vor des
fășura duminică 11 mai. Partida Ra
pid—Autobuzul va 
14 mai, de la ora

Jocurile diviziei 
duminică, 11 mai, 
tîlnirile din cadrul 
publican de juniori vor avea loc tot 
duminică, de la ora 12,30.

vea loc miercuri, 
17.
C se vor disputa 
la ora 14, iar în- 
campionatului re-

lui. Asemenea întîlniri au avut 
loc la Orăștie cu tinerii de la 
întreprinderea chimică, fabrica 
„Vidra", la cluburile minerilor 
din Valea Jiului etc. (Sabin Io- 
nescu).

• La Casa de cultură a sindi
catelor din Vaslui s-a deschis o 
expoziție de documente și foto
grafii care scot în evidență 
lupta poporului nostru pentru 
independență șl contribuția adu
să de țara noastră în războiul 
antifascist. Un loc distinct în 
cadrul expoziției îl ocupă docu
mentele care atestă contribuția

vasluienilor la războiul din 
1877. Rețin atenția fotografia 
veteranilor vasluieni din războ-

CARNET

CULTURAL
iul pentru independența de stat 
a României și fotografia lui Pe
neș Curcanul. (Crăciun Lăluci).

ZILELE CULTURII BLÂJENE
între 4 și 8 mai, în orașul 

Blaj se desfășoară festivalul 
cultural-artistic „Zilele culturii 
blăjene". Programul manifestă
rilor cuprinde simpozionul „Na
tură și cultură", o sesiune de 
comunicări științifice pe tema 
„Școala ardeleană", spectacolul 
literar-muzical „Partidului, ini
ma și versul", parada portului 
popular de pe Valea Tîrnavelor, 
vernisajul expoziției de artă 
plastică „România .socialistă 
pitorească" și al expoziției „Dez
voltarea învățămîntului în orașul

Blaj", șezători literare, precum 
și numeroase manifestări dedi
cate zilei de 9 Mai. (Ștefan Di- 
nică).

INVITAȚII COLOR
în scopul stimulării interesu

lui publicului din țara noastră, 
cit și al turiștilor străini pentru 
vizitarea muzeelor și caselor 
memoriale aflate pe teritoriul 
Prahovei, muzeul de istorie și 
arheologie al județului a tipărit 
noi cărți poștale cu imagini co
lor care prezintă edificii și 
piese rare aflate în tezau

rele muzeistice. între ele le a- 
mintim pe cele reprezen
tând casa memorială „I. L. Ca- 
ragiale" din Ploiești, Mu
zeul de istorie al culturii 
(secolele XVII—XVIII) de la 
Brebu, Muzeul vinificației de la 
Urlați. De asemenea, sint pre
zentate armele haiducului Iancu 
Jianu pe fondul unei stampe de 
epocă, podoabe prețioase de la 
curtea domnească din Tîrgoviște, 
precum și interesante piese — 
vase, securi din epoca bronzu
lui, descoperite pe terito
riul Prahovei. (Constantin Că- 
praru).
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita în Republica Socialistă România 

a delegației Partidului Comunist din Spania

Ministrul afacerilor externe și cooperării 
al Republicii Gabon va face o vizită oficială in România

(Urmare din pag. I)

Apreciind însemnătatea schimbă
rilor nozitive intervenite în lume, 
ambele părți reliefează fantul că 
actualul curs spre destindere se 
află abia la început.

Cele două delegații consideră că 
o destindere reală necesită ca pro
cesul de destindere politică să fie 
completat cu destinderea militară. 
Ele au subliniat necesitatea impe
rativă de a se adopta măsuri con
crete si eficace care să ducă la des
ființarea bazelor militare de pe te
ritoriul altor țări si retragerea tru
pelor străine ; dizolvarea blocurilor 
militare opuse, crearea de zone de- 
nuclearizate. ca si acorduri adecvate 
în vederea dezarmării.

Delegațiile ambelor partide consi
deră că una din problemele cele mai 
grave ale vieții internaționale con
temporane, care reprezintă o poten
țială amenințare Ia adresa păcii, este 
aceea a subdezvoltării, a accentuă
rii decalajului între țările dezvoltate 
și cele în curs de dezvoltare. Cele 
două partide apreciază că divizarea 
lumii în țări bogate și țări sărace, 
agravată de fenomenele actualei cri
ze a sistemului capitalist constituie 
consecința directă a politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste, a 
relațiilor internaționale de inechita
te, dominație și asuprire politică și 
economică pe care aceasta le-a gene
rat.

Lichidarea subdezvoltării, asigura
rea progresului economic rapid al 
țărilor rămase în urmă se impun ca 
o cerință primordială pentru dezvol
tarea întregii omeniri, pentru reali
zarea unei păci trainice și a unei 
largi colaborări echitabile intre po
poare, reclamă instaurarea unei noi 
oțdini economice și politice mondia
le, democratizarea relațiilor interna
ționale.

Delegațiile celor două partide și-au 
exprimat preocuparea lor față de 
perpetuarea tensiunii și conflictelor 
într-o serie de zone ale lumii.

Cele două partide și-au exprimat 
îngrijorarea față de starea de încor
dare din Orientul Apropiat. Ele con
sideră că este necesară soluționarea 
pe cale politică a situației din aceas
tă zonă, care să ducă la instaurarea 
unei păci juste și trainice, ceea ce 
presupune retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocupate în 
1967 ; rezolvarea problemei poporu
lui palestinean, în conformitate cu 
drepturile sale legitime, inclusiv 
dreptul la formarea unui stat inde
pendent ; crearea condițiilor care să 
asigure integritatea, suveranitatea și 
dreptul la existență pașnică ale tu
turor statelor din această regiune.

Cele două partide se pronunță pen
tru reluarea Conferinței de la Gene
va cu o participare lărgită, pentru 
intensificarea activității politico-di- 
plomatice a tuturor statelor în ve
derea soluționării pașnice a acestei 
probleme.

în legătură cu situația din Cipru, 
cele două partide s-au pronunțat 
pentru o soluționare pe cale politică 
a conflictului, cu respectarea integri
tății și suveranității Republicii Ci
pru, care să asigure coexistența și 
conlucrarea pașnică între cele două 
comunități de pe insulă.

Cele două partide susțin cu hotă- 
rlre inițiativele și propunerile avan
sate de R.P.D. Coreeană pentru re
tragerea trupelor străine și desfiin
țarea bazelor militare din Coreea de 
sud, pentru asigurarea dreptului na

țiunii coreene de a decide singură 
asupra propriilor destine, pentru uni
ficarea pașnică a patriei.

în spiritul solidarității manifestate 
cu consecvență, ambele părți au sa
lutat cu satisfacție obținerea inde
pendenței depline de către Guineea- 
Bissau și progresele hotărîtoare în
registrate pe calea apropiatei elibe
rări naționale totale a popoarelor din 
Mozambic, Angola, Sao Tome și Prin
cipe. P.C.R. și P.C. din Spania iși 
reafirmă hotărîrea de a-și aduce con
tribuția și în viitor, alături de cele
lalte forțe antiimperialiste, la lichi
darea definitivă a colonialismului, 
neocolonialismului, apartheidului, a 
tuturor formelor de discriminare ra
sială — una din sarcinile cele mai 
importante ale epocii contemporane.

Cele două partide salută pașii po
zitivi realizați în Portugalia după 
răsturnarea dictaturii fasciste și u- 
rează ca, în strînsă unitate, forțele 

'progresiste, democratice, în alianță 
cu Mișcarea Forțelor Armate, să ob
țină noi victorii în consolidarea șl 
dezvoltarea Portugaliei pe calea nouă 
a progresului, democrației și bună
stării.

Cele două partide își exprimă so
lidaritatea activă cu poporul chilian 
și cer cu hotărîre încetarea actelor 
dfe teroare și eliberarea tuturor ce
lor arestați, restabilirea drepturilor 
și libertăților democratice, crearea 
condițiilor pentru dezvoltarea liberă, 
independentă a națiunii chiliene.

De ambele părți s-a subliniat, în 
deplin consens, că schimbările care 
au loc în lume evidențiază o nouă și 
puternică afirmare a dreptului po
poarelor de a dispune de soarta lor, 
existența unui curent viguros în fa
voarea unei noi ordini economice și 
politice, a creării unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Ele consideră că instaurarea unei 
noi ordini internaționale presupune
— între alte măsuri — eliminarea ho- 
tărîtă a vechilor raporturi de inechi
tate și oprimare imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste ; instaura
rea unor relații bazate pe deplina 
egalitate In drepturi, pe respectarea 
dreptului fiecărui popor de a fi stă- 
pîn pe bogățiile naționale ; respec
tarea dreptului fiecărui popor de a-și 
alege sistemul social fără nici un 
amestec extern, a dreptului fiecărei 
națiuni la o dezvoltare economică și 
socială independentă ; luarea unor 
măsuri ferme pentru lichidarea de
calajului între țările dezvoltate și 
cele in curs de dezvoltare : stabilirea 
unor raporturi echitabile intre prețu
rile materiilor prime, ale produselor 
agroalimentare și ale produselor in
dustrializate.

Soluționarea problemelor complexe
— economice și politice — cu care 
este confruntată omenirea reclamă 
participarea pe bază de deolină ega
litate a tuturor statelor, creșterea ro
lului Organizației Națiunilor Unite 
și în general -al organismelor de coo
perare internațională. în acest sen's, 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania au subliniat ro
lul important care revine țărilor mici 
și mijlocii, țărilor nealiniate în afir
marea noilor principii ale relațiilor 
dintre state, a noii ordini economice 
și politice internaționale.

în cadrul discuțiilor s-a reafirmat 
hotărîrea ambelor partide de a con
tribui la realizarea unității de tip 
nou și la întărirea solidarității in
ternaționaliste a partidelor comuniste 
și muncitorești, pe baza principiilor 
marxist-Ieniniste ale independentei 

și suveranității partidelor, ale res
pectării dreptului fiecărui partid de 
a-și defini in mod de sine stătător 
politica internă și externă, potrivit 
condițiilor sociale și naționale spe
cifice in care își desfășoară activi
tatea. Cele două partide se pronunță 
pentru desfășurarea largă a colabo
rării și a schimburilor de păreri bi 
și multilaterale, pe bază de egalitate 
în drepturi, pentru dezbaterea demo
cratică a problemelor lumii contem
porane. în acest spirit ele abordează 
și problema Conferinței partidelor 
comuniste și muncitorești din Europa, 
ale cărei pregătiri sînt în curs. Cele 
două partide își vor aduce contribu
ția ca această conferință să fie pre
gătită și să se desfășoare într-un 
spirit democratic, să asigure un 
schimb liber și rodnic de păreri, să 
pornească de la marea diversitate a 
condițiilor în care își desfășoară ac
tivitatea partidele comuniste. Ele vor 
milita ca această conferință să dea 
un nou impuls luptei pentru pace, 
securitate și cooperare în Europa, 
pentru înfăptuirea unor măsuri reale 
de dezarmare, pentru desființarea tu
turor bazelor militare străine, pentru 
dizolvarea blocurilor militare opuse, 
să contribuie la întărirea unității și 
solidarității partidelor comuniste, a 
conlucrării lor cu toate forțele intere
sate în soluționarea progresistă a 
problemelor actuale, pentru lichidarea 
definitivă a fascismului și amenință
rilor fascismului pe continentul nos
tru, pentru o evoluție democratică în 
Europa, care să asigure dreptul fie
cărui popor de a-și hotărî destinele 
și de a-și organiza viața, în deplină 
independentă, potrivit intereselor și 
aspirațiilor sale fundamentale.

Pornind de la importanta hotărî
toare a unității de acțiune a maselor 
populare și in primul rind a clasei 
muncitoare, cele două partide consi
deră că în epoca contemporană se 
impune mai mult ca oricînd dez
voltarea colaborării între comuniști, 
socialiști, social-democrati, creștini și 
alte forțe de stingă și democratice, 
atit pe plan național, cit și pe scară 
internațională, pomindu-se de la 
ceea ce este comun, de la ceea ce 
îi unește, de la experiența pozitivă 
de pînă acum și acționîndu-se în 
consens pentru depășirea dificultăți
lor. a barierelor ce stau încă în calea 
colaborării lor.

Delegațiile Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist din 
Spania au exprimat hotărîrea de a 
întări solidaritatea internaționalistă 
cu toate țările socialiste, cu tarile in 
curs de dezvoltare, cu partidele co
muniste, cu partidele socialiste și cu 
alte forte democratice progresiste, cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
toate forțele antiimperialiste în lupta 
pentru pace, democrație, independen
ță națională și progres social, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă.

Cele două părți și-au exprimat pă
rerea că vizita în Republica Socialis
tă România a delegației Partidului 
Comunist din Spania, în frunte cu 
tovarășul Santiago Carrillo, secretar 
general al P.C.S., convorbirile pe care 
le-a avut cu delegația Partidului Co
munist Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R.. vor contribui la dezvol-, 
tarea pe mai departe a legăturilor 
traditionale de prietenie și colabora
re tovărășească dintre comuniștii 
români și spanioli, la cauza unității 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperialiste din 
lume.

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe și cooperării al

Un nou seminar pentru activiști ai organizațiilor 
„sindicale din țări africane

La Școala centrală pentru pregăti
rea cadrelor sindicale din cadrul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" au 
început cursurile seminarului pen
tru activiști ai organizațiilor sindica
le din țări africane, organizat de 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România.

Ca și celelalte manifestări asemă
nătoare organizate de U.G.S.R. pen
tru cadre sindicale din numeroase 
țări ale Americii Latine, Asiei, Afri

Cronica zilei
Marti la amiază a plecat la Mos

cova o delegație militară română, 
condusă de general-locotenent Ion 
Suta, care va participa la manifes
tările prilejuite de împlinirea a trei 
decenii de la victoria asupra Ger
maniei hitleriste.

în aceeași zi a sosit în Capitală 
o delegație militară sovietică, con
dusă de general-colonel G. I. Aba
turov. prim-loctiitor al Inspectora
tului principal al Ministerului Apă
rării al U.R.S.S., pentru a participa 
la manifestările ce vor avea loc cu 
prilejul zilei de 9 Mai.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenti general-colonel Marin 
Nicolescu. adjunct al ministrului a- 
părării naționale, generali si ofițeri 
superiori. Era de fată colonel A. F. 
Musatov, atașat militar, aero si na
val al U.R.S.S. la București.

★
în legătură cu încetarea din viată 

a ministrului de finanțe al Republicii 
Liberia, Stephen Allen Tolbert, fra
tele președintelui Republicii Liberia, 
marți dimineața, la ambasada acestei 
țări la București, au prezentat con
doleanțe Emil Nicolcioiu, ministrul 
justiției, Iulian Văcărel. prim-adjunct 
al ministrului finanțelor. Cornel- 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Ion Ceaușescu, ad
junct al ministrului agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor.

★
Marți dimineața, la Burdujeni — 

Suceava a avut loc vernisajul expo
ziției americane „Fotografia in 
S.U.A.", organizată în cadrul schim
burilor culturale dintre Republica So
cialistă România și Statele Unite ale 
Americii.

Au luat parte Miu Dobrescu, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Su
ceava, și Harry G. Barnes jr„ am
basadorul Statelor Unite ale Americii 
la București.

Prezentată sub auspiciile Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
expoziția oglindește, prin intermediul 
a peste 400 de imagini foto și a nu
meroase piese de aparatură fotogra
fică, dezvoltarea artei și tehnicii fo
tografice în S.U.A., precum și moda
litățile de aplicare a tehnicii foto in 
știință, medicină, cercetarea spațiului 
cosmic și în'alte domenii de acti
vitate.

★
La Centrul demografic O.N.U. — 

România, cu sediul la București, a 
avut loc, marți 6 mai 1975. deschi
derea celui de-al doilea curs de per

Republicii Gabon, Paul Okumba 
d’Okwatseque, va face o vizită ofi
cială în Republica Socialistă Româ
nia, în perioada 9—14 mai 1975.

cii, acest seminar reprezintă o con
tribuție Ia continua întărire a prie
teniei și colaborării frățești a sindi
catelor, a oamenilor muncii și în
tregului popor român cu popoarele 
Africii, cu Iuțită lor antiimperialistă 
și anticolonialistă, pentru indepen
dență deplină, progres și pace. Semi
narul va reprezenta, totodată, un a- 
port concret la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la realizarea unui util 
schimb de experiență și informații.

fecționare în problema interacțiunii 
dintre populație si dezvoltarea so- 
cial-economică, la care participă 
specialiști din diverse domenii de 
activitate din mai multe țări, bur
sieri ai O.N.U.

La deschidere au rostit alocuțiuni 
prof. Theodor Burghele. președinte
le Comisiei Naționale de Demogra
fie. B. R. Devarajan. reprezentantul 
Programului Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare la București, și Ferdinand 
Rath, directorul Centrului demogra
fic O.N.U. — România. Au fost pre
zenti Sayed Abbas Chedid. directo
rul Centrului de informare al 
O.N.U. la București Luis Zigler. di
rectorul Centrului UNESCO pentru 
învățămîntul superior din București, 
alte persoane oficiale.

★
La 6 mai. la sediul A.D.I.R.I.. prof. 

Paul Padover de la New School of 
Social Risearch din New York, a 
vorbit, cu prilejul unei mese rotun
de. despre „Rolul factorilor de de
cizie si al opiniei publice în elabo- 
rarea politicii externe a Statelor U- 
nite“.

(Agerpres)

BRĂILA; în construcție — 
supermagazinul „Central"

La 1 iulie, anul acesta, brăi- 
lenii vor fi beneficiarii primu
lui supermagazin din localitate. 
L-am rugat pe tovarășul Con
stantin Stanciu, directorul direc
ției comerciale, să ne ofere cî- 
teva amănunte privind profilul, 
modul de organizare și facilită
țile oferite viitorilor cumpără
tori.

— Supermagazinul cu auto
servire se va numi „Central" și 
va funcționa în Piața Halelor 
concentrind 30 de unități .co
merciale care vor desface o 
mare varietate de mărfuri ali
mentare și nealimentare. Esti
măm vînzarea unui volum de 
mărfuri în valoare de 87 mili
oane lei anual. Pe locul unde e- 
rau cândva plasate magazinele 
de desfacere a cărnii vor fi

Adunări festive consacrate 
celei de-a XXX-a aniversări a eliberării 

Cehoslovaciei de sub jugul fascist
Casa de cultură din municipiul 

Rîmnicu-Vîlcea a găzduit, marți 
după-amiază. o adunare festivă con
sacrată apropiatei aniversări a 30 de 
ani de la eliberarea Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă.

Luînd cuvintul. Gheorghe Stoica, 
nrim-secretar al Comitetului munici
pal Rîmnicu-Vîlcea al P.C.R., pre
ședintele comitetului executiv al 
consiliului popular municipal, a e- 
vocat faptele de arme ale ostașilor 
români, care, alături de armatele so
vietice si cehoslovace, de patrioții 
cehi si slovaci, au adus o importan
tă contribuție la eliberarea tării și 
la victoria finală asupra Germaniei 
hitleriste. Vorbitorul s-a referit a- 
noi la continua dezvoltare a relații
lor de prietenie si colaborare româ- 
no-cehoslovace.

A vorbit apoi ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București. Miroslav 
Sulek. care a evocat momente ale 
frăției de arme româno-cehoslovace 
si jertfele luptătorilor români căzuți 
pe pămintul acestei țări, trecînd a- 
poi în revistă principalele realizări 
obținute de popoarele ceh si slovac, 
sub conducerea P.C. din Cehoslova
cia. în desăvîrșirea operei de edi
ficare a societății socialiste. în 
cuvintul său. el a subliniat cursul 
mereu ascendent al tradiționalelor

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în ge

neral frumoasă și s-a încălzit ușor. 
Cerul a fost variabil. In Moldova șl 
Dobrogea, îrinorările au fost mai accen
tuate în prima parte a zilei, cînd, cu 
totul izolat, a plouat. După-amiază, în 
munții Banatului, Carpații meridionali 
și nord-vestul Munteniei, s-au semnalat 
averse de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 13 grade la Sulina, 25 
de grade la Tr. Măgurele.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 
9 și 10 mai. în țară : Vreme în general 
călduroasă, cu cer variabil. înnorărl 
mai persistente se vor semnala în sud- 
vestul țării. Vor cădea ploi izolate cu 
caracter de averse, îndeosebi după- 
amiază. Vînt moderat. Minimele vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar cele maxime 
între 20 și 28. local mal ridicate. In 
București : Vreme călduroasă, cu cer 
variabil. Vînt moderat. Temperatura în 
creștere.

deschise 6 raioane cu același 
profil, iar alte 5 vor oferi pre
parate din carne. Alături vor 
exista unități pentru desfacerea 
produselor de panificație, lacta
te, dulciuri și preparate de 
tip „Gospodina". în zona 
centrală a magazinului, în 
15 tronsoane se vor vinde măr
furi alimentare preambalate, 
precum și articole de menaj și 
electrotehnice. Rotonda halei va 
reuni, ca și pînă acum, pescă
riile. Nota caracteristică a 
noului supermagazin „Central" 
va fi, credem, faptul că va per
mite miilor de brăileni pe care-i 
va servi zilnic să reducă sub
stanțial timpul afectat cumpă
răturilor. (Mircea Bunea, co
respondentul „Scînteii"). 

relații prietenești dintre partidele și 
popoarele român si cehoslovac, re- 
levînd rolul deosebit de important al 
întilnirilor dintre tovarășii Gustav 
Husak si Nicolae Ceaușescu în dez
voltarea acestor legături frățești.

Cu același prilej. în holul Consi
liului popular municipal Rîmnicu- 
Vîlcea a avut loc vernisajul unei ex
poziții de fotografii infățișînd aspec
te din luptele purtate pentru elibe
rarea Cehoslovaciei de ostașii sovie
tici. români, cehi si slovaci, precum 
si imagini din dezvoltarea economi- 
co-șocială a R. S. Cehoslovace în 
anii construcției socialiste. De ase
menea. s-a deschis o expoziție con
sacrată orașului cehoslovac Krome- 
riz — localitate înfrățită cu munici
piul Rîmnicu-Vîlcea.

★
în aceeași zi. la căminul cultural 

din comuna Ion Roată din județul 
Ilfov a avut loc o adunare consa
crată celei de-a 30-a aniversări a e- 
liberării Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit Gheorghe Colteanu. secre
tarul comitetului comunal de partid, 
primarul comunei, si Miroslav Jan- 
dik. consilier la ambasada cehoslovacă 
la București.

(Agerpres)

EDITURA MILITARĂ

Din aparițiile consacrate 
celei de-a XXX-a 

aniversări a Zilei 
Victoriei 

asupra fascismului
• Centrul de studii și cerce

tări de istorie și teorie militară : 
în numele victoriei.
• Colonel Florian Tucă : Co- 

ioanele-statui de la Moisei.
• Gheorghe Tuțui : Eroul din 

primăvara victoriei. Maiorul 
post-mortem Emil Cornescu.
• Ion Spălățelu, colonel Au

rel Iupășteanu : Corespondenții 
ie război transmit...

• Eugen Marinescu : Poetul- 
ostaș Ion Șiugariu.

• Ștefan Popescu : Triumf.
• Radu Theodoru : Mai jos de 

Steaua Polară.
o Dragoș Vicol : Drumul spre 

mai.

De la C. E. C.
Cetățenilor care doresc să e- 

conomisească pe obligațiuni 
C.E.C. cu cîștiguri Casa de E- 
conomii și Consemnațiuni le 
face cunoscut că acestea pot fi 
procurate, la valoarea lor no
minală, in primele zece zile ale 
fiecărei luni de la’unitățile sale 
proprii, precum și de la unități
le poștale din întreaga țară.

Pentru sumele depuse pe obli
gațiuni, Casa de Economii și 
Consemnațiuni acordă lunar, 
prin trageri la sorți, 5 917 cîș
tiguri în bani cu valori cuprinse 
între 50 000 de lei și 800 de lei.

30 ile ani de la marea victorie a popoarelor asupra fascismului
Adunarea de la Constanța

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de sărbătorirea a 30 de ani de la vic
toria asupra fascismului, marți după- 
amiază, în sala Teatrului de stat din 
Constanța, a avut loc o adunare la 
care au participat numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile con- 
stăntene. vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, activiști de partid Si de 
stat, militari ai forțelor noastre ar
mate. A participat, de asemenea, un 
grup de marinari sovietici ai unui 
detașament de nave militare sovie
tice aflat intr-o vizită de prietenie 
în tara noastră.

Adunarea a fost deschisă de Gheor
ghe Trandafir, prim-secretar al Co
mitetului municipal Constanța al 
P.C.R.

Subliniind semnificația sărbătoririi 
zilei de 9 Mai, general-maior George 
Popa a arătat că victoria epocală de 
acum trei decenii împotriva fascis
mului german este rezultatul luptei 
popoarelor coaliției antihitleriste, a 
cărei forță principală a constituit-o 
Uniunea Sovietică, al luptei unor 
largi forțe sociale de pretutindeni. 
Unul dintre episoadele epopeii anti
hitleriste — a spus vorbitorul — 
s-a desfășurat și pe pămintul Do- 
brogei. La chemarea partidului, mi
litarii Diviziei a 9-a infanterie și ai 
marinei militare, precum și munci
torii din portul Constanța au trecut 
hotărît la acțiune, reușind ca pînă in 
seara zilei de 25 august să dezarmeze 
efectivele germane existente în Do
brogea. Ulterior, unitățile militare, în 
cooperare cu forțele militare fluvia
le române, au lichidat rezistența tru
pelor hitleriste ce se retrăgeau pe 
Dunăre. La 29 august, cînd Dobro
gea era curățată de trupele hitleris
te, subunități motorizate sovietice au 
ajuns la Constanța, unde populația 
orașului și garnizoana militară le-au 
făcut o primire călduroasă.

Participarea armatei române, umăr 
la umăr cu armata sovietică, la lup
tele duse pînă la victoria finală asu
pra fascismului german a întărit 
frăția de arme dintre armatele noas
tre, prietenia de nezdruncinat româ- 
no-sovietică ridieîndu-se pe o nouă 
treaptă în anii socialismului.

A luat apoi cuvintul Ilie Zamfi- 
rescu, membru de partid cu stagiu 
din ilegalitate. Este meritul partidu
lui nostru, a spus vorbitorul, că încă 
din condițiile de adîncă ilegalitate a 
militat consecvent pentru o politică 
de prietenie și colaborare cu Uniunea 
Sovietică, a organizat mișcarea de 
rezistență antifascistă a poporului 
român, s-a ridicat la luptă împotri
va dictaturii antonesciene. a domina
ției Germaniei naziste și a războiu
lui antisovietic. Situîndu-se în frun
tea forțelor patriotice și antifasciste, 

comuniștii români, printre care și 
cei din Constanța, au organizat nu
meroase acțiuni de sabotare a mași
nii de război hitleriste. Pentru mili- 
tanții partidului care au luat parte 
activă la lupta grea din anii ilegali
tății nu există satisfacție mai mare 
acum, după 30 de ani de la înfrin- 
gerea hitlerismului, decît să vedem 
cum întregul nostru popor. în frunte 
cu Partidul Comunist Român. înfăp
tuiește marile idealuri de construire 
a socialismului și comunismului pe 
pămintul României.

A luat apoi cuvintul G. E. Cebota- 
rev, consul general al Uniunii So
vietice la Constanța, care a spus : 
împlinirea a 30 de ani de la victoria 
asupra Germaniei hitleriste este o 
Sărbătoare a tuturor forțelor progre
siste, democratice, iubitoare de pace. 
Nimicirea Germaniei hitleriste a fost 
rodul eforturilor multor țări și po
poare. La obținerea victoriei un rol 
hotărîtor au avut forțele armate so
vietice, care au distrus coloana ver
tebrală a mașinii de război fasciste. 
Sub conducerea Partidului comunist, 
poporul sovietic și-a apărat liberta
tea și independența, patria socialistă, 
și-a îndeplinit cu cinste misiunea sa 
istorică. Lupta oamenilor sovietici 
s-a contopit cu lupta patrioților din 
țările ocupate de hitleriști.

Evocînd apoi momente importante 
din luptele duse de armata sovietică 
pentru zdrobirea fascismului ger
man, vorbitorul a arătat că opera
țiunea militară Iași—Chișinău, din 
vâra anului 1944, a creat condiții fa
vorabile pentru răsturnarea regimu
lui antonescian și victoria insurecției 
armate antifasciste din România. Co
laborarea sovieto-română în lupta 
împotriva Germaniei hitleriste s-a 
întemeiat pe principiile prieteniei, 
egalității, ajutorului reciproc. Vorbi
torul a subliniat apoi că în anii care 
au trecut de atunci alianța și prie
tenia sovieto-română s-au dezvoltat 
tot mai mult. în încheiere, el a ex
primat felicitări către oamenii mun
cii din județul Constanța cu ocazia 
sărbătoririi zilei de 9 Mai, urări de 
succese tot mai mari In realizarea 
hotârîrilor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

Luînd cuvintul, tovarășul Vasfle 
Vîlcu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Constanta al P.C.R., a subliniat con
tribuția de seamă pe care a adus-o 
poporul român la victoria popoarelor 
asupra fascismului.

Partidul Comunist Român — a spus 
vorbitorul — a desfășurat o amplă 
activitate împotriva fascismului, pen

tru apărarea intereselor majore ale 
poporului român, a integrității teri
toriale, independenței și suverani
tății patriei, de sprijin și solidari
tate cu acțiunile de luptă ale clasei 
muncitoare și popoarelor de pretu
tindeni. Partidul 'Comunist Român s-a 
ridicat de la început împotriva răz
boiului hitlerist antisovietic, a or
ganizat lupta pentru răsturnarea re
gimului militaro-fascist, pentru ală
turarea României la coaliția antihi- 
tleristă. Folosind condițiile externe 
favorabile create prin spargerea 
frontului german din nord-estul 
României de către armata sovietică, 
Partidul Comunist. în colaborare cu 
celelalte forțe democratice antihitle
riste. a declanșat la 23 august 1944 
insurecția națională armată antifas
cistă și antiimperialistă, ceea ce a 
deschis calea eliberării definitive a 
României, angajării cu întregul său 
potențial la lupta eroică pentru în
frângerea fascismului.

Poporul român, a spus in conti
nuare vorbitorul, sărbătorește cea 
de-a 30-a aniversare a Zilei Victo
riei cu satisfacția și mîndria patrio
tică de a-și fi adus din plin contri
buția la marea cauză a zdrobirii fas
cismului și libertății popoarelor.

Referindu-se în continuare la am
pla activitate internațională desfășu
rată de țara noastră, vorbitorul a 
subliniat că prietenia și alianța cu 
Uniunea Sovietică reprezintă o con
stantă a politicii externe a Româ
niei, găsindiu-și materializarea în 
dezvoltarea amplă a relațiilor din
tre popoarele român și sovietic, din
tre cele două partide și țări. Cel mai 
înalt omagiu pe care il aducem gre
lelor jertfe plătite de popoare în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial, memoriei milioanelor de oa
meni care au pierit în luptă, a spus 
în încheiere vorbitorul, il constituie 
edificarea unei păci trainice în lume. 
Acesta este mesajul pe care poporul 
nostru il adresează tuturor popoare
lor lumii acum cînd aniversăm 30 
de ani de la victoria asupra fascis
mului.

★
în aceeași zi, G. Cebotarev, consu

lul general al U.R.S.S. la Constanța, 
a depus o coroană de flori la Monu
mentul Victoriei și Monumentul 
eroilor marinari sovietici din Flota 
Mării Negre. De asemenea, au de
pus coroane de flori grupul de mari
nari sovietici, condus de căpitan de 
rangul I H.A. Bardașciuk, coman
dantul unui detașament de nave mi
litare sovietice, aflat într-o vizită de 
prietenie în țara noastră.

(Agerpres)

încheierea sesiunii de comunicări științifice9 9
Marți au luat âfîrșit lucrările se

siunii de comunicări „Lupta poporu
lui român pentru independență na
țională și contribuția României la 
victoria asupra fascismului", mani
festare organizată de Academia Re
publicii Socialiste România, Acade
mia de Științe Sociale și Politice, A- 
cademia „Ștefan Gheorghiu", Insti
tutul de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C.C. al P.C.R., Aca
demia Militară și Centrul de studii 
și cercetări de istorie și teorie mi
litară.

în cadrul lucrărilor sesiunii, oa
meni de știință, cadre didactice, cer
cetători științifici din țara noastră, 
precum și din U.R.S.S., R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger

Agricultorii din lunca Zayei, bă- 
trînii petroliști din Zistersdorf sau 
feroviarii din Mistelbach, care-și 
deapănă amintiri din perioada pre
mergătoare victoriei asupra fascis
mului, păstrează vii în memo
rie faptele de vitejie ale mi
litarilor români din unitățile de 
tancuri și căi ferate care, în aprilie 
1945, și-au adus contribuția la 
zdrobirea, cu un ceas mai devreme, 
a mașinii de război hitleriste. A 
curs nu puțin singe românesc și 
aici, pe colinele și în văile 
Marchfeldului — ținutul austriac 
ce se așterne de la Viena spre nord 
și spre est. pină la granița cu 
Cehoslovacia. In acest moment ju
biliar pentru Austria, cînd s-au 
împlinit 30 de ani de la nașterea 
celei de-a doua republici si 20 de 
ani de la semnarea Tratatului pri
vind neutralitatea de stat a țării, 
evocarea acestor momente, istorice 
apare cu totul firească.

După ce a participat la acțiunile 
ofensive din Cehoslovacia pentru 
forțarea rîurilor Nitra și Vah și 
pentru eliberarea Bratislavei. uni
tățile Regimentului 2 Care de lup
tă, dispunînd de 66 tancuri și auto- 
tunuri și 13 autoblindate pentru 
cercetare, au trecut pe teritoriul 
Austriei, luînd parte cu vitejie la 
luptele pentru eliberarea Vienei. 
Tanchiștii români au desfășurat 
importante acțiuni de luptă în zo
nele localităților Hohen-Ruppers- 
dorf, Schrick, Wilfersdorf, Zis
tersdorf (centru al bazinului petro
lifer din nord-estul Austriei), Mis
telbach, Eibenstahl și Poysdorf. 
în aceste acțiuni ce și-au a- 
tras aprecierile comandanților 
diviziilor Armatei a 7-a de gar
dă sovietică, alături de care au 
luptat, regimentul a suferit pier
deri mari în oameni și mașini de 
luptă. 

mană, R. P. Polonă, R. P. Ungară 
au prezentat 45 de referate și comu
nicări.

în încheierea lucrărilor sesiunii a 
luat cuvintul tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președinte al 
Consiliului de conducere și rector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu". Du
pă ce a subliniat că victoria asupra 
fascismului a fost un eveniment 
care a exercitat o înrîurire pro
fundă și durabilă asupra des
tinelor întregii umanități, vorbitorul 
a reliefat rolul determinant care a 
revenit primului stat socialist — U- 
niunea Sovietică, poporului sovietic, 
glorioaselor sale forțe armate, con
tribuția celorlalte țări ale coaliției

Străbătînd în această perioadă 
șoselele largi sau drumurile comu
nale ale regiunilor austriece 
amintite, vizitînd locurile unde, 
în ultimele sâptămîni ale ce
lui de-al doilea război mondial, 
ostașii armatei române din Regi
mentul 2 Care de luptă au purtat 
bătălii grele pentru eliberarea a- 
cestui teritoriu, am consemnat 
emoționante evocări și mărturii

CORESPONDENȚĂ DIN VIENA

Și pentru eliberarea Austriei 
a curs singe românesc...

despre eroismul acestor bravi os
tași.

Bunăoară, în cimitirul eroilor din 
orașul Mistelbach citesc inscripțiile 
in piatră, săpate pe plăcile come
morative ce șe înșiruiesc, de o par
te și de alta, a aleilor lungi și 
drepte ; citesc — și înscriu nume 
românești ca Gheorghiță, Ștefan, 
Colibaba, ostași români care și-au 
dat viața in luptele crîncene pur
tate pe aceste meleaguri. Prima
rul orașului, dl. Franz Bayer, 
care ne însoțește în această vizită, 
he împărtășește că aici odihnesc 
eroii ce au căzut atît în luptele 
pentru eliberarea orașului, cit și în 
bătăliile purtate pentru alungarea 
trupelor germano-fasciste din alte 

antihitleriste, a mișcărilor populare 
de rezistență în frunte cu partidele 
comuniste. în acest cadru, s-a subliniat 
că și în țara noastră, în primele rîn- 
duri ale mișcării antifasciste s-a 
aflat clasa muncitoare, că, peste tot, 
comuniștii s-au manifestat ca or
ganizatori ai luptei antihitleriste. 
Vorbitorul a relevat aportul Româ
niei la cauaz zdrobirii Germa
niei naziste după insurecția din au
gust 1944, eveniment care a pus baza 
afirmării depline a României în con
certul națiunilor, ca stat independent, 
liber, suveran, stăpîn pe soarta 
sa. Referindu-se la învățămintele 
istoriei celui de-al doilea război 
mondial, la modificările radicale 
Intervenite în lume în aceste trei

localități ale ținutului. în aceste 
zile de primăvară, localnicii între
țin cu dragoste și recunoștință lo
cul de veci al eroilor căzuți aici, 
amenajind aleile, reîmprospătînd 
florile, îngrijind peluzele de iarbă.

Evocîndu-ne momentele eroice 
de acum 30 de ani, primarul se tace 
ecoul sentimentelor profunde cu 
care locuitorii orașului său aveau 
să perpetueze, peste ani, sentimen

tele de caldă prietenie față de 
România, cu prilejul Zilelor cultu
rii românești ce s-au desfășurat 
aici într-un cadru sărbătoresc.

...Nu departe de Mistelbach se 
află două localități — Schrik și 
Niedersulz — care au fost în tim
pul războiului teatrul unor lupte 
îndârjite. în cronica acelor zile de 
foc sînt înscrise și faptele de 
eroism ale soldatului român Ion 
Banu, care, după ce a captu
rat de la inamic un transpor
tor blindat, l-a condus, luptind în 
primele linii, pînă ce explozia unei 
grenade i-a curmat viața. Florile 
ce se împrospătează pe placa de 
piatră de pe mormîntul eroului, 
aflat la Niedersulz, exprimă, în

decenii, vorbitorul a subliniat im
portanța deosebită a activității in
ternaționale pe care o desfășoară 
partidul și statul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, perseverența cu 
care militează pentru unitatea țări
lor socialiste, a mișcării comu
niste, a tuturor forțelor socialiste, 
democratice, progresiste, antiimpe
rialiste, pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare pașnică cu toate 
statele.

Poporul român, a spus în încheiere 
vorbitorul, sărbătorește împlinirea a 
30 de ani de la victoria asupra fas
cismului angajat cu toate forțele în 
munca pentru dezvoltarea multilate
rală a societății socialiste, pe drumul 
trasat de cel de-al XI-lea Con
gres al partidului. Aceasta constituie, 
totodată, o contribuție valoroasă la 
demonstrarea superiorității orinduirii 
socialiste, la creșterea forțelor pro
gresului și păcii în lume.

tr-un gest emoționant, simțăminte
le de recunoștință ale locuitorilor 
de aici față' de soldatul român ce 
și-a dat viața pentru înfrîngerea 
dușmanului comun.

Pe coama dealurilor Zistersdorfu- 
lui se profilează silueta sondelor 
ce scot din adincuri bogățiile celei 
mai importante rezerve de petrol 
a țării. Aici, în timpul războiului, 
acțiunea carelor de asalt ale regi
mentului românesc a contribuit in
tr-o măsură importantă la alunga
rea trupelor germano-fasciste din 
acest centru petrolifer, într-un mo
ment în care, mai mult ca oricind, 
orice cantitate de petrol, cit de 
mică, prezenta pentru hitleriști o 
importanță deosebită.

Un alt șirag de localități — Gan- 
serdorf. Herersdorf. Staatz, Ziers- 
dorf, Wolkersdorf, Zellendorf, 
Deutsch Wagram — păstrează a- 
mintirea militarilor români din 
subunitățile de căi ferate ale regi
mentelor 1 si 3, care au participat 
Ia refacerea și întreținerea rețelei 
feroviare distruse de inamic in re
tragere, contribuind la aprovizio
narea trupelor și a populației civile 
de aici, la îndepărtarea efectelor 
distrugerilor pricinuite de trupele 
germane pe comunicațiile din zona 
aflată la nord-est de Viena.

îndeplinindu-și cu cinste aceeași 
misiune eliberatoare ca in Ungaria 
și Cehoslovacia, unitățile de tancuri 
și căi ferate românești care au lup
tat în aprilie 1945 pe teritoriul de 
nord-est al Austriei au lăsat în
tipărite adine în memoria oameni
lor și locurilor do aici mărturii glo
rioase ale jertfelor de singe date de 
poporul român, alături de celelalte 
popoare ale coaliției antifasciste 
pentru înfrîngerea Germaniei na
ziste.

C. VLAD
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TREI DECENII DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI

PROMOVAREA NOILOR PRINCIPII
DE RELAȚII INTERSTATALE

Anii premergători celui de-al doi
lea război mondial au fost marcati 
de instabilitate, Încordare si con- 

. filete între state — provocate, in
variabil, de nesocotirea drepturilor 
popoarelor și încălcarea normelor 
elementare de conviețuire între sta
te. Hitlleriștii n-au făcut secret din 
planurile lor de a impune domina
ția mondială a Reichului nazist, în
temeiată pe supremația celui mai 
tare asupra celui mai slab, pe jaf 
și exploatarea popoarelor înrobite, 
în acest scop, ei au sfidat cu ci
nism obligațiile internaționale, pac
tele, tratatele. „Abia aștept sfîrșitul 
războiului — spunea Ribbentrop — 
pentru a aduna într-o dadă toate 
tratatele pe care le-am încălcat". A 
urmat lanțul nesfîrșit de atentate la 
adresa independenței și suveranită
ții statelor — de la presiuni econo
mice la imixtiuni fățișe, inclusiv 
organizarea „coloanei a V-a“ în di
ferite țări ; de la dictat pentru dez
membrarea unor state ca cele de la 
Miinchen și Viena la anexiuni și 
Intervenții armate — totul culmi- 
nînd cu dezlănțuirea războiului. în
săși ideea de egalitate în drepturi 
a statelor era cu cinism repudiată 
de hitleriști, a căror ideologie ultra- 
reacționară avea, între componen
tele sale esențiale, așa-zisa „menire 
Istorică" a Germaniei de a conduce 
lumea, împărțirea popoarelor și ra
selor în „superioare" și „inferioa
re". Efectiv, se poate aprecia că nu 
au existat noțiuni împotriva cărora 
hitleriștii să fi nutrit mai multă ură 
decit acelea de independență, suve
ranitate, egalitate în drepturi, ne
amestecul în treburile interne, li
bertatea popoarelor.

Din experiența tragică a eveni
mentelor s-a impus, ca un învăță- 
mint esențial și ca un imperativ 
categoric, cerința de a scoate defi
nitiv și integral relațiile internațio
nale de sub imperiul forței și arbi
trarului șl a asigura afirmarea ge
nerală a rațiunii, legalității si mo
ralei internaționale, a dreptului in
alienabil al fiecărui popor de a 
dispune liber de soarta sa.

în concordanță cu aceste cerințe, 
viața însăși a cristalizat ca princi
pii fundamentale, de primă impor
tantă, ale unor raporturi intersta
tale noi, democratice. egalitatea, 
respectul independentei, suverani
tății naționale și integrității terito
riale a statelor, neamestecul in tre
burile interne, avantajul reciproc, 
renunțarea la forță și la amenința
rea eu forța. însemnătatea deosebi
tă a acestor principii constă în a- 
ceea că ele îmbină armonios inte
resul fiecărei națiuni de a se dez
volta liber, nestingherit, cu intere
sul general al comunității interna
ționale de a evita conflictele și răz
boaiele, de a conlucra rodnic spre 
binele umanității. Relevînd că „a-

eeste principii sînt pentru societa
tea omenească de astăzi, pentru re
lațiile de colaborare in lume ceea 
ce sint apa și aerul pentru exis
tența omului", tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU subliniază că „este, 
de aceea, necesară afirmarea în 
dreptul internațional a principiilor 
noi rezultate din evoluția istorică, 
din aspirațiile de azi ale omenirii, 
precum și desfășurarea energică a 
luptei pentru impunerea acestor 
principii în practica relațiilor in
ternaționale".

Așa cum se știe, partidul și sta
tul nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au meritul larg 
recunoscut nu numai de a fi situat 
consecvent noile principii Ia baza 
relațiilor României cu toate cele
lalte state, dar și de a fi acționat 
cu o neobosită perseverență pen
tru generalizarea și înrădăcinarea 
lor trainică în întreaga viață inter
națională.

Consacrarea acestor principii în 
peste 30 de Declarații solemne sem
nate de România cu state din toate 
regiunile lumii, înscrierea lor în 
toate documentele comune încheia
te cu alte state, participarea activă 
a țării noastre la codificarea lor în 
cadrul forurilor internaționale — 
toate acestea reprezintă contribuții 
substanțiale la definirea căilor care 
să asigure transpunerea efectivă în 
viață a noilor principii de relații 
internaționale. Militind neabătut 
pentru înfăptuirea securității euro
pene, ca deziderat major al po
poarelor continentului maturizate 
de experiența conflagrației mondia
le, țara noastră a acționat și acțio
nează neabătut în cadrul Conferin
ței general-europene pentru adop
tarea și semnarea unor documente 
cit mai complete și mai angajante, 
care să așeze relațiile intereurope- 
ne pe baza acestor principii, să per
mită fiecărei națiuni să se dezvolte 
liber, la adăpost de orice acte de 
agresiune. într-un climat de încre
dere și colaborare.

Are o deosebită semnificație fap
tul că aceste principii au fost în
scrise în Carta O.N.U., documentul 
care, imediat după victorie, a dat 
expresie voinței popoarelor de a 
„izbăvi generațiile viitoare de fla
gelul războiului" și de „a favoriza 
progresul social". A dobîndit astfel 
o fundamentare solemnă, morală, 
politică și juridică adevărul că 
pacea lumii, destinderea și colabo
rarea internațională sînt insepara
bil legate de respectarea acestor 
principii ; iar atunci cînd ele sînt 
respectate, cauza păcii este con
solidată ; și, dimpotrivă, neso
cotirea acestor principii duce la 
animozități. încordare, conflicte si 
războaie. Se poate de aceea aprecia 
că ordinea nouă, lumea mai dreap

tă și mai bună, spre care au 
năzuit popoarele încă din timpul 
marii încleștări cu fascismul, nu se 
poate întemeia decît pe aceste prin
cipii, pe stricta și neclintita lor res
pectare.

E adevărat că în răstimpul care 
s-a scurs de la adoptarea Cartei
O. N.U., noile principii de rela
ții interstatale au dobîndit o 
largă recunoaștere internaționa
lă ; dar nu es<te mai puțin 
adevărat că înfăptuirea lor în 
practică a întîmpinat și mai întîm- 
pină rezistența acelor cercuri im
perialiste care, ignorînd învățămin
tele istoriei, persistă — așa cum au 
arătat atitea evenimente postbelice 
— în practicile politicii vechi, de 
forță, dominație, dictat, intervenție 
și agresiune. In aceste condiții, de
vine cu atît mai necesar să se facă 
totul pentru afirmarea, recunoaște
rea și respectarea de către toți și 
față de toți a principiilor noi de re
lații internaționale, pentru crearea 
de garanții ferme împotriva încăl
cării lor și sancționarea moral-poli- 
tică a oricăror violări.

Experiența războiului, mutațiile 
intervenite în raportul de forțe din 
cele trei decenii care i-au urmat, 
impetuoasa afirmare pe toate con
tinentele a voinței popoarelor de a 
fi libere și stăpîne pe soarta lor au 
pus la ordinea zilei imperativul 
creării unei ordini mondiale cu a- 
devărat noi, care să înlocuiască de
finitiv dreptul forței cu forța drep
tului, să răspundă celor mai vitale 
interese de pace și progres ale în
tregii omeniri. în concepția țării 
noastre, aceasta se poate realiza 
numai prin democratizarea profun
dă a raporturilor internaționale, 
îneît acestea să asigure triumful 
noilor principii ale dreptului și e- 
ticii internaționale. Cerințele noii 
ordini internaționale înscrise în 
platforma Congresului al XI-’ea al
P. C.R. și în Programul partidului 
consideră ca imperios necesare li
chidarea politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste. a orică
ror forme de dominație : reglemen
tarea diferendelor pe căi politice ; 
democratizarea relațiilor internațio
nale.

Cele trei decenii care s-au scurs 
de la victoria asupra fascismului, 
recentele izbînzi ale luptei pentru 
eliberarea națională și autodetermi
nare a popoarelor dau tot temeiul 
să se aprecieze că, prin acțiunea 
unită și combativă a popoarelor, o- 
menirea va realiza idealurile și as
pirațiile împărtășite de popoare în 
acea istorică zi de 9 Mai 19-15 : fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, a păcii, prieteniei și colabo
rării între popoare.

Ion FÎNTÎNARU

Manifestări dedicate zilei de 9 Mai
Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări 

a eliberării Cehoslovaciei
PRAGA 6 — Corespondentul Ager- 

pres transmite : Cu prilejul celei 
de-a 30-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de sub ocupația fas
cistă.' Gustav Husak, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele C.C. al Frontului Națio
nal. Lubomir Strougal, președintele 
Guvernului R.S.C.. alti conducători 
de partid și de stat cehoslovaci, re
prezentanți ai organizațiilor de masă 
șl obștești au depus coroane de flori 
la Mormîntul Eroului Necunoscut 
din Praga, la Cimitirul eroilor so-

M1T1NG LA UZINELE
Da uzinele Tesla-Strasnice din 

Praga a avut loc, marți, un miting 
prilejuit de Ziua națională a Ceho
slovaciei și de vizita făcută în a- 
ceastă importantă unitate electro
tehnică de membrii delegației Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.

Au luat cuvintul J. Hakena, se
cretar al comitetului de partid al

vietici si al luptătorilor de pe bari
cadele pragheze.

Cu același prilej, au depus coroa
ne de flori si delegațiile străine pre
zente în capitala cehoslovacă pentru 
a participa la manifestările consa
crate sărbătorii naționale. între care 
Si delegația Frontului Unității Socia
liste al Republicii Socialiste Româ
nia. condusă de tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., membru al Consiliu
lui Național al F.U.S.
TESLA-STRASNICE
uzinei, și M. Nemec, secretar al Co
mitetului de partid al orașului 
Praga, precum și Nicolae Constan
tin, secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., conducătorul 
delegației române. *

Participanții la miting au adresat 
un mesaj de salut locuitorilor Bucu- 
reștiului cu ocazia aniversării victo
riei asupra fascismului.

VIZITA DELEGAȚIEI F.U.S. IN R D. GERMANA
BERLIN 6. — Corespondentul

nostru transmite : Marți, delegația 
Frontului Unității Socialiste, con
dusă de tovarășul Corneliu Mă- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S., aflată în capitala 
R. D. Germane cu prilejul manifes
tărilor organizate în cinstea celei 
de-a 30-a aniversări a victoriei asu
pra fascismului, a fost primită de 
prof. Erich Correns, președintele

Consiliului Național al Frontului 
Național al R. D. Germane.

La intîlnire, care s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă prietenească, au 
participat Werner Kirchhoff, vice
președinte al Consiliului Național al 
Frontului Național, și Giinther 
Grewe, membru al Prezidiului Con
siliului Național al Frontului Națio
nal al R.D.G. A fost de față Vasile 
Vlad, ambasadorul Republicii So
cialiste România în R.D.G.

ACȚIUNI ALE AMBASADELOR ROMANE
BUDAPESTA 6 — Corespondentul 

nostru transmite: Ambasadorul 
României la Budapesta, loan Cotoț, 
a depus, cu prilejul împlinirii a 30 
de ani de la victoria împotriva fas
cismului, coroane de flori la monu
mentele eroilor români din orașele 
Miskolc și Nyregyhaza.

De asemenea, o coroană de flori 
din partea Ambasadei române la 
Budapesta a fost depusă la Monu
mentul eroilor români din Debrecen.

ROMA 8 — Corespondentul Ager
pres transmite : La ambasada țării 
noastre din Roma a fost organizată, 
marți seara, o manifestare consacra
tă împlinirii a 30 de ani de la vic
toria asupra fascismului și a 98 da

ani de la cucerirea independenței de 
stat a României. Despre semnifica
ția celor două evenimente au vorbit 
Traian Moraru, consilier al Ambasa
dei române în Italia, și lt.-col. Ma
rin Popa, atașat militar, aero și na
val. Au fost prezentate filme docu
mentare.

LAGOS 6 (Agerpres). — Ambasa
da țării noastre în Nigeria a orga
nizat o gală de filme documen
tare, cu prilejul zilei de 9 Mai. 
Au participat reprezentanți ai vieții 
politice și culturale nigeriene, cor
pul diplomatic acreditat la Lagos, 
un numeros public. Manifestarea s-a 
bucurat de o deosebită apreciere 
din partea celor prezenți.

CEREMONIE LA BONN
BONN 6 (Agerpres). — Pentru pri

ma oară in Istoria Republicii Fede
rale Germania, marți a avut loc la 
Bonn o ceremonie consacrată împli
nirii a 30 de ani de la încheierea ce
lui de-al doilea război mondial.

La ceremonie, care s-a desfășurat 
la Universitatea din Bonn, sub pre
ședinția lui Walter Scheel, șeful sta
tului, au fost prezenți cancelarul fe
deral, Helmut Schmidt, membrii

guvernului, alte personalități ale 
vieții politice a R.F.G.

Luînd cuvintul, președintele Wal
ter Scheel a adus un omagiu victi
melor celui de-al doilea război mon
dial și a arătat că, odată cu sfîrșitul 
celui de-al treilea Reich, germanii 
au fost eliberați de „odiosul jug al 
războiului, al servilității și al bar
bariei".

VIETNAMUL DE SUD

Intensă activitate de reconstrucție
• la Saigon — Orașul Ho Și Min viața și-a reluat cursul 
normal • Eliberarea unor insule și a patrioților deținuți
• Membri ai iostului guvern puși în libertate * Aiutorul

specialiștilor din R. D. Vietnam

SAIGON „ORAȘUL HO ȘI MIN" 
6 (Agerpres). — Viața și-a reluat 
cursul normal pentru cei aproape 4 
milioane de locuitori din Saigon „O- 
rașul Ho Și Min" — anunță agen
ția de presă Eliberarea.

Traficul orașului este dirijat de că
tre voluntari din rîndurile populației, 
între care și studenți, care ajută for
țele de ordine. Legăturile telefonice 
urbane funcționează normal.

★
în cadrul numeroaselor lucrări de 

reconstrucție care au loc în Vietna
mul de sud au fost reparate si redate 
în exploatare liniile feroviare Nha 
Trang — Ba Ngoi și Nha Trang — 
Van Gia, totalizînd aproape 100 de 
kilometri, pe care circulația fusese 
suspendată la sfîrșitul anului 1972 din 
cauza stării necorespunzătoare a in
stalațiilor tehnice.

în provincia Binh Dinh, din zona 
de litoral a Vietnamului de sud, au 
fost deschise numeroase noi maga
zine, între care un loc important îl 
ocupă cele alimentare,' precum și 
zeci de noi stații pentru aprovizio
narea cu carburanți.

în provincia Darlac, situată la cir
ca 260 de kilometri nord-est de Sai
gon „Orașul Ho Și Min", au fost re
deschise toate așezămintele medicale.

★
Patrioții vietnamezi deținuți în 

Insula Con Son (Poulo Condor), si
tuată în sudul coastei Vietnamului de 
sud, au fost eliberați de către for
țele armate, în coordonare cu locui
torii insulei, anunță agenția de presă 
Eliberarea. De asemeneâ, în Insula 
Phu Quoc, forțele armate de elibe
rare și populația locală au lansat a- 
tacuri concertate împotriva unități
lor saigoneze, zdrobind aparatul co
ercitiv și preluînd controlul complet 
asupra acestui teritoriu. Toți patrio

ții deținuți aici au fost eliberați.
Potrivit sursei citate, marina for

țelor de eliberare, împreună cu 
populația, a eliberat un număr de 
insule situate în apropierea coastei 
centrale a Vietnamului, între care Lao 
Be, Hon Tre, Cu Lao Cham, Culao 
Xanh și Cu Lao Thu.

★
După cum relatează agenția T.A.S.S., 

postul sud-vietnamez de radio „Elibe
rarea" a informat că au fost elibe
rați toți membrii fostului guvern sai- 
gonez, între aceștia aflîndu-se și 
fostul titular al postului prezidențial, 
Duong Van Minh. La Da Nang, al 
doilea oraș ca mărime al Vietnamu
lui de sud, s-a anunțat că 103 000 de 
militari luați prizonieri în timpul ope
rațiunilor din zonă au fost, printr-o 
hotărîre a noilor autorități, eliberați, 
avind permisiunea de a se înapoia la 
căminele lor.

★
HANOI 6 (Agerpres). — Un mare 

număr de ingineri, tehnicieni, medici 
și cadre didactice din Republica De
mocrată Vietnam au plecat în Repu
blica Vietnamului de Sud pentru a 
ajuta la procesul de reconstrucție a 
țării.

★
Ambasadorul Pham Van Ba, șeful 

Misiunii permanente a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud în Franța, a 
preldat, în prezența unui reprezen
tant al Ministerului de Externe al 
țării-gazdă, ambasada din capitala 
Franței a fostului regim saigonez.

Președintele Republicii Finlanda a primit 
pe ministrul afacerilor externe al României
HELSINKI 6 (Agerpres). — La 8 

mai, președintele Republicii Fin
landa, Urho Kekkonen, a primit pe 
ministrul afacerilor externe al 
României, George Macovescu. Cu 
acest prilej, ministrul de externe ro
mân a transmis din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, pre
ședintelui Republicii Finlanda un cor
dial mesaj de prietenie și urări de 
prosperitate și fericire poporului fin
landez. La rîndul său, președintele 
Urho Kekkonen a transmis președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, cele mai bune 
urări de sănătate și noi succese în 
activitate, pentru prosperitatea po
porului român.

Ministrul de externe român a trans
mis din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu invitația ca președintele 
Urho Kekkonen să facă o vizită ofi
cială în Republica Socialistă Româ
nia. Invitația a fost acceptată cu 
deosebită plăcere.

★
în aceeași zi, primul ministru a! 

Finlandei, Kalevi Sorsa, a primit pe 
ministrul de externe român. în ca
drul convorbirii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a fost sub
liniată dorința reciprocă de dezvol
tare, pe multiple planuri, a relați
ilor dintre România și Finlanda.

★
în dimineața zilei de 6 mai au 

început convorbirile oficiale între mi
niștrii de externe George Macovescu 
și Ahti Karjalainen.

în cursul convorbirilor a avut

loc un amplu schimb de ve
deri în legătură cu stadiul ac
tual și perspectivele de dezvoltare 
in continuare a relațiilor bilaterale 
dintre România și Finlanda, precum 
și in legătură cu unele probleme de 
interes reciproc ale situației interna
ționale actuale.

Seara, ministrul român al afaceri
lor externe a oferit un cocteil în 
onoarea ministrului finlandez al 
afacerilor externe.

Lucrările conferințelor internaționale de la Geneva

SOFIA

Consfătuirea națională 
a activului de partid 
și de stat din economie
SOFIA 6 (Agerpres). — La Sofia a 

avut loc Consfătuirea națională a ac
tivului de partid și de stat din eco
nomie și a reprezentanților organiza
țiilor obștești, consacrată problemelor 
continuării edificării societății socia
liste dezvoltate, informează agenția 
B.T.A.

Todor Jivkov, prim-secretar al C.C, 
al P. C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, a 
prezentat un raport privind principa
lele direcții și problemele dezvoltării 
tării în anii celui de-al VII-lea cin
cinal și în perspectivă pînă în 1990. 
Referindu-se la actuala etapă, la pre
gătirile pentru Congresul al XI-lea al 
P.C.B., Todov Jivkov a relevat că 
intensificarea producției și sporirea 
eficacității acesteia capătă nu nu
mai o semnificație economică, ci și« 
politică, ideologică și socială. Aces
tea, a arătat vorbitorul, trebuie să se 
transforme în sarcini ale întregului 
popor.

milano Aniversarea victoriei
în lupta antifascistă a poporului italian

ROMA 6 — Corespondentul Ager
pres transmite : Timp de o săptă- 
mină la Milano au fost organizate o 
serie de manifestări consacrate împli
nirii a 30 de ani de la încheierea vic
torioasă a luptei de rezistență a po
porului italian și de la eliberarea 
țării de sub fascism. La manifestări 
au participat reprezentanți ai vieții 
politice italiene, senatori, deputați, 
foști partizani, conducători ai luptei 
de rezistentă din nordul și centrul 
Italiei, precum și numeroase delegații 
străine. Din țara noastră a luat parte 
o delegație condusă de Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului foștilor luptători 
antifasciști.

în cadrul manifestărilor a fost or
ganizată o intîlnire internațională, 
consacrată problemelor securității eu
ropene și dezarmării.

Participanții la intîlnire au adoptat 
un apel adresat opiniei publice in

ternaționale în care se subliniază ne
cesitatea intensificării și unirii efor
turilor tuturor forțelor democratice 
și progresiste în vederea realizării 
obiectivelor de pace și securitate pe 
continentul european și în întreaga 
lume. La întîlnirea internațională a 
femeilor antifasciste, delegația româ
nă a transmis un salut și un mesaj 
din partea Comitetului național al 
femeilor din România.

Delegația română a luat parte, de 
asemenea, ta adunarea solemnă orga
nizată la teatrul „Scala", cu care pri
lej a fost acordat titlul de cetățean 
de onoare al ofașului Milano, oraș 
decorat cu medalia de aur a Rezis
tenței, foștilor conducători ai Comite
tului de eliberare națională din Italia 
de nord, printre care : Luigi Longo, 
Ferruccio Parri, Sandro Pertini, Emi
lio Sereni și alții.

Manifestările s-au încheiat cu o 
paradă militară.

agențiile de presă
Convorbiri buigoro-ira- 

kiono» La Sofia au avut i°c con~ 
vorbiri între Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, și Saddam Hussein, secre
tar general adjunct al Conducerii 
regionale a Partidului Socialist Arab 
Baas, vicepreședinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției din 
Irak, aflat intr-o vizită oficială în 
Bulgaria.

Biroul Politic al C.C. al 
P. C. Francez a hotărît să con‘ 
voace, pentru zilele de 27 și 28 mai, 
o plenară a Comitetului Central, 
consacrată pregătirii ședinței Comite
tului permanent de legătură al P.C.F., 
Partidului Socialist Francez și Miș
cării radicalilor de stingă. La pro
punerea P.C.F., la ședința comitetu
lui urmează să se facă bilanțul cam
paniei de mitinguri comune ale 
partidelor de stingă pentru transpu
nerea in viață a programului co
mun de guvernămînt și să se stabi
lească npi acțiuni comune.

Sesiunea jubiliară a Aca
demiei de științe a R.P. Un
gare a încePut la Budapesta pen
tru a sărbători împlinirea a 150 de 
ani de la întemeiere. Au luat parte 
Losonczi Pal, președintele Consiliu
lui Prezidențial, alte personalități 
ungare, precum și oameni de știință 
din alte țări. Din România partici
pă Miron Nicolescu, președintele A- 
cademiei Republicii Socialiste Româ

nia, și Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice a Republicii Socialiste 
România.

Ambasadorul. României la 
Varșovia, Aurel Duca, a oferit 
Școlii superioare de partid de 
pe lingă C.C. al P.M.U.P. un 
set de volume cuprinzînd opere, 
le tovarășului Nicolae Ceaușescu 
„Românja pe drumul construi
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate", precum și do- 
cujnentele celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. De asemenea, printre 
volumele oferite se află o serie 
de lucrări social-politice apăru
te în țara noastră.

Ministrul de externe pa- 
nameZ, Juan Antonio Tack, și-a 
încheiat vizita întreprinsă la Lima. 
Pe agenda discuțiilor s-au aflat 
probleme de interes bilateral și u- 
nele chestiuni legate de apropiata 
reuniune O.S.A. de la Washington. 
Ministrul panamez a declarat că gu
vernul său consideră necesară abor
darea, în cadrul lucrărilor O.S.A., a 
ridicării sancțiunilor impuse cu ani 
în urmă împotriva Cubei, chiar dacă 
această problemă nu figurează ofi
cial pe ordinea de zi. Blocada îm
potriva Cubei trebuie să fie lichi
dată — a afirmat el.

La Geneva s_au încheiat lu* 
crările celei de-a șasea sesiuni a 
Comisiei consultative permanente

PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE ÎN EUROPA
GENEVA 6 (Agerpres). — Partici

panții la lucrările Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa au 
acordat o deosebită atenție elaborării 
unor prevederi clare și angajante pri
vind aplicarea strictă a principiilor 
de relații dintre state — cerință 
fundamentală a edificării securității 
și dezvoltării cooperării pe continent.

în acest sens, s-a convenit ca sta
tele participante să declare hotărîrea 
lor de a respecta și pune în practică 
aceste principii, fiecare din ele în re
lațiile cu toate celelalte state partici
pante, oricare ar fi sistemul lor po
litic, economic sau social, mărimea, 
situarea geografică sau nivelul lor de 
dezvoltare economică.

în același timp, s-a subliniat nece
sitatea aplicării principiilor în toate 
domeniile relațiilor și cooperării din
tre statele participante. Avind în ve

dere importanța acestor principii, 
este evident că numai respectarea lor 
în toate domeniile poate asigura o 
bază trainică relațiilor prietenești, de 
cooperare pe continent. S-a convenit, 
în acest scop, ca statele participante 
să exprime hotărîrea lor de a res
pecta și aplica principiile în toate as
pectele lor, la ansamblul relațiilor și 
cooperării dintre ele.

Reprezentantul României a subli
niat necesitatea ca respectarea prin
cipiilor adoptate de conferință să 
devină o realitate în relațiile dintre 
toate statele participante și. în acest 
scop, fiecare stat participant să-și a- 
sume angajamentul ferm de a se con
duce după aceste principii în rapor
turile sale cu alte state, condiție sine 
qua non a întăririi securității și dez
voltării cooperării In Europa.

PENTRU EXAMINAREA MODULUI DE APLICARE 
A TRATATULUI DE NEPROLIFERARE A ARMELOR NUCLEARE

GENEVA 6 (Agerpres). — La 5 
mai s-au deschis la Geneva lucră
rile Conferinței statelor-părți la 
Traiatul cu privire la neprolifera- 
rea. armelor nucleare, care va exa
mina modul de aplicare a prevede
rilor acestui tratat.

La lucrări sint prezente delegații 
din 55 de state-părți la Tratat. Din 
partea tării noastre participă o de
legație condusă de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. De asemenea, sînt prezente, 
în calitate de observatori, delegații 
din 10 state semnatare ale tratatu
lui.

Conferința a desemnat prin acla
mații în calitate de președinte pe 
Inga Thorsson, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al Suediei. 
Șeful delegației tării noastre a fost 
ales vicepreședinte al conferinței.

Secretarul general al O.N.U.. Kurt

Waldheim, a rostit apoi un cuvînt 
de salut. în care a subliniat impor
tanta acestei reuniuni, apreciind că 
lucrările sînt destinate să analizeze 
în profunzime rezultatele obținute în 
cursul celor 5 ani de la intrarea în 
vigoare a tratatului, să indice căi
le si mijloacele de a face ca acest 
instrument juridic să devină mai e- 
ficient și, treptat, să se creeze con
diții de a atinge universalitatea.

în cuvintul său. dr. Sigvard Ek
lund. directorul general al Agen
ției Internaționale pentru Energia A- 
tomică, a menționat că această or
ganizație a reușit să-și îndeplineas
că sarcinile ce i-au revenit din tra
tat în domeniul aplicării controlului, 
relevînd, totodată, faptul că ea a 
putut să-și sporească contribuția la 
dezvoltarea folosirii pașnice a ener
giei atomice în statele neposesoare 
de arme nucleare părți la Tratat,

Comuniștii și socialiștii portughezi se pronunță pentru 
colaborare in scopul apărării cuceririlor democratice 

întîlnirea dintre delegațiile conduse de A. Cunhal 
și M. Soares

LISABONA 6 (Agerpres). — Parti
dul Comunist Portughez și Partidul 
Socialist Portughez se pronunță pen
tru „colaborarea între cele două for
mațiuni politice In scopul apărării

transmit:
sovieto-americane. Comisia contri
buie, după cum relatează agenția
T. A.S.S., la înfăptuirea țelurilor 
și prevederilor tratatului dintre
U. R.Ș.S. și S.U.A. privind limitarea 
sistemului de apărare contra rache
telor, acordului provizoriu privind 
unele măsuri în domeniul limitării 
armamentelor strategice ofensive, 
precum și acordului sovieto-ameri- 
can privind reducerea pericolului de 
izbucnire a unui război nuclear.

Șahinșahul Iranului, M°- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
sosit într-o vizită oficială în Ve
nezuela, unde va avea o serie de 
convorbiri • cu președintele țării, 
Carlos Andres Perez. Suveranul 
iranian se va întîlni, de asemenea, 
cu reprezentanți ai cercurilor de a- 
faceri venezuelene.

Uîl UCOrd semna*: Paris in
tre guvernele francez și brazilian 
prevede că avioanele „Concorde" a- 
flate în curse regulate vor putea ate
riza pe aeroportul din Rio de Janei
ro. Secretarul de stat la Ministe
rul Transporturilor al Franței, Mar
cel Cavaille, a declarat că acest do
cument reprezintă „actul de naștere 
al aparatului, „Concorde" ca avion 
comercial pe cursele regulate. Acor
dul marchează, totodată, începerea 
transportului supersonic" a adău
gat el.

Trofeul „Zeița Artemis" 
de aur a încununat strălucita parti
cipare a ansamblului „Doina Tima- 
velor" din Tîrgu-Mureș la Festivalul 
internațional de folclor de la Efes — 
Turcia, încheiat recent.
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ferme a cuceririlor democratice ale 
lui 25 Aprilie, in special a măsurilor 
de naționalizare și de înfăptuire a 
reformei agrare la sate" — se arată 
într-un comunicat dat publicității la 
încheierea întîlnirii dintre delegațiile 
celor două partide, conduse de Alvaro 
Cunhal, secretar general al P.C.P., și 
Mario Soares, secretar general al 
P.S.P.

Comunicatul menționează că „par
ticipanții au făcut o analiză a situa
ției politice interne, a perspectivelor 
dezvoltării revoluției portugheze și a 
problemei colaborării dintre cele 
două partide in cadrul alianței dintre 
popor și Mișcarea Forțelor Armate". 
S-a hotărît să fie continuată practica 
unor asemenea întilniri, cu scopul de 
a se anrofunda schimbul de păreri 
in probleme de interes comun.

Secretarul general al P. C. Portu
ghez, Alvaro Cunhal, a declarat că 
discuțiile purtate cu reprezentanții 
Partidului Socialist au fost „extrem 
de utile".

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 6 (Agerpres). — Egiptul și 

Ungaria consideră că o pace trainică 
și justă poate fi asigurată în Orien
tul Mijlociu pe baza retragerii tru
pelor israeliene de pe toate teritoriile 
arabe ocupate în anul 1967 și asigu
rării drepturilor legitime ale poporu
lui palestinean — se spune în comu
nicatul privind încheierea vizitei mi
nistrului ungar al afacerilor externe, 
Frigyes Puja, în Egipt. Părțile con
sideră necesară reluarea rit mai 
grabnică a lucrărilor conferinței de 
la Geneva pentru reglementarea de
finitivă a conflictului din Orientul 
Mijlociu.

» *
RIAD 6 (Agerpres). — Șeful sta

tului somalez. Mohamed Siad Barre, 
si-a încheiat vizita oficială în Ara
bia Saudită, unde a avut convorbiri 
cu regele Khalid al Arabiei Saudite, 
consacrate relațiilor bilaterale, și în 
special situației din Orientul Apro
piat.

DE PRETUTINDENI
• A TREIA TENTATIVA. 

Pentru a treia oară, în decurs 
de trei ani, în Congresul ameri
can se va face o tentativă de 
introducere a sistemului metric 
în S.U.A. Proiectul de lege res
pectiv este aidoma celor ante
rioare, care au căzut deoarece 
guvernul a refuzat să subven
ționeze înlocuirea vechilor uti
laje de măsurare și de calcul 
ale unor întreprinderi particula
re. Motivul invocat de autori
tăți : în răstimpul celor zece 
ani, cit ar dura tranziția la noul 
sistem de măsuri și greutăți, a- 
ceste utilaje vor fi oricum înlo
cuite de firmele în cauză. S-ar 
putea ca presiunea comerțului 
internațional să fie hotărîtoare : 
așa, bunăoară, începînd din 
1978, toate produsele americane 
exportate în țările Pieței comu
ne vor trebui realizate după 
norme metrice.

• PIRAMIDĂ MODER
NA. Un proiect egiptean pre
conizează construirea în apro
pierea piramidei lui Kheops a 
unei noi piramide de aproxima
tiv aceeași mărime, în interiorul 
căreia, cu ajutorul materialelor 
arheologice, tablourilor, diora- 
melor și filmelor, să fie prezen
tată multimilenara istorie a ță
rii. Construcția, din materiale 
moderne, între care sticla va o- 
cupa un loc de seamă, ar urma 
să dureze șase ani și să coste în 
jur de 300 milioane dolari.

• ZĂPADĂ PE... COAS
TA DE AZUR. Frigul și vre
mea nefavorabilă care s-au sem
nalat în acest început de mai in 
cea mai mare parte a Franței au 
provocat numeroase accidente. 
La sfîrșitul săptăminii trecute, 
asupra regiunilor Loara și Ron- 
Alpi s-a abătut o puternică fur
tună. Ninsoarea și-a făcut apa
riția tardivă și pe Coasta de 
Azur, unde stratul de zăpadă a 
atins 50 centimetri, ceea ce re
prezintă un record pentru aceas
tă perioadă a anului. Lanțul Pi- 
rineilor este acoperit din nou de 
nea, iar pe Coasta de Azur vîn- 
tul suflă cu rafale care ating 
uneori 80 kilometri pe oră.

In Italia, potrivit serviciilor 
pentru detectarea avalanșelor 
din Vale d’Aosta. din cauza că
derilor abundente de zăpadă din 
ultimele zile, a crescut pericolul 
producerii de avalanșe la Înăl
țimi de peste 1500 metri.

• SEMNALE DE LA 
ALTE LUMI? Observatorul 
astronomic orbital „Copernicus", 
aflat la altitudinea de 725 kilo
metri, este folosit de oamenii de 
știință americani pentru depista
rea unor posibile semnale pro
venind de la presupuse civiliza
ții formate în jurul stelelor Ep
silon Eridani, Tau Ceti și Ep
silon Indi. Cele trei stele se a- 
seamănă cu Soarele și se află la 
circa 11 ani-lumină de Pămint. 
Observatorul „Copernicus" a e- 
fectuat deja cercetări asupra 
stelei Epsilon Eridani, datele cu
lese fiind în momentul de față 
analizate. în vara acestui an vor 
fi supuse cercetărilor stelele Tau 
Ceti și Epsilon Indi. în cadrul 
experimentelor se folosește la
serul ce utilizează lumina ultra
violetă. De altfel, laserele în 
partea ultravioletă a spectrului 
optic constituie o sursă eficien
tă de radiații electromagnetice, 
ce ar putea fi folosite de civili
zațiile extraterestre.

• OAMENII SIMPLI IN 
OPERA LUI VAN GOGH. 
La Londra a fost deschisă o ex
poziție a operelor lui Van Gogh. 
Sînt prezentate în special nume
roase portrete de muncitori, pes
cari și mineri englezi, pe care 
marele pictor olandez i-a imor
talizat în operele sale, In de
cursul scurtei perioade din tine
rețe cînd a lucrat la Londra. Ex
poziția este intitulată „Motivele 
engleze ale lui Van Gogh".

• CAMPIONI LA... 
ÎNĂLȚIME. Var?ovia * 
fost dat publicității rezultatul 
concursului pentru decernarea 
titlului de cel mai înalt om din 
Polonia. La bărbați, titlul de 
campion a revenit lui Waldemar 
Semiontkowski, elev în ultima 
clasă de liceu, care are 2,17 me
tri. Cea mai înaltă femeie din 
Polonia este Irena Foljta, de 
22 de ani, care are 1,96 m.

• CEA MAI PUTERNI
CĂ STAȚIE DIN ASIA 
PENTRU DIRIJAREA 
PRIN RADIO A NAVI
GAȚIEI MARITIME ■ ln* 
trat în funcțiune în insula Tu- 
șima (Japonia). Stația, de tip 
„Omega", este dotată cu o an
tenă de 455 de metri și asigură 
recepționarea cu fidelitate a 
semnalelor radio lansate de pe 
vapoare aflate la o distanță de 
pînă la 9 300 kilometri. Stația 
transmite pe frecvențe de 10—14 
KHZ. Odată cu darea în func
țiune a stației japoneze în 
insula Tușima, orice vas care 
navighează în mările din emi
sfera nordică a Pămintului iși 
va putea fixa cu precizie coor
donatele geografice folosind 
semnalele stațiilor „Omega".
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