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PARTIDUL Șl POPORUL 
0 FIINȚĂ, UN GlND, 0 VOINȚĂ

* Au trecut 54 de ani de la crea
rea Partidului Comunist Român, 
eveniment de excepțională însem
nătate, care a marcat începutul 
unei etape noi, superioare, atît pe 
plan politic și ideologic, cit și or
ganizatoric, in dezvoltarea mișcării 
muncitorești, revoluționare din 
România, a dat un nou și puter
nic'avînt luptelor politice și socia
le desfășurate de masele largi 
populare.

In fiecare an, aniversarea zilei 
de 8 mai constituie un prilej de a 
evoca drumul glorios străbătut de 
partid de-a lungul istoriei sale de 
luptă, pentru a ne. concentra și mai 
temeinic asupra sarcinilor actuale 
și de perspectivă ce stau în fața 
partidului și a 
întregului nostru 
popor.

Cu profundă sa
tisfacție și mîn- 
drie, comuniștii, 
toți cei ce mun
cesc pot să apre
cieze că, astăzi, 
Partidul Comu
nist Român se 
înfățișează mai 
puternic ca ori- 
cind, mai oțetit, 
cu o coeziune in
terioară de mo
nolit, înconjurat de dragostea 
și încrederea nemărginită a na
țiunii, pe care o conduce neabă
tut pe calea progresului șl civili
zației socialiste. Partidul și poporul 
foimează un tot indestructibil, po
litica partidului este privită de po
por ca propria sa politică. Această 
intimă osmoză este rezultatul fap
tului că, de-a lungul întregii sale 
existențe, partidul comunist a slu
jit cu nețărmurită credință poporul, 
nu a avut și nu are țel mai înalt 
decît asigurarea fericirii și bună
stării acestuia, ț Continuator direct 
al vechii mișcări muncitorești, a- 
părute pe scena istoriei noastre 
spre mijlocul veacului trecut, 
Partidul Comunist Român a cres
cut și s-a dezvoltat ca un stejar 
viguros, cu rădăcinile adine îm- 
plîntate în solul realităților națio
nale. întreaga istorie a partidului 
atestă elocvent patriotismul fier
binte al comuniștilor, faptul că nici 
un fel de piedici și greutăți, nici 
teroarea sălbatică, nici închisorile, 
nici chiar plutoanele de execuție 
nu i-au putut abate de la calea 
luptei de eliberare socială și na
țională.'

în preziua de 9 mai, cînd se 
împlinesc 98 de ani de la cuceri
rea independenței de stat a Româ
niei și 30 de ani de la victoria asu
pra fascismului, aniversarea de as
tăzi prilejuiește reliefarea rolului 
istoric care a revenit partidului co
munist în înfăptuirea năzuințelor 
multiseculare de libertate și neatir- 
nare ale poporului român. în con
dițiile deosebit de aspre ale ilega
lității. partidul s-a ridicat cu vi
goare împotriva infeudării econo

54 de ani de la 
crearea Partidului 
Comunist Român

mice și politice a țării față de pu
terile imperialiste, pentru apăra
rea suveranității naționale și a in
tegrității teritoriale a patriei. în- 
țelegind de la început primejdia 
gravă pe care o reprezenta fascis
mul pentru libertatea și însăși fiin
ța noastră națională, P.C.R. a fost 
organizatorul unor mari manifestații 
antifasciste de masă, apoi, în anii 
dictaturii antonesciene, a fost sufle
tul mișcării de rezistență, prin oare 
poporul român a dat grele lovituri 
mașinii de război hitleriste. Parti
dului Comunist Român îi revine 
meritul istoric de a fi. inițiat și 
condus insurecția națională arma
tă antihitleristă și antiimperialistă 
din august 1944, care a marcat o 

piatră de hotar in 
istoria țării. Po
ziția fermă, con
secventă a parti
dului comunist a 
fost determinantă 
în alăturarea 
României la coa
liția antihitleris
tă și participarea 
țării noastre cu 
toate resursele 
materiale și uma
ne. alături de U- 
niunea Sovietică, 
la lupta pentru 

eliberarea întregului teritoriu na
țional, apoi a Ungariei și Cehoslo
vaciei, pină la totala înfrîngere a 
Germaniei hitleriste.
’In noua epocă inaugurată de in

surecția din august, partidul co
munist a fost forța conducătoare în 
măreața operă de construire a o- 
rinduirii socialiste, care, odată cu 
eliberarea socială, cu lichidarea 
oricărei exploatări și asupriri, a 
asigurat, pentru prima oară, o de
plină și reală independență a țării, 
a deschis larg calea progresului 
multilateral in folosul poporului 
liber si stăpîn pe propria soartă.

Aniversarea a 54 de ani de la 
crearea partidului are loc in con
dițiile muncii pline de avint a în
tregului popor român pentru 
transpunerea în viață a hotăririlor 
Congresului al .XI-lea, care a adop
tat Programul partidului de făurire 
a. societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. lEste pentru întiia 
dată în istoria sa cind partidul 
nostru are un program unitar, fun
damentat științific, de largă per
spectivă. Obiectivele pe care le 
prevede conturează cu claritate 
imaginea însuflețitoare a Româ
niei de mîine, ca o țară ce se va 
caracteriza prin forțe de producție 
puternic dezvoltate și amplasate 
rațional pe întreg teritoriul tării, 
un nivel de dezvoltare apropiat de 
cel al țărilor avansate industrial 
ale lumii, prin avintul învățămîn- 
tului. științei și culturii, o largă și 
profundă democrație, afirmarea tot
(Continuare In pag. a IV-a)

Desen de L. GREGORIAN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCUa primit pe trimișii Companiei olandezede radioteleviziune „N.O.S.“
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri după-amiază, pe Dick 
Verkijk, corespondent special al

Companiei olandeze de radiotele
viziune „N.O.S.“,,și pe Gert Corba, 
realizator de programe de politică 
externă la aceeași companie.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comi

tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru Compania olandeză de ra-

■ dioteleviziune „N.O.S.“.

REZULTATE REMARCABILE 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

/

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 
apărătorul dirz al cauzei 
libertății, independenței 

și progresului patriei
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Partidul s-a născut 
cu primăvara

In piscuri limpezi strălucește țara
E orice ram un fluier și un nai

Partidul s-a născut in primăvara 
nestăvilită, care urcă-n mai I

O, patrie, de aur fi-e brățara 
prin rodul muncii de pe-ntinsul plai I

Tu vei trăi mereu cu primăvara 
în care s-a născut partidu-n mai I

Urmașii noștri vor primi comoara 
neatîrnării sfinte-n care stai 

și vor slăvi în veacuri primăvara 
Partidului — ce-a biruit în mai I

Victor TULBURE

Au îndeplinit 
cincinalul
• Colectivul între

prinderii de piese de 
radio și semiconductor! 
Bâneasa 3 anuntat. *er*> rea~ 
lizarea planului producției globa
le pe întregul cincinal. Cu acest 
prilej, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii acestei unități indus
triale au trimis o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Pînă la sfirșitul anului, cunos
cuta întreprindere bucureșteană 
va realiza o producție supli
mentară in valoare de 1,6 mi
liarde Iei. (D. Tircob).

O 25 de unități in
dustriale șl economice 
din județul Prahova. în 
aceste zile de început de mai. 
alte trei colective din iudețul 
Prahova au anunțat îndeplinirea 
planului cincinal la toți indica
torii. Este vorba de Fabrica de 
ceramică fină din Ploiești. în
treprinderea agricolă de stat 
Dealul Mare si Institutul de 
proiectări Prahova. Cu acestea 
numărul' unităților prahovene 
care au atins cota finală a cin
cinalului se ridică la 25. Pină 
la finele anului producția lor 
sUDlimentară se va ridica la 
peste un miliard si jumătate 
lei. (Constantin Căprarul.

© 10 unități econo
mice din județul Galați 
au îndeplinit prevederile cinci
nalului. Intre ele se numără : 
„Textila" și întreprinderea de 
plase și unelte pescărești Galați, 
întreprinderea mecanică pentru 
agricultură și industrie alimen
tară și întreprinderea de amba
laje metalice din Tecuci și alte
le. Valoarea producției indus
triale ce urmează a fi realizată 
suplimentar de aceste Unități, 
pînă la sfirșitul anului, depă
șește 1 miliard lei. (Dan Plăeșu).

© Cele două mari u- 
nități industriale ale o** 
roșului Găești — ,ntre' 
prinderea de utilaj chimic, care 
produce într-o gamă variată in
stalații și agregate pentru plat
formele chimice și petrochimice 
și schela de extracție a petrolu
lui — au anunțat recent realiza
rea sarcinilor planului cincinal.

• 10 întreprinderi 
din județul Mehedinți 
au raportat realizarea integrală 
a prevederilor cincinalului. Un 
avans substanțial a dobîndit 
harnicul colectiv al întreprinde
rii de vagoane din Drobeta 
Tumu-Severin. care s-a angajat 
să îndeplinească sarcinile cinci
nalului în mai puțin de 4 ani 
Si 5 luni.

Avînd ca aliat noul...
Cartea de vizită a 

Trustului de construc
ții Cluj vorbește de la 
sine : prin rezultatele 
obținute anul trecut, 
această unitate a ocu
pat locul doi pe țară 
in ramura construc
ții, conferindu-i-se 
„Ordinul Muncii" cla
sa a II-a. Un succes 
deosebit pe care-1 
consemnăm cum se 
cuvine și care a atras 
după sine... un altul. 
Planul pe patru luui 
din acest an a fost 
îndeplinit înainte de 
termen, ceea ce a 
permis realizarea a 
41,5 la sută din planul 
anual de construcții și 
montaj, a unui volum 
suplimentar de lucrări 
în valoare de 41 mi
lioane lei.

— Pîrghia hotăritoa- 
re a realizărilor noas
tre, . spunea ing. Au
relian Vintilă, direc
tor adjunct economic 
al trustului, o con
stituie ridicarea con
tinuă a gradului de 
industrializare a lucră
rilor de toate genu
rile. Astfel, gradul de 
industrializare a ajuns 
la 97 la sută, față de 
numai 30 la sută în 
1970. Practic, nu mai 
executăm nici un bloc 
cu structură de zidă
rie clasică. Am dez
voltat mult producția 
proprie de prefabrica
te, care se ridică 
acum la peste 60 000 
mc pe an, fiind de 
șase ori mai mare față 
de. 1970. Am extins 
turnarea pereților de 
beton in cofraje meta
lice plan-universale și 
structură glisantă; s-a 
trecut la finisarea e- 
lementelor prefabrica
te în fabrică — și nu 
pe șantier, și a -fost 
realizată prefabrica- 
rea integrală a insta
lațiilor sanitare și de 
încălzire centrală în 
atelierele proprii.

Cum e și firesc, 
principalul efect pozi
tiv al ridicării gradu
lui de industrializare 
a lucrărilor s-a făcut 
simțit în munca oa
menilor, în receptivi

tatea lor sporită față 
de nou, în însușirea 
rapidă și aplicarea 
largă a unor tehnolo
gii moderne de execu
ție de mare eficiență. 
Promovarea noutăților 
tehnice in construcții 
a influențat pozitiv 
ritmul lucrărilor, ni
velul productivității 
muncii și, totodată, a 
contribuit la transfor
marea șantierelor în- 
tr-o școală de formare 
a unor cadre bine pre
gătite profesional. Oa
menii nu se mulțu-

... constructorii 
clujeni sînt 

hotârîți sâ se 
mențină 

în eșalonul 
fruntașilor

mese numai să execu
te lucrările ce le re
vin, dar se și gindesc 
cum pot s-o facă din 
ce în ce mai bine. Așa 
s-a născut sistemul da 
glisare la cota funda
țiilor — metodă de lu
cru care permite exe
cutarea într-un ritm 
foarte rapid a acestui 
gen ’ de lucrări. Așa 
s-au născut și alte 
tehnologii menite să 
îmbunătățească izola
rea termică a locuin
țelor sau diversifica
rea compartimentării 
apartamentelor. Și e- 
xemplele ar mai putea 
continua.

Școală a mun’ciî, 
școală de cadre bine 
pregătite — iată ca
racteristica esențială a 
activității trustului 
clujean. Iar rodnicia 
muncii constructorilor 
își găsește corespon
dentul real în bucuria 
noilor locatari ai 
blocurilor — oameni ai 
muncii din județul 
Cluj. Din cele 4 048 a- 
partamente din fondu
rile stalului și ale ce

tățenilor, prevăzute a 
fi construite in acest 
an in municipiile și o- 
rașelc județului Cluj, 
pină in prezent au 
fost predate beneficia
rilor 1 390 apartamen
te, din care 959 in car
tierele Grigorescu și 
Mănăștur din Cluj- 
Napoca, 225 în muni
cipiul Turda, 66 in 
municipiul Dej. 80 in 
orașul Gherla. 40 la 
Cîmpia Turzii, 20 la 
Huedin.

Am întrebat însă : 
„Ritmul alert de con
strucție nu afectează 
calitatea lucrărilor ?“.

— Nicidecum, apre
ciază directorul tehnic, 
ing. Horațiu Simion. 
Industrializarea, me
canizarea, tehnologiile 
noi și calificarea oa
menilor merg mină in 
mină cu îmbunătățirea 
calității lucrărilor. Pe 
lingă acestea, introdu
cerea „fișei de calita
te a apartamentului" 
în care se înscrie nu
mele celor ce l-au e- 
xecutat, al maiștrilor, 
a întărit răspunderea 
constructorilor pentru 
calitatea lucrărilor.

Directorul triffetulul, 
ing. Șerban Grațian, a 
ținut să ne spună că 
întregul colectiv de 
constructori este con
știent de faptul că ti
tlul de fruntaș obligă 
la mai mult și mai 
bine. Aceasta cu atît 
mai mult — a adăugat 
dinsul — cu cit colec
tivul trustului a che
mat la întrecere pe 
1975 toate unitățile ju
dețene de construcții 
din țară. In acest an 
avem sarcini mult 
sporite, mai ales la 
construcții de locuin
țe. In cincinalul ur
mător, sarcinile cresc 
an de an. pentru ca in 
1980 să ajungem la o 
producție de 10 000 de 
apartamente.' Stă In 
puterea noastră săy a- 
tingem acest obiectiv.

Al. MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

Suplimentar: 2 500 tone metale neferoase
De la începutul anului și pînă In 

prezent, lucrătorii din industria mi- 
hieră au livrat suplimentar mai 
mult de 2 500 tone metale neferoa
se. Rezultatele obținute se datoresc 
folosirii cu randament sporit a u- 
tilaielor și altor măsuri de ridicare 
a productivității muncii. Cinci uni

tăți din cadrul Centralei metalurgi
ce și minereurilor neferoase Baia 
Mare și-au îndeplinit integral sar
cinile cincinalului, urmînd ca Dină la 
finele anului să realizeze în plus o 
producție de metale evaluată la circa 
220 milioane lei.

(Agerpres)

Lugojul pe coordonatete urbanisticii moderne ' Foto : E. Dichiseanu

LOCUINȚE „LA CHEIE" 
ÎNAINTE DE TERMEN
FOCȘANI (Corespondentul 

„Scînteii", Dan Drăgulescu). — 
Recent, constructorii vrînceni 
au predat beneficiarilor. în a- 
vans față de grafic. încă 172 de 
apartamente. Cu aceasta, colec
tivul întreprinderii județene de 
construcții montaj Vrancea și-a 
onorat angajamentul de a înde
plini înainte de termen planul 
cincinal la locuințele construite 
din fondurile statului. Pînă la 
sfirșitul anului numărul aparta
mentelor construite din fondu
rile statului va aiunge la 4 639. 
cu 1 030 de apartamente mai 
mult față de sarcinile prevăzute 
în perioada acestui cincinal. Din 
cele 1 030 de apartamente ce se 
vor construi în plus, 60 au și 
fost predate la cheie, celelalte 
aflîndu-se în stadii avansate de 
execuție. Tot în acest timp, au 
mai fost construite aproape 1 400 
apartamente din fondurile popu
lației cu sprijinul statului in 
credite și execuție, urmînd ca 
acestora să li se mai adauge 
încă 293 apartamente aflate în 
construcție.

Scriitorii despre actualitatea socialista a țarii

Stăm, așadar, în jurul 
mesei pâ care sînt desfă
cute trei schițe și hărți ale 
viitorului oraș Murgeni, 
așezat pe un platou, intre 
dealurile line, in apropiere 
de Fâlciu, nu departe de 
Birlad, nu departe de Huși, 
nu departe de Prut. Șapte 
sate se rotesc in jurul co
munei, ca planetele siste
mului nostru solar in jurul 
astrului și primarul face 
un cerc larg, cu capătul 
nescriitor al condeiului 
mecanic, pentru a delimi
ta vatra așezării. „Acesta 
va fi orașul 1“ — spune și 
privește visător hîrtiile ce
rate. pline de linii, culori 
și cote.

— Ce înseamnă; pentru 
dumneavoastră, viitorul 
oraș ? — întreb.

— Viitorul oraș. pentru 
noi și pentru toată lumea, 
înseamnă în primul rînd 
industrie — răspunde se
cretarul comitetului comu
nal de partid. Vasile Ne- 
delcu.

Deci : va fl o fabrică de 
lămpi și lustre, la care vor 
lucra 850 de muncitori. O ■-

fabrică de cașcaval, prelu- 
crînd 20 000 litri lapte pe 
zi. O întreprindere de vini- 
ficație. O întreprindere pis
cicolă. O secție de indus
trie locală, cu turnătorie de 
fontă. Un liceu cu profil

lizare a laptelui există, 
dar e o secție sătească, va 
fi o fabrică urbană, de 
sine, stătătoare.

Mergem s-o vedem. A și 
Intrat în reorganizare, dar 
nici acum ambițiile ei nu

strugurii se tac, s-a hotă- 
rît deci să fie întreprindere 
de vinificație, cu statut 
autonom, puțind păstra 400 
vagoane de licoare și mai 
tirziu ceva, 600 vagoane.

Facem o plimbare și ia

Acest sat va fl oraș...
Reportaj de Valentin SILVESTRU

zootehnic. Un complex spor
tiv. O policlinică. Un 
cinematograf. O autogară

Cum. toate. a$a deodată 
din senin ?

Ba nu din senin. Unele 
există : se pune problema 
extinderii, amplificării, re- 
dimensionării Orașul în
seamnă redimensionarea 
tuturor proporțiilor Secția 
întreprinderii de comercia

sint deloc locale. Intrăm 
apoi la Centrul de vinifi- 
cație, existent, acum, ca o 
secțiune a unei întreprin
deri birlădene. Uriașele 
butoaie stau rînduite fru
mos, pline cu Caberne- 
tul roșu, acidulat, gus
tos, de Murgeni. dar sint 
ani in care capacitatea 
de 170 vagoane e prea 
mică, vinul are căutare.

crescătoria de crapi și ca- 
rași de la Cîrja : 650 de 
hectare de bălți-bazine. în 
care apa e limpezită me
reu cu ajutorul Prutului, 
ce-și pompează, printr-o 
arteră, valurile în acest 
vast organism și absoarbe 
apoi masele lichide coclite 
Inginera scundă cit un co
pil („e numai Inimă" 
— zice cineva — dar In

discuție se vede că are șl 
o limbă ascuțită brici) ne 
încunoștințează că aici , va 
fi o întreprindere piscicolă, 
fiindcă atît suprafața „lu
ciului", cit și proporțiile 
producției (șapte milioane 
de crapi în trei soiuri) o 
cer Și pe urmă, de ce alții, 
„care nu-s deloc mai gro
zavi". au totuși întreprin
dere, iar aici, unde există 
toate condițiile, „cu excep
ția posibilității de a dansa 
duminica", n-ar exista...

Vizităm liceul. E mic. 
Nu mai corespunde, se va 
face altul, cu 16 săli de 
clasă, laboratoare, terenuri 
și amenajări proprii pentru 
practică și producție, căci 
de pe acum piscicultura și 
complexul cooperatist de 
creștere a taurinelor cer 
specialiști mai mulțl și 
mai calificați Spitalul, 
destul de întins, condus 
cu destoinicie și evident 
spirit gospodăresc de un 
medic volubil și bun pa
triot local. C. Vrabie. va 
avea, peste drum, lingă 
noua clădire a Poștei și
(Continuare in pag. a II-a)

IN PATRU LUNI, ÎN FUNCȚIUNE

153 de noi obiective și capacități productive
După cum rezultă din datele cen

tralizate la Ministerul Construcții
lor Industriale, în primele patru 
luni ale acestui an pe șantierele de 
investiții s-au realizat aproape 34 
la\sută din sarcinile anuale ale 
planului de construcții-montaj.

In această perioadă, formațiile de 
constructori și montori au pus în 
funcțiune un număr de 153 noi o- 
biective și capacități de producție 
ale industriei și agriculturii — din 
care 22 au fost realizate înainte de 
termenele stabilite. Printre cele 
mai importante capacități, intrate

în circuitul productiv al economiei, 
se numără ; laminorul de profile 
mici și mijlocii de la Tîrgoviște, in
stalația de negru de fum de la în
treprinderea „Carbosin" din Copșa 
Mică. Uzina de sodă nr. 3 de la 
Combinatul chimic Govora, oțelă- 
ria de 100 tone lingouri de la în
treprinderea de osii și boghiuri- 
Balș, o fabrică de încălțăminte la 
Huși, o țesătorie de bumbac la Sa- 
lonta, fabrica de lapte praf de la 
Botoșani, cea de bere de la Iași și 
altele.

(Agerpres)
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ÎN PREGĂTIREA CAMPANIEI DE RECOLTARE A GRÎNELOR

Datorită condițiilor naturale din 
toamna anului 1974 și primăvara a- 
cestui an. caracterizate prin tempe
raturi moderate, .în toate zonele tă
rii. vegetația griului este mai avan
sată cu aproximativ 8—12 zile față 
de alti ani. Prin urmare, recoltarea 
cerealelor păioase va începe mult 
mai devreme. Iată de ce este nece
sar ca. odată cu executarea celor
lalte lucrări de sezon în agricultu
ră. să fie reparate si revizuite cu 
maximă răspundere toate utilajele 
care vor fi folosite la recoltat. Po
trivit ultimelor date centralizate la 
Ministerul Agriculturii rezultă că in 
S.M.A. au fost reparate 77 la sută 
din combinele „Gloria", 55 la sută 
din combinele C 1 și C 3, 63 la sută 
din presele de balotat paie. Totoda
tă. în I.A.S. au fost reparate 41 la 
sută din combinele „Gloria". 50 la 
sută din presele de balotat paie. 71 
la sută din remorcile pentru trac
toare. Comparînd aceste cifre cu 
realizările de la aceeași dată din 
anii anteriori, se desprinde faptul că 
reparațiile sînt mai avansate. To
tuși, atît în S.M.A., cît și în I.A.S., 
fată de media rezultatelor înregis
trate pe ansamblu, există diferențe 
mari de la un județ la altul. în sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii din județele Argeș. Constanța, 
Maramureș, Suceava, reparațiile la 
combinele „Gloria" s-au efectuat in 
procent de peste 95 la sută. în alte 
județe, conducătorii unor stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii, 
prinși cu alte lucrări de sezon, au 
neglijat repararea combinelor. Astfel, 
în stațiunile pentru mecanizarea a-

griculturii din județul Timiș au fost 
reparate numai 53 la sută din combi
nele „Gloria". Această lucrare este 
întirziată și în stațiunile din jude
țele Alba — 43 la sută, Caraș-Seve- 
rin — 55 la sută, Satu-Mare — 59 la 
sută. Reparațiile la presele de balo
tat paie sint rămase în urmă în sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii din județele Iași, Satu-Mare, 
Vîlcea, Cluj. Lucrările de reparații 
sint întîrziate și în I.A.S. din jude
țele Arad, Timiș, Mureș, Sibiu.

în planul de măsuri întocmit de 
Ministerul Agriculturii pentru pre
gătirea si executarea lucrărilor în 
campania de recoltare se prevede ca 
în stațiunile pentru mecanizarea a- 
griculturii toate utilajele să fie re
parate pină la 1 iunie, iar în I.A.S. 
— pînă la 10 iunie în zonele din su
dul tării și pînă la 20 iunie în nord. 
Ca atare, acolo unde reparațiile sînt 
întîrziate, organele județene de partid 
si agricole trebuie să intervină ope
rativ pentru ca ritmul de lucru 
să fie impulsionat. în mod deo
sebit se cere să fie organizată te
meinic munca în ateliere. întrucît ne 
aflăm în plină perioadă de întreți
nere a culturilor prăsitoare, ceea ce 
impune ca un număr de mecanizatori 
să fie mobilizați în cîmp, este nece
sar ca specialiștii din unități să de
termine cu precizie volumul lucrări
lor mecanice care sînt de efectuat la 
prășit, iar ceilalți mecanizatori să 
continue revizia și repararea mașini
lor agricole în ateliere.

Terminarea la timp a reparațiilor 
depinde în mare măsură de asigu
rarea pieselor de schimb. Este ade-

vărat. în unele unități, reparațiile 
sînt întîrziate din cauza unor defi
ciențe organizatorice. Persistă însă — 
cu consecințe asupra ritmului de lu
cru — si neajunsuri în asigurarea 
pieselor de schimb. Recent, Direcția 
generală de aprovizionare și trans
port din Ministerul Agriculturii a 
făcut o redistribuire a pieselor de 
schimb existente în stoc Ia bazele de 
aprovizionare. Totuși, datorită res
tanțelor pe care Ie au întreprinde
rile producătoare, cererile nu au pu
tut fi acoperite la 130 de repere. Ast
fel, lipsesc arbori și discuri ambreiaj, 
axe principale și secundare, cutii de 
viteze, carcase pentru motoarele de la 
combinele „Gloria", cuzineți, flanșe, 
ace cu role pentru presele de ba
lotat paie. întreprinderea ..Neptun" 
Cîmpina, de pildă, are restante la 
toate cele 5 repere pe care le fa
brică pentru combinele „Gloria". 
I.M.A.I.A. Botoșani și Năvodari nu 
livrează la timp acele cu role pentru 
presele de balotat pale. în vederea 
asigurării la timp a pieselor de 
schimb necesare pentru executarea 
reparațiilor au fost întocmite grafice 
de livrare cu întreprinderile produ
cătoare, care se urmăresc zilnic. Se 
constată însă că aceste grafice nu 
sînt respectate de către toți furnizo
rii. Din cele 93 de repere cuprinse în 
grafice s-au livrat, la nivelul preve
derilor contractuale, numai 32 re
pere ; la 48 repere livrările s-au fă
cut parțial, iar la 13 repere nu s-a 
livrat încă nimic. La I.M.U. Medgi
dia, pe lingă restanțele din primul 
trimestru, în luna aprilie nu au fost 
livrate la nivelul contractului 91 re-

pere principale. Iată de ce sint ne
cesare eforturi mai susținute pentru 
recuperarea grabnică a restanțelor 
de către fiecare întreprindere furni
zoare în parte.

O atenție deosebită trebuie acor
dată calității reparațiilor. Specialiștii 
apreciază că. anul acesta, cerealele 
păioase 
bogată, 
nele la 
terul a _____ _____ _____ _____
de mecanizare să se verifice amă
nunțit starea tehnică a combinelor 
C 1 și C 3. Piesele care au nevoie 
de recondiționări, în special cele de 
la aparatul de treier și transmisiile 
cardanice, vor fi trimise la atelierele 
S.M.A. Totodată, pentru a se preîn- 
tîmpina pierderile de recoltă, vor fi 
inventariate și reparate sitele combi
nelor. Ploile căzute în ultima peri
oadă, precum și timpul care se a- 
nunță a fi umed ar putea favoriza 
căderea plantelor în unele lanuri. De 
aceea, combinele trebuie să fie do
tate cu ridicătoare.

Concomitent cu efectuarea repara
țiilor. atît în S.M.A., cît și în I.A.S. 
este necesar să se facă instruirea 
mecanizatorilor. în special a celor 
care lucrează pentru prima dată pe 
combinele „Gloria".

Nu mai este mult pînă la începe
rea secerișului cerealelor păioase. De 

, aceea, toate utilajele trebuie repa
rate și revizuite din timp și la un 
înalt nivel calitativ, spre a se asi
gura buna lor funcționare pe toată 
durata campaniei de recoltare.

vor avea o masă vegetativă 
ceea ce va supune combi- 
un efort suplimentar. Minis- 
indicat ca în toate secțiile

Unități de alimentație
în dorința de a răspunde mai 

bine cerințelor populației, între
prinderea de alimentație publică 
„Central" din Capitală a trecut, de 
curînd, la o acțiune organizată de 
specializare a întregii rețele din 
subordine. De la Dumitru Mi- 
tran (director comercial) și Petre 
Neidoni (șef de serviciu în ca
drul întreprinderii) am aflat mo
dul concret de realizare a acestei 
acțiuni : dacă în vechile unități, 
oricare ar fi fost ele, clienții gă
seau, de regulă, cam 
preparate și băuturi — 
nomenclatorului minimal 
timente — acum au fost 
nomenclatoare specializate 
fiecare tip de unitate. Astfel, a 
fost specializată o unitate numai 
în produse italienești (Pizza — 
B-dul Gh. Gheorghiu-Dej nr. 54),

aceleași 
pe baza 
de sor- 

stabilite 
pentru

publică specializate
alta numai în produse de grătar 
(fostul restaurant „Cotroceni"), una 
în preparate vînătorești (salonul 
nr. 1 de la „Gambrinus"), o altă 
unitate în produse lactate si diete
tice („Bulevard" — B-dul Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 7). iar în pregă
tire sînt alte două unități : una nu
mai pentru preparate de munte 
(„Brădet" — str. C. Davila nr. 1) și 
alta specializată în exclusivitate pe 
sarmale (B-dul Gh. Gheorghiu-Dej 
nr. 2). Avantaje economice : la fie
care unitate specializată desfacerile 
au crescut de 2—3 ori, iar ponde
rea producției proprii a sporit in 
unele locuri de 8 pînă la 10 ori. O 
experiență care merită să fie con
tinuată de inițiatorii ei, dar și pre
luată de alte întreprinderi de ali
mentație publică.

PENTRU AGENDA DV.

Ion TEODOR

BULETIN RUTIER
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Informații furnizate 
din Inspectoratul 

Stop! Ați făcut 
verificarea auto?

După cum am mai anunțat, lâ 
1 iunie trebuie încheiată acțiunea 
de verificare tehnică anuală a 
autovehiculelor. Din 
efectuate de organele de miliție 
rezultă că pînă la data de 30 apri
lie verificarea tehnică nu se exe
cutase decit în proporție de 50 la 
sută în unitățile socialiste dețină
toare de parc auto, și circa 60 Ia 
sută la autovehiculele proprietate 
personală. Totodată, controalele au 
scos în evidență faptul că o serie 
de garaje, autobaze șl unități auto- 
service nu au acordat atenția cu
venită tuturor operațiunilor de ve
rificare tehnică, iar în unele cazuri 
s-au eliberat dovezi fără să se ve
rifice chiar sistemele care afectea
ză siguranța circulației. întrucit 
ziua de 1 iunie se apropie, pentru 
evitarea aglomerării și efectuării 
unor lucrări superficiale, se reco
mandă tuturor deținătorilor de 
autovehicule să se prezinte chiar 
in aceste zile la unitățile speciali
zate pentru o temeinică verificare 
tehnică.

Trasee deviate
Astăzi, 8 mai, pînă la ora 14, pe 

drumul Rm. Vilcea — Sibiu, din 
cauza executării unor reparații in 
zona podului de la km 216 + 600, 
circulația este întreruptă. Se pot 
folosi traseele Sibiu — Brașov și 
Sibiu — Orăștie — Simeria — Ha
țeg — Petroșani — Tg. Jiu.

Sectorul Brașov — Codlea pe 
DN 1 este închis, întrucît se exe
cută reparații la podul peste rîul 
Birsa, circulația fiind deviată pe 
ruta Brașov — Hălchiu — Codlea.

controalele

de Direcția circulație 
General al Miliției

Atenție, părinți!
Statistica arată că din totalul 

v<', «ele€.care au căzut victime acci- 
•.-dentielor de circulație în anul 1974 

Circa 16 la sută au fost copii, cei 
mai mulți dintre ei fiind pînă la 
vîrsta de 9 ani. Iată și motivul 
pentru care Direcția circulație 
din Inspectoratul General al Mili
ției va incepe, zilele acestea, să di
fuzeze, gratuit, o broșură care — 
așa cum o arată și titlul : „Atenție, 
părinți !“ — se adresează acestora, 
dar și tuturor celor care răspund 
de supravegherea copiilor, de in
struirea și educarea lor în vederea 
cunoașterii și respectării regulilor 
de circulație. In fond, de ocrotire 
a vieții !

În obiectiv
Autobuzul 31-CJ-979, cu 80 de 

pasageri, condus de Laurențiu 
Chifdr, circula din satul Gheor- 
ghie’ni spre Cluj-Napoca. în timp 
ce cobora o pantă, din cauza vi
tezei excesive, autobuzul a părăsit 
șoseaua comunală, a intrat într-o li
vadă, a doborît un pom, a trecut 
prin gardul imobilului nr. 70 din 
Borhanci, a distrus o bucătărie de 
vară, apoi a dărîmat casa. Rezulta
tul : patru oameni și-au pierdut 
viața, 2 au fost răniți foarte grav, 
13 răniți grav și alții răniți ușor. 
Din primele cercetări rezultă că nu 
este vorba de o întîmplare fatală, 
ci de o manifestare gravă de indis
ciplină, de un act iresponsabil din 
partea șoferului L. C„ care a plecat 
în cursă fără aprobarea impiegatu
lui de mișcare și fără să se pre
zinte cu autobuzul la revizorul teh
nic pentru verificare. Ancheta con
tinuă.

— orașul renăscut între
Sute de stejari, într-o seculară 

pădure. Iar la o margine a aces
teia — case, blocuri, fabrici, ma
șini și flori. Multe flori. Așa se 
prezintă Roșiorii de Vede astăzi.

în viitorul cincinal se vor con-

FE SCURT

Tînăra întreprindere ieșeană de 
radioreceptoare „Tehnoțon" și-a de radio 
Înscris foarte repede numele îp 4 , 
circuitul industriei electronice 
românești. Colectivul ei produce 
tranzistoarele „Cora" (de buzunar), 
„Pescăruș", „Zefir", „Alfa" și 
„Albatros", fabricate în diferite 
mărimi și formate, cit și aparatele 
de cameră tip „Milcov", „Manga
lia" și „Pacific", ultimul dotat și 
cu picup. Nu de multă vreme,

aici a început montajul noului tip 
_ Jlj „Cosmos III".

J^a. obținerea ^succeselor. înre
gistrate de colectivul întreprinderii, 
o. contribuție deosebită aduc bobi- 
natoarea Marilena Dumitraș (fo
tografia 1), reglorul Valeriu Co- 
valciuc (fotografia 2), controlorul 
tehnic Elena Vlonga (fotografia 
3), ’ tehnicianul Neculae Samoilă 
(fotografia 4) și alți lucrători 
fruntași în întrecerea socialistă.

Foto 1 S. Cristian

• O copie de pe o scrisoare pen
tru un birou de copiat acte. „A- 
vînd mare nevoie de o copie după 
o hotărîre judecătorească, a tre
buit să pierd zile Ia rînd (și ca mi
ne pățesc și alți solicitanți) pentru 
că la singurul birou de copiat acte 
din cadrul Judecătoriei Caransebeș 
lucrează o singură dactilografă. Și, 
neputînd face față tuturor solicită
rilor, sîntem amînați de pe o zi pe 
alta, pierzînd timp din producție 
(eu unul sînt furnalist și furnalul 
nu poate aștepta pînă reușesc să 
primesc o copie de pe actul dorit), 
cheltuind bani cu drumul" (Gh. 
Melenco — Caransebeș).

• Moldova Nouă devine tot mai 
frumoasă. „Localitatea noastră, ca- 
re-și oglindește chipul în apele Du
nării, devine pe zi ce trece tot mai 
mare și mai frumoasă. Ultimele 
realizări : spitalul cu policlinică (în 
curs de construcție) și încă două 
blocuri de locuințe (al 37-lea și 
38-lea din localitate)" (Dușan Iva- 
novici — Moldova Nouă, nr. 129 A).

• Țințarii din Țiglina. „Din cau
za lipsei de salubrizare a subsolu
rilor de Ia blocuri, vara și iarna 
țînțarii pătrund în apartamente, 
periclitînd sănătatea noastră și a 
copiilor noștri. Repetatele sesizări 
la primăria municipală 
fără rezultat" (Teodor 
str. Constructorilor nr.
rul Țiglina II).

• Papucii de Salonta.
părat, recent, o '■pereche de papuci 
de 45 lei — pe care vi-i trimit in 
coletul alăturat — confecționați de 
cooperativa „Viitorul" din Salonta. 
Și numai după cîteva zile de pur
tare au început să se destrame din 
toate încheieturile. întreb : cum au 
controlat tovarășii de la C.T.C. ca
litatea unei asemenea perechi de 
papuci ?“ (Ing. Andrei Spora, str. 
Păltiniș nr. 7, ap. 2, Timișoara).

strui pentru locuitorii orașului 
peste 3 600 de apartamente. Se vor 
înălța aici, pentru prima oară, 
blocuri cu zece etaje. Se va dubla 
producția industrială. Alături de 
uzina de material rulant, de uzina 
de utilaje pentru industria alimen
tară și agricultură, de cele două 
țesătorii cuplate cu o filatură și de 
o mare " ...........................
— vor 
de ulei 
fabrica 
trate și 
tămîni orașul se îmbogățește cu o 
modernă turnătorie de fontă și 
oțel. (Florea Dogeanu).

• 057 este noul număr de telefon 
al serviciului de telegrame telefo
nate, prin care abonații telefonici 
din Capitală pot expedia, de la do
miciliu, mesaje telegrafice în toate 
localitățile țării.

• 14.14.14 — magazinul „Aparta
mentul". Aici se pot face comenzi 
privind piesele de mobilier solici
tate (inclusiv cu precizarea culorii 
furnirului și a tapițeriei), urmînd 
ca în ziua și la ora fixată mobila 
să fie expediată direct din depozit 
la domiciliul cumpărătorului.

• 31.51.71. Prima casă de comenzi 
pentru servicii din Capitală, orga
nizată de cooperativa meșteșugă
rească „Deservirea", și-a început 
de curînd activitatea. Telefonic 
sau prin prezentare la sediul uni
tății (str. Vînători nr. 3) pot fi so
licitate la domiciliu diverse servi
cii : activități gospodărești, supra
vegheat copii, traduceri și dactilo
grafe, servicii de comision, mij
lociri de vînzări-cumpărări etc.

• „Nufărul“-Titan. Este una din 
cele mai mari unități de cartier din 
țară pentru spălat și curățat chimic 
lenjeria și îmbrăcămintea. Am» 
plasată în cartierul Titan din Ca
pitală, vizavi de magazinul BIG, 
unitatea a intrat, zilele trecute în 
funcțiune.

LA 11 MAI 1975

O nouă tragere 
excepțională 

„Pronoexpres"
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport informează partici- 
panții că în ziua de 11 mai 1975 
organizează o nouă tragere ex
cepțională „Pronoexpres", la 
care se vor atribui numeroase și 
importante cîștiguri în bani, 
autoturisme „Dacia 1300“ și 
„Skoda S—100", precum și 
excursii în U.R.S.S., R.D. Ger
mană și Franța. La faza I se 
vor efectua patru extrageri, fie
care de cîte 9 numere din 45, 
iar la faza a Il-a se vor efectua 
tot patru extrageri, fiecare de 
cîțe 8 numere din 45. în total, 
vor fi efectuate 8 extrageri, cu 
68 de numere cîștigătoare.

Nu este deloc o a- 
preciere gratuită : ba
zaltul, această rocă fo
losită doar la pavarea 
drumurilor, ascunde 
în el — in urma unor 
prelucrări tehnologice 
— proprietăți nebă
nuite : rezistență la 
abraziune, la coro
ziune, la agenți chi
mici, fiind capabil 
să înlocuiască chiar și 
metalul in uneje do
menii ale producției. 
Acest lucru 
mons trează 
cercetătorii 
tului de 
Și 
tru 
lor și azbocimentului 
(I.C.P.I.L.A.) și spe
cialiștii întreprinderii 
de ciment „Temelia" 
din Brașov.

Reluînd cercetările 
efectuate la Fabrica 
de geamuri din Tîrnă- 
veni, în stadiu de la
borator și pilot, cerce
tătorii institutului și 
specialiștii întreprin
derii „Temelia" 
proiectat și realizat 
instalație specială, 
caracter industrial, 
ajutorul căreia 
trecut la 
plăcilor din bazalt to
pit și recristalizat, uti
lizate de pe acum în 
diverse sectoare ale 
industriei, inclusiv ca 
Înlocuitori ai metalu
lui. Din discuția cu 
inginerul Lenke Mar
ko, din cadrul labora
torului întreprinderii 
„Temelia", și inginerul

îl de- 
practic 

Institu- 
cercetări 

proiectări pen- 
industria lianți-

au 
o 

cu 
cu 
au

fabricarea

cercetă-

au rămas 
Titarenco, 

10, cartie-

„Am cum-

Iosif Fazekas, 
tor la I.C.P.I.L.A., sec
ția Brașov, am des
prins cîteva elemente 
foarte interesante pri- ‘jgheaburilor, 

supuse uzurii. Se 
perimentează înlocui
rea unor plăci de 
blindaje din fontă cu 
plăci din noul mate
rial. Unele cantități 
de plăci din acest ma

vind proprietățile ba
zaltului topit și recris- 
talizat și domeniile 
de utilizare a acestui 
material. Iată cîteva 
din aceste proprie
tăți :

sate azi în aproape 
toate întreprinderile de 

din țară, la 
pîlniilor, 

cuvelor 
ex-

ciment 
căptușirea

fabrică de uleiuri vegetale 
începe să producă fabrica 
comestibil, fabrica de bere, 
pentru nutrețuri concen- 
alte unități. în aceste săp-

Aparate de radio 
reduse la tăcere
Dialog consemnat 

„Electrotehnica" din Capitală, 
care îl expediem — fără nici 
comentariu — pe adresa Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma- 
șini-Unelte și Electrotehnicii’:

— O baterie de 9 volți pentru ra
dio, vă rog 1

— Nu avem. Ne lipsesc din de
cembrie.

— Tripluștechere aveți ?
— Lipsesc de aproape un an...

^a magazinul 
Pe 
un

Răcoritoare
numai... la sticlă?

Chioșcurile de răcoritoare din 
treaga țară, punctele volante 
zonele de agrement vînd zilnic 
și mii de sticie de băuturi răcori
toare : Pepsi, Cico, Frucola, bere, 
apă minerală. Și — din cauza lip
sei de pahare — cumpărătorii sînt 
nevoiți să consume aceste băuturi 
direct... din sticlă. Pe lîngă aspectul 
necivilizat al unui asemenea ser
viciu, trebuie reținut și cel neigie
nic.

P.S. într-o discuție purtată cu 
factori de răspundere din Ministe
rul Comerțului Interior am fost 
asigurați că se vor da indicații fer
me tuturor unităților de răcoritoare 
și celor amenajate în punctele de 
agrement pentru a fi dotate, de 
urgență, cu pahare din plastic, pe 
care să le ofere — la cerere — con
sumatorilor.

în- 
din 
mii

AUTORITĂȚILE RĂSPUND
„în legătură cu nota apărută în ziarul „Scînteia" — „Cîntarele la 

I.L.F." — vă comunicăm că vînzătorul și șeful de unitate de la magazi
nul menționat în articol au fost penalizați cu 10 la sută din retribuție pe 
țimp de două luni și, respectiv, o lună. Cazul va fi prelucrat cu toți 
lucrătorii Oficiului de legume-frucle". (Semnează directorul întreprin
derii I.L.F. București — P. Niculescu).

N. R. N-am înțeles din răspunsul primit dacă pe viitor unitățile 
I.L.F. vor fi dotate si cu cîntare tip balanță, pentru a se evita încercă
rile necinstite ale unor gestionari — ca in cazul semnalat — de a cîn- 
tări incorect produsele nedivizionabile cu țintare tip terezie.

„Urmare hotei «Locuri de joâcă abandonate», apărută în ziarul 
«Scînteia», vă informăm că degradarea aparaturii din unele locuri de 
joacă ale cartierului bucureștean Drumul Taberei se datorează și com
portării necorespunzătoare a unor cetățeni, fapt pentru care desfășu
răm o intensă muncă de formare a unei largi opinii de masă pentru 
păstrarea bunurilor obștești. Precizăm că am luat măsuri ca în cel 
mai scurt timp să reparăm în 
aparatele stricate din parcuri", 
domeniului public din sectorul

atelierele Întreprinderii noastre toate 
(Semnează directorul administrației 

7 — ing. Domide Octavian).
Grupaj realizat de Mihai IONESCU

a fost soluționată de 
un colectiv format din 
inginerii Ion Stoica, 
Ion Miron, Iosif Fa- 
zekas și Traian Sudri- 
geanu.

• Perspective nebă
nuite se deschid bazal
tului topit și recrista- 
iizat. Cercetătorii in
stitutului și specia-

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ROMÂNEȘTI

ca înlocuitor al metalului
topit șl 

posedă o 
uzură de 

mare

• Bazaltul 
recristalizat 
rezistență Ia 
circa 4 ori mai 
decît a oțelurilor. Este
rezistent la cei mai 
agresivi agenți chi
mici. Aceste însușiri 
li conferă largi posi
bilități de a putea fi 
utilizat în toate dome
niile unde se cer ma
teriale cu rezistențe la 
uzuri mecanice și chi
mice ridicate.

Primele fncer- 
s-au soldat cu

Plăcile din 
topit si re--

• 
cari 
reușite, 
bazalt 
cristalizat produse la 
Brașov sint utili-

terial s-au folosit, de 
asemenea, cu rezul
tate bune la pardosi- 
rea unor zone din ha
lele de electroliză ale 
întreprinderii de alu
miniu din Slatina, la 
căptușirea bazinelor de 
neutralizare ale sta
ției de dedurizare a 
apei de Ia întreprinde
rea de geamuri din 
Buzău ș.a. în toate a- 
ceste cazuri, plăcile 
din bazalt topit și re
cristalizat au dat re
zultate excelente. Una 
din problemele cele 
mai dificile — asi
gurarea «unor chiiuri 
care să facă o bună le
gătură între plăci —

liștii întreprinderii 
„Temelia" sînt preo
cupați de lărgirea sfe
rei de utilizare a nou
lui material. în așa fel 
incit el să poată fi fo
losit în cit mai multe 
sectoare. în prezent 
se lucrează la execu
ția matrițelor pentru 
fabricarea cărămizilor 
sub formă de pană sau 
cu secțiuni trapezoi- 
dale, cu care se vor 
blinda morile pentru 
măcinarea feldspatu- 
lui, cuarțului, azbestu
lui, in cadrul între
prinderilor miniere din 
Cluj, Orșova, Rm. Vîl
cea. Dar domeniul de 
utilizare este foarte

vast. El poate fi 
folosit cu rezultate ex
celente la căptușiri 
anticorozive, la con
fecționarea de reci
pient și conducte în 
industria chimică, de 
jgheaburi prin care se 
vehiculează minerale, 
nisipuri cuarțoase, 
zguri, șlamuri, de con
ducte pentru transpor
tul unor lichide în 
suspensii abrazive, 
care circulă cu viteze 
mari.

Desigur, pentru utili
zarea pe scară largă a 
bazaltului topit și re- 
cristalizat trebuie so
luționate și alte pro
bleme. Important este 
faptul că a fost în
cepută utilizarea lui 
în fază industrială, că 
rezultatele obținute o- 
feră certitudinea unor 
noi succese în acest 
domeniu. Ceea ce se 
impune acum este ca 
aceste probleme să 
stea în atenția orga
nelor de resort din 
ministerele metalur
giei, minelor, petrolu
lui și geologiei, chi
miei, construcțiilor de 
mașini ș.a. pentru ca, 
în decursul unei pe
rioade scurte, produ
sele din bazalt topit șl 
recristalizat, realizate 
de fabrica de ciment 
„Temelia" Brașov, să 
fie utilizate în cît mai 
multe domenii.
Nicolae MOCANU
corespondentul
„Scînteii"

Hanul turistic
„Poiana Uzului"
Printre cele mai mari unități 

construite și date în folosință, 
în ultimul timp, de către coope
rația de consum figurează și 
hanul turistic „Poiana Uzului", 
care oferă o vedere panoramică 
spre barajul și lacul de acumu
lare de pe Valea Uzului. Ampla
sată la o altitudine de 550 me
tri, noua unitate turistică a co
operației de consum din județul 
Bacău este un loc plăcut și odih
nitor pentru petrecerea conce
diului sau a unui sfîrșit de 
săptămînă. Hanul „Poiana Uzu
lui" este deschis în tot timpul 
anului, dispunînd de camere cu 
încălzire centrală, o cofetărie, un 
bar și un restaurant.

Meșteșugarii bihoreni 
la .JExpo ’75“

La Casa de cultură a sindica
telor din municipiul Oradea a 
fost deschisă o expoziție cu 
peste 2 000 de produse de serie 
curentă, precum și modele din 
colecția ce va intra în produc
ție in primul an din viitorul cin
cinal. A fost deschis un „Regis
tru public", în care vizitatorii 
consemnează păreri despre ex
ponate, propuneri pentru reali
zarea de noi produse de larg 
interes. Cooperativa „Electro- 
metal" din Oradea a prezentat 
prototipuri de strunguri de di
mensiuni mici, destinate efec
tuării unor operații de înaltă 
precizie. De asemenea, din pro
gramul de asimilări pe 1975 au 
fost prezentate piese de schimb 
auto și pentru tractoare și uti
laje agricole. S-au bucurat de 
apreciere produsele cooperative
lor „Arta“-Crișana, „Munca", 
„Teleprecizia" din Oradea, „Vii
torul" Salonta și altele. (Dumi
tru Gâță, corespondentul „Scîn
teii").

(Urmare din pag. I)
C.E.C.-ului, o policlinică 
de tip orășenesc.

Și ce mai Înseamnă a 
transforma comuna în 
oraș, stimate tovarășe pri
mar 1

Ce mai înseamnă? —me
ditează cumpănit primarul, 
lipindu-și spatele lat de te
racota caldă. Mai înseamnă 
să subordonezi natura, ce
rințelor urbanizării.

Adică ?
Iată : va fi un oraș 

agrar-industrial, fiindcă nu 
înstrăinăm nimic din pă- 
mîntul arabil. Și avem 
treizeci de mii de hectare 
arabile, creștem zece mii 
de bovine și taurine, obți
nem. recolte bune de grîu 
și porumb, cultivăm floarea- 
soarelui, cartofi, fasole, tu
tun și. destule altele. Dar 
nu mai putem face pro
ducție agricolă în con
dițiile vechi. Vom regu
lariza pirîul Elan, afluent 
al Prutului, care acum 
băltește pe mari întin
deri, și-I vom sili să ude

pămîntul pe suprafețe vas
te, în mod organizat. La 
fel vom proceda și cu pî- 
rîul Mihoanea. Vom crea 
un baraj și el va naște un 
lac de acumulare. Vom 
avea grijă să păstrăm apele 
curate, căci un oraș mo
dern ridică acut problema 
poluării și noi vom trece 
tot ceea ce va dejecta in
dustria, printr-o puternică 
stație de purificare. Natura 
e generoasă cu noi, desi
gur, dar pretențiile noastre 
față de ea sînt azi mai 
drastice, mai numeroase și
— cum să vă spun? — mai 
riguros economice. Da, 
cresc salcîmii singuri, cu 
sutele, dar orașul nu va fi 
un crîng de salcimi, ci o li
vadă de nuci, duzi, vișini
— pe care, de altfel, am și 
început să-i plantăm. Se 
vor crea spații verzi, noi 
spații verzi, cu ajutorul 
cetățenilor. Producem și 
vindem trandafiri și pan
sele, dar în primul rînd vom 
înfrumuseța localitatea cu 
aceste flori ; într-o primă 
etapă, tivim marginea stră
zilor cu vreo 6 000 de bu
tași.

Mi se explică apoi, pe 
larg, că orașul pretinde sa
lubrizare sub toate rapor
turile, inclusiv canalizare, 
încălzire centrală ă tuturor 
instituțiilor, apoi, mai tir- 
ziu, a locuințelor, asfalta
rea căilor de comunicație

rului oraș tși are armoniile 
ei.

Intrăm în căminul cul
tural, care are dimensiu
nile impozante ale unei 
case de cultură, dar care 
atunci cînd i-am trecut

cultură determină decisiv 
nivelul de civilizație a ora
șului.

Așadar — întreb — con
siderați că apare și un 
proces de citadinizare spi
rituală ? Și că poate fi 
diriguit ?

nii se gîndesc mult la viito
rul satului. Dacă ați sta 
mai mult la noi ați sesiza 
unele laturi sensibile ale fe
nomenului. Aci există, din- 
totdeauna, un pronunțat 
simț gospodăresc (m-am 
preumblat pe străzi, chiar

ACEST SAT VA FI ORAȘ...
și, în sfîrșit, construcția de 
locuințe. La început, 400 
apartamente în blocuri cu 
3 niveluri; apoi, pe întregul 
cincinal viitor, 800>

„A sistematiza, adică a 
orîndui ceea ce a fost și 
ceea ce va fi, după un 
plan călăuzit de aspirația 
spre frumos și spre civi
lizație a oamenilor". Și pri
marul, ca și colaboratorii 
săi netezesc din nou hirtiile 
și schițele ca să-mi arate 
cît mai limpede că și geo
metria rectangulară a viito

pragul nu se înfățișa nici 
pe dinafară, nici pe dină
untru prea îmbietor. Cădem 
de acord că aici vor fi ne
cesare schimbări structu
rale și de concepție pri
vind diversificarea progra
melor. Comuna are un an
samblu folcloric de opt
zeci de persoane, echipe 
artistice, cinematograf sta
bil, dar toate acestea nu 
mai ajung, nu vor mai fi 
îndestulătoare.

In concepția noastră — 
mi se spune — gradul de

Neîndoielnic. Neîndoiel
nic — repetă primarul co
munei, pentru a-și sublinia 
afirmația. Cercetările so
ciologice pe care le-am în
treprins, sondajele de opi
nie... („Cercetări sociologi
ce ?“ — mă mir. „Da, de 
ce vă mirați ? Ne credeți 
atît de străini de aplica
țiile practice ale științelor 
sociale ?“ Evident, e o mi
rare nelalocul ei)... deci 
sondajele de opinie arată 
un efort fecund de gîndire 
in sensul pomenit. Oame

și pe cele mai dosnice și 
l-am observat. Nu pretutin
deni, dar l-am observat). 
Apoi e specific comunei un 
anume respect reciproc în
tre cetățeni. Familiile sînt 
în genere, aici, temeinic 
constituite, aspiră, în mod 
normal, spre un confort 
domestic mai pronunțat, 
organizarea socială cunoaș
te o disciplină interioară. 
Nu credeți că ar fi un 
semn de superioritate spi
rituală 7

Ba cred.
Noi, care conducem co

muna — continuă gazda — 
ajutați foarte mult de cei 
cam 200 de- intelectuali 
(printre care aproape că nu 
există navetiști) acordăm 
însemnătate celebrării în 
comun a marilor sărbători 
naționale și organizăm, cu 
toate forțele, cu toate mij
loacele, serbări cîmpe- 
nești, petreceri ce reîn
noiesc tradițiile străvechi 
și dau un simțămînt mai 
puternic de stabilitate, de 
colectivitate. In acest fel 
socotim că-l și stimulăm 
pe cetățean să fie mai al 
locului și, dacă Vreți, mai 
el Însuși.

— Vreți să intrăm și prin 
case ? — sînt întrebat. Că 
oamenii, la noi, sint de o 
ospitalitate, ca să nu spu
nem extraordinară, tipic 
moldovenească.

De ce nu ? Să intrăm 
într-o casă. Casa medicu
lui. El tratează bolile in- 
fecțioase și administrează 
spitalul cu toate mașinile, 
cu toată aparatura, dar și

cu destule posturi, din păca
te, neocupate, cu mari nevoi 
de cadre doctoripești. Soția 
e laboranta spitalului. în 
casa mobilată frumos, țără
nește, cu distincție, se în
tinde numaidecît masa, o 
masă lungă, la care să poa
tă încăpea, totdeauna, cît 
mai mulți oaspeți, se aduc 
instantaneu bucatele, vi
nul, intr-un amfitrionat to
tal și surîzător.

Sinteți In trecere ? Cu 
treburi ? — mă cercetează 
doctorul oacheș și jovial, 
în timp ce-și acordează 
mandola, păstrată din stu
denție, ca să ne tacă mai 
plăcută clipa de ' siestă (și 
cîntă foarte . cald și fru
mos, pe strune).

— Am venit să cunosc, 
cu un ceas mai devreme, 
unul din noile, viitoarele 
orașe ale județului Vaslui : 
Murgenii.

— A, orașul ? Apoi am 
și început să-l facem, n-ați 
văzut ? îl facem, 11 facem. 
Ca mîine nu-și va mal 
aminti nimeni că aici a fost 
un sat. Ca mîine...
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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 
apărătorul dîrz al cauzei libertății, 
independenței și progresului patriei

De-a lungul întregii sale existențe, Partidul Comunist Ro
mân a împletit indisolubil lupta pentru lichidarea exploatării omu
lui de către om cu lupta pentru eliberare națională, îmbinînd strîns 
patriotismul cu internaționalismul proletar.

Aniversînd 54 de ani de la crearea partidului în ajunul Zilei 
Independenței de stat a României și al jubileului celor trei decenii 
de la victoria asupra fascismului, se cuvine relevată, ca o trăsătură 
esențială, un fir conducător al activității partidului, consecvența 
luptei pentru libertatea și independența patriei, pentru prosperita
tea și fericirea poporului, pentru socialism.

„Partidul nostru s-a dovedit singurul partid din istoria zbuciumată 
a României care s-a identificat întru totul cu năzuințele și interesele 
maselor largi populare, a pus mai presus de orice independența, bună
starea și fericirea întregului nostru popor“.

NICOLAE CEAUȘESCU

PARTIDUL
...a militat ferm împotriva exploatării 

și a înrobirii imperialiste

„Partidul Comunist din România, 
constatind că toate celelalte partide 
politice găsesc singurul mijloc de a 
prelungi starea de azi prin mărirea 
exploatării muncitorimii de la orașe 
și sate, constatind că — ceva mai mult 
— acele partide sint gata a vinde și 
sîngele poporului către stăpînul eco
nomic și politic al țării, imperialismul 
Antantei, constatind că refacerea pro- 
ducțiunii și dezvoltarea forțelor ma
teriale de producțiune ale țării sint 
imposibile fără eliberarea din dubla 
robie economică : de sub jugul capi
talului antantist și românesc, cheamă 
pe toți cei care muncesc sub steagul 
proletar. Partidul comunist luminea
ză. organizează și conduce masele 
muncitoare în lupta pentru deplina e-- 
liberare de orice exploatare, prin

transformarea societății capitaliste în 
societate comunistă". (Din Rezoluția 
asupra situației din țară a Congresu
lui al II-lea al P.C.R., 1922).

„România se supune controlului fi
nanciar străin, care se infiltrează a- 
dînc în toate ramurile vieții econo
mice și politice a țării. Lupta contra 
„programului" clasei stăpînitoare din 
România și a cămătarilor străini, pro
gramul „asanării" României burghe- 
zo-moșierești pe seama înăspririi tur
bate a exploatării și asupririi, trebuie 
să ducă la zădărnicirea acestui pro
gram, trebuie să se dezvolte în lupta 
pentru guvernul muncitoresc-țără- 
nesc". (Din Rezoluția C.C. al P.C.R 
din 9 februarie 1933. „învățămintele 
principale ale ultimelor lupte și sarci
nile imediate ale partidului").> &.......... ■ • t.

...a mobilizat forțele poporalul

...a deschis zorii libertății 
in august 1944

„Comitetul Central al Partidului Comunist din România propune 
următoarea platformă :

1. încetarea războiului contra Uniunii Sovietice, pace și 
LUPTA COMUNĂ cu Uniunea Sovietică, Anglia, Polonia, Iugo
slavia, Cehoslovacia, cu țările democratice și cu toate popoarele 
iubitoare de libertate, împotriva hitlerismului cotropitor.

2. OPRIREA producției de război, a transporturilor de trupe, 
arme și muniții pentru războiul lui Hitler. ALUNGAREA din țară 
a ocupanților hitleriști, RECUCERIREA LIBERTĂȚII Șl INDEPEN
DENȚEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI.

3. RĂSTURNAREA GUVERNULUI Șl REGIMULUI MILITARO- 
HITLERIST trădător de țară, în frunte cu Antonescu, sluga lui 
Hitler. Pentru un guvern al independenței naționale, format din 
reprezentanții TUTUROR forțelor patriotice.

4. ÎMPOTRIVA DICTATULUI HITLERIST DE LA VIENA asupra 
Ardealului, pentru eliberarea Ardealului de sub jugul lui Hitler.
(Din PLATFORMA PROGRAM A P.C.R. din 8 septefobrfe 1941, intitulată 
„Lupta poporului român pentru libertate și independență națională").

...0 condus poporul la victoria socialismului
Așa cum proclamă Constituția,
„Republica Socialistă România este stat al oamenilor muncii de 

la orașe și sate, suveran, independent și unitar.
întreaga putere în Republica Socialistă România aparține po

porului liber și stăpîn pe soarta sa.
Economia națională a României este o economie socialistă ba

zată pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție. în 
Republica Socialistă România exploatarea omului de către om este 
pentru totdeauna desființată".

• în anul 1974, producția industrială a României socialiste 
a fost de 28 de ori mai mare decît în anul 1938, deci in 13 zile 
din 1974 s-a obținut o producție industrială cit în întregul 
an 1938.

• In aceeași perioadă, producția de cereale a crescut de 
aproape 2 ori, iar producția animalieră de 2,6 ori.

• Venitul național al țării a fost în 1974 de circa 11 orj 
mai mare decît în 1938.

• Veniturile reale ale populației au sporit, comparativ cu 
1944, de circa 5 ori.

împotriva fascismului

„Fascismul amenință existența mi
cilor state, a micilor neamuri. Fascis
mul amenință existența și neatîrnarea 
neamului românesc, supunerea lui sub 
jugul străin. Noi. comuniștii, care iu
bim fierbinte poporul nostru, pentru a 
cărui pîine, pentru a cărui libertate, 
pentru a cărui cultură luptăm fără 
preget șl pentru care știm să dăm 
jertfele cele mai grele, știm să înfrun
tăm temnița, știm să înfruntăm gloan
țele stăpinirii... noi, comuniștii, știm 
să stăm în fruntea mișcării pentru a- 
părarea neatîrnării poporului nostru.

Noi, comuniștii, chemăm la luptă 
toate forțele vii ale neamului împo
triva forțelor destructive ale fascis
mului asasin". (Din manifestul „Către 
poporul român, către clasa muncitoa
re din întreaga țară !“ apărut în oc
tombrie 1935).

„Primejdia desmembrării și ocu
pării României de către Germania 
fascistă și statele revizioniste a cres
cut enorm în urma ocupării Ceho
slovaciei, Albaniei, Memelului, în

urma aderării Ungariei la pactul 
anticomintern și a creșterii influenței 
fascismului german în Bulgaria și 
Iugoslavia". (Din Rezoluția Plenarei 
a Vl-a a Comitetului Central al 
P.C.R., iunie 1939).

*
„Trupele de asalt ale lui Hitler 

au invadat Cehosiovacia și se gă
sesc la granița țării noastre. Singur 
P.C.R. a anunțat acest pericol cu ani 
înainte. Guvernele, partidele bur
gheze și întreaga presă reacționară 
au ascuns acest pericol. Partidul Co
munist Român dă alarma. Să fie 
pregătit de luptă întreg poporul ro
mân, împotriva cotropitorilor fasciști! 
Hitler vrea să ne răpească griul, pe
trolul și teritoriul. El vrea să ne a- 
runce în robie.

P.C.R. declară: COMUNIȘTII VOR 
LUPTA CU ARMA ÎN MÎNA ÎN 
PRIMELE RÎNDURI. Uniți-vă cu 
toții intr-un singur front puternic 
contra lui Hitler și aliaților săi". 
(Manifestul C.C. al P.C.R. din 17 
martie 1939).

...a organizat participarea României 
la războiul antihitlerist

„In ciocnirea inevitabila cu forțele hitleriste, Partidul Comunist 
din România cheamă muncitorimea, țărănimea, intelectualii și pe toți 
cetățenii României la luptă fără cruțare, cu toate armele, împotriva 
dușmanului de moarte al poporului român, pentru asigurarea viito
rului său". (Din Declarația C.C. al P.C.R. din 24 august 1944).

...0 ridicat prestigiul internațional 
al României •

Ca rezultat al înfăptuirii poîiticii partidului de pace și 
colaborare internațională, România întreține în prezent relații 
diplomatice cu 121 de state, față de 37 în 1938, iar relații eco
nomice cu 130 de state, față de 29 în 1938.

POLITICA INTERNAȚIONALiSTÂ a partidului urmărește 
consecvent

• dezvoltarea prieteniei și cola
borării cu toate țările socialiste, 
realizarea unei unități de tip nou 
în mișcarea comunistă internațio

nală bazată pe egalitate și respectul independentei fiecărui partid.
• extinderea colaborării cu toate 

forțele democratice, progresiste, an- 
tiimperialiste.
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TRAIASCA ROMiNtA IIBWĂ, 
DEMOCRATICA ȘA INPLPLMMENTĂ ? .

"Cetățeni ai Capitafei!
y Muncitori, funcționari, 

intelectuali, patrioți l
Pentru respingerea si exterminarea cotropitor 

sunt necesare toate tortele și toate resurse e nț 
stre. Urmați tără șovăire ordinele Ci
mandamentului formațiunilor t 
luptă patriotice, Wlatova În detașament 
Sdotice Prezentați-vă la tocurile indicate de con 

nicateto noastre cu

„Ofițeri, subofițeri șl soldați 
români !

Lupta voastră eroică a sf^rî- 
mat în citeva zile stăpînirea 
nemților și a slugilor lor din 
țara noastră. Bucureștiul, capi
tala noastră dragă, a lost elibe
rat de năpircile nemțești, de 
stăpînirea nesuferită a bandei 
lui Antonescu.

Dar fiara fascistă nu este încă 
complet nimicită...

De aceea lupta voastră, dragi 
ofițeri și soldați, trebuie să fie 
și mai necruțătoare, alături de 
puternicii noștri aliați, pînă la 
totala nimicire a hoardelor ger- 
mano-fasciste, a cotropitorilor 
unguri și a asasinilor legionari, 
care au adus în țară pe nemți”. 
(Manifestul P.C.R. către ar
mată din 4 septembrie 1944).

Toate torțele naționale — 
Blocul Național Democratic, 
Uniunea Patriotică, Sindicatele 
unite. Apărarea Patriotică, Aso
ciațiile liber profesioniștilor, 
meseriașilor, MADOSZ-ul, Aso
ciații iemînlne, întregul tineret 
patriotic, trebuie să dea con
cursul cel mai larg Armatelor 
sovietice șl române, să spriji
ne prin toate mijloacele sforță
rile războiului nostru de elibe
rare și de consolidare a inde
pendenței.

Azi poporul nostru ia parte Ia 
războiul de Zdrobire definitivă 
a hitlerismului, la războiul care 
așează temelia unei Românii 
democratice și independente. 
(Din „Apelul C.C. al P.C.R. că
tre muncitori, țărani, intelec
tuali, patrioți”, 21 septembrie 
1944).

• afirmarea și înrădăcinarea în 
viața internațională a unor relații 
noi, întemeiate pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, respectul dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur propriile destine.

• (abolirea politicii de forță și 
amenințare cu forța, soluționarea 
problemelor internaționale pe cale 
politică.

• înfăptuirea securității euro-

apreciate eforturile pentru pene, trecerea la măsuri efective pentru realizarea dezarmării gene
rale.

• democratizarea relațiilor in
ternaționale, participarea activă a tuturor statelor, mari și mici, la rezolvarea problemelor care preocupă azi omenirea.

• lichidarea decalajelor econo
mice, instaurarea unei noi ordini 
economice și politice mondiale.

• creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite.
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Citeva evocâri simbolice, din documentele și presa de partid

...0 făurit Carta viitorului de aur 
al patriei—Programul adoptat 

de Congresul al Xl-lea
Programul Partidului Comunist Român, stabilind strategia 

generală a partidului pentru întreaga perioadă a făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre 
comunism, prevede între principalele direcții de acțiune :

® Realizarea unui înalt nivel de dezvoltare a forțelor de 
producție pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii; 
în anul 1990, producția globală industrială a țării va fi mai mare 
de 6,5—7,5 ori comparativ cu 1970.

® Apropierea nivelului de dezvoltare a țării noastre de cel 
al țărilor avansate economic ale lumii.

® Asigurarea unei abundențe de bunuri care să permită 
afirmarea tot mai largă a principiului comunist al repartiției „de 
la fiecare după capacitate, fiecăruia după nevoi".

® Apropierea treptată dintre munca fizică și munca inte
lectuală, dintre sat și oraș prin ștergerea deosebirilor esențiale 
dintre acestea.

® Dezvoltarea considerabilă a culturii, a științei și tehnicii, 
învâțâmîntului, artei și literaturii.

• Asigurarea unui înalt grad de civilizație materială și spi
rituală de care să se bucure toți membrii societății. Dezvoltarea 
democrației socialiste prin atragerea efectivă a tuturor celor ce 
muncesc la conducerea vieții sociale.

® Ridicarea conștiinței socialiste a întregului popor; în
rădăcinarea deplină a normelor eticii și echității socialiste ; afir
marea plenară a personalității umane.
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FAPTUL DIN ACTIVITATEA FILIALELOR UNIUNILOR DE CREAȚIE Primire la Consiliul de Miniștri încheierea vizitei vicepremieruiui

DIVERS
ARTISTUL PLASTIC

în spațiul spiritual al orașului

MINISTRUL ELECTRONICII Șl ELECTROTEHNICII 
BULGARIAAL R. P.

Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene

Sculpturi 
din sare

O idee salutară a edililor din 
Slănic-Prahova : transformarea 
unei grote din vechea salină in
tr-o expoziție inedită cu sculp
turi din., sare ! Ajutat de mine
rii salinei, sculptorul Justin Năs
tase-a început să cioplească în 
sare primele două piese de pro
porții monumentale. Este vorba 
de busturile lui Traian și Dece- 
bal, care sînt de-acuma gata. Ele 
au fost dăltuite in masive de 
sare, cu o greutate de peste 
7 000 de kilograme . fiecare. Ur
mează să se execute mari baso
reliefuri pe pereții salinei, inspi
rate din „Columna Iul Traian", 
la care se vor adăuga numeroase 
grupuri statuare. Și toate exe
cutate la adîncimea de... 230 de 
metri !

Călătorie
cu peripeții

Cuvinte calde de mulțumire a 
adresat in scris lucrătorilor mi
liției județene Alba Elena Giu- 
rea din Iași, strada Silvestru nr. 
33, care a avut parte de o călă
torie plină de peripeții. în gara 
Orăștie a pierdut poșeta cu bile
tul de tren. Cu chiu cu vai. a a- 
juns in gara Teiuș (Alba), unde 
a coborit să reclame la miliție 
pierderea poșetei. Intre timp, 
trenul a plecat mai departe, cu' 
bagajele ei. Milițianul căruia îl 
reclamase pierderea poșetei i-a 
oferit ajutorul, pentru a-si con
tinua călătoria. Și tot datorită 
intervenției lucrătorilor de mili
ție, în gara Cluj o așțeptau ba

ci te va 
direct 

e bine
gajele. iar la Iași, peste 
zile, a primit și poșeta 
la... domiciliu. Și totul 
cind se termină cu bine.

Cine-1 
ajută pe
Gheorghiță ?

Intr-o scrisoare adresată ru
bricii noastre, mai multi săteni 
din Bicaz-Chei, județul Neamț, 
ne aduc la cunoștință „cu amă
răciune fapta nevrednică a lui 
Gheorghiță Lucian, care și-a pă
răsit soția și copilul, pe care il 
cheamă tot Gheorghiță". In 
toamna anului trecut, G.L. a 
plecat de acasă și nu s-a mai 
întors. N-a mai fost găsit nici 
în comuna de baștină. Popești, 
din județul Iași. Este de mese
rie mecanic-auto și lucra pe un 
excavator. „Dacă il intîlnește ci
neva sau știe unde se află — se 
spune în scrisoare — este rugat 
sii~i‘«ducă amlnte-eă-lașteaptă- 
(opilul de 4 ani, care-i poartă 
numele ; iar dacă nu mai e chip 
să-l înduplece să se întoarcă a- 
casă. atunci să-l dea pe mina 
miliției, pentru a-și achita obli
gațiile pe care le are pentru 
creșterea lui Gheorghiță".

„Mielușel" 
cu două
mame

S-a visat într-o noapte mielu
șel cu două mame : cantina 
I.A.S. Măicănești și cantina 
S.M.A. Surata, ambele din jude
țul Vrancea. De la Măicănești a 
sustras cîteva mii de lei ti un 
control inopinat l-a „înțărcat" la 
timp. Dar cantina S.M.A. Suraia, 
ca o mamă miloasă, l-a adunat 
de pe drumuri să se „întreme
ze", făcindu-l numaideCit tot 
gestionar. Muncea din greu și ce 
„pica", trimitea imediat la Măi
cănești, pentru acoperirea notei 
de plată rămase deschisă. Dar 
visul lui Gheorghe Sandu s-a 
terminat rău, in Tata instanței 
judecătorești din Focșani, unde 
și-a luat un „adio, mamă" și de 
la una, și de la cealaltă.

Activitatea artiștilor plastici din 
Timișoara se distinge printr-o di
versitate de preocupări, printr-o 
largă gamă de genuri și formule sti
listice ce ne vorbesc de personalita
tea acestui centru cultural de tradi
ție. în diversitatea de stiluri, esen
țiale rămin înțelegerea creației ca 
mijloc de comunicare, preocuparea
— de cele mai multe ori încununată 
de succes — de a investi opera de 
artă cu un profund mesaj uman, ca
pabil să contribuie la promovarea în 
conștiințe a idealurilor societății 
noastre socialiste. Este o angajare pe 
care o regăsim la artiști, fie că e- 
forturiie lor se plasează în dorheniul 
artelor figurative — unde descoperă 
valorile durabile ale realității — fie 
că urmăresc constituirea unei am
bianțe marcate de elemente estetice.

Sînt trăsături care subliniază atitu
dinea angajată ne care se situează 
artiștii timișoreni în viata spirituală 
a municipiului, a județului, expri-1 
mind in același timp străduința de 
a răspunde exigențelor esențiale ale 
creației, în concordanță cu responsa
bilitatea creatorului față de coman
damentele sociale ale epocii.

Din perspectiva acestei necesare 
relații intre artistic si social. între 
creator și public, am urmărit modul 
cum se realizează participarea artiș
tilor timișoreni la viața cetătii, in
tervențiile lor directe, prin mijloci
rea artei lor cu ecou imediat in 
conștiința publicului. O primă con
statare ce particularizează filiala ti
mișoreană a Uniunii artiștilor plas
tici este pronunțata deschidere spre 
public a creației si. in egală măsu
ră, a activității sociale a creatorilor. 
La Timișoara s-au inițiat cercetări 
in domeniul artei de for public, s-au 
discutat detaliat posibilitățile pe care 
Ie oferă creației actualul stadiu 
de dezvoltare a civilizației so
cialiste. Conceptul de pictor de 
șevalet, de artist dăruit în exclusivi
tate meditațiilor în „plein-air" sau 
in intimitatea atelierului este de
parte de a mai acoperi diversitatea 
preocupărilor artistice. Asistăm — și 
Timișoara ne-a oferit o serie de 
exemple în acest sens — la apariția 
unui artist interesat de problematica 
socială, intervenind 
specifice artei sale în viata străzii, 
in configurația si 
mului. Membrii filialei U.A.P. ... 
Timișoara (unde există cam 40 de 
creatori activi) au înțeles să răspun
dă cu fapte Ta chemarea partidului 
de a contribui prin arta lor la edu
cația politică, civică a marelui pu
blic. Prezența artistului în spa
țiul. spiritual este complexă, cu
prinde un larg evantai de forme : 
de la cultivarea genurilor tradițio
nale ce aduc în fața marelui public, 
transfigurate artistic, noile realități 
sociale, imprimind imaginile unei 
țări înfloritoare și ale unui om nou, 
Dină la modelarea ambianței, infu- 
zarea cu elemente estetice, cu în
semnele frumosului, a mediului de e- 
xistență. Din experiența concretă a 
artistului timișorean reținem docu
mentările sistematice în diferite sec
toare ale județului ce au avut ca 
rezultat — fenomen ce se produce-. , 
acum în întreaga noastră artă — o 
mai decisă instaurare a concretului, 
a realității în imagistica pictorilor, 
sculptorilor, graficienilor... Cu astfel 
de opere, artiștii se prezintă la Ga
leria de artă a municipiului Timi
șoara, la manifestările republicane 
și —- in ultimul timp — într-o serie 
de unități industriale (Electrobanat, 
Victoria. 8 Martie), în spitale, cămi
ne culturale etc. Organizația de 
partid (secretar 
Eraclide Vreme) împreună cu 
ducerea filialei (președinte — 
rul Romul Nuțiu) au conceput 
manifestări ca pe niște 
lente prilejuri de întilnire a 
torului cu beneficiarul operei sale
— publicul. Ni se pare de re
marcat faptul că nu s-a proce
dat la simpla expunere a unei 
colecții de opere, fie ele oricit de 
valoroase, ci s-au inițiat dezbateri 
intre artiști si public, dezbateri ce 
lărgesc considerabil aria comunicării, 
cu implicații educative atit pentru 
creatori, cit și pentru spectatori. La 
acest capitol, al dezbaterilor, poate 
fi menționată si activitatea de la 
Muzeul județean de artă, desfășura
tă în cadrul unei minigalerii ..Stu
dio Arte". Aici iși aduc contribuția 
reprezentanți ai tuturor artelor, așe-

cu mijloacele
tensiunile foru- 

din

Organizatia 
graficiană Xenia 

con- 
picto- 
aceste 
exce- 
crea-

și panseluțe
De-a lungul panglicilor de 

asfalt din incinta Combinatului 
Siderurgic Galați au fost planta
te mii și mii de panseluțe. Un 
plus de frumusețe adus cetății 
de foc de la Dunăre. O demon
strație a armoniei dintre otel șt 
flori. Nu intimplător, sărbăto
reasca înfățișare a magistralelor 
combinatului a coincis cu două 
mari evenimente care au avut 
loc aici in ultimele zile : intra
rea in funcțiune a furnalului nr. 
4 și a primului convertizor ro
mânesc. Se vede cit de colo că 
șiderurgiștii gălățeni au ținut cu 
tot dinadinsul să fie primii care 
să-și întîmpine cu flori... pro
priile succese.

Răspuns la 
faptul divers

ln nota noastră din 20 aprilie, 
intitulată „Cu 79 spre Titan", 
semnalam faptul că în timp ce 
un om striga după ajutor, prins 
intre ușile autobuzului 79. înca- 
satoarea, în loc să-î deschidă, a 
sărit furioasă din cușetă șt a 
lovit-o pe o călătoare, care in
tervenise în sprijinul celui aflat 
in pericol. „Pentru această aba
tere gravă de la normele de con
duită cetățenească — se arată in 
adresa de răspuns semnată de 
directorul exploatării transport 
autobuze, I.T.B., inginer Ion Fi- 
limon — încasatoarei Popa Elena 
i s-a desfăcut contractul de 
muncă. Regretăm că nu am luat 
măsurile de rigoare mai din 
timp, dar cazul l-am cunoscut 
numai după apariția lui la -fap
tul divers-, Mulțumindu-vă pen
tru sprijinul acordat, transmitem 
și pe această cale pasagerei in 
cauză că regretăm incidentul pe
trecut și ne cerem scuze".

?ubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii'

zind acțiunile lor în perspectiva 
unui amplu program de educare es
tetică. în acest context, 
organele locale ar putea lua în dis
cuție și găsirea unui spațiu mai a- 
decvat „pentru „studio", eventual și 
mai central, astfel îneît el să poată 
găzdui in condiții cit- mai bune dife
ritele manifestări culturale din oraș.

O altă direcție a participării ar
tiștilor la viata localității Drivește 
spațiul public, organizarea estetică 
a ambiantei. Cunoscutelor preocupări 
ale grupului „Sigma" (cu o activi
tate complexă de proiectare, la care 
își aduc contribuția, pe lingă artiști 
Si arhitecti, psihologi, ingineri etc) 
li se adaugă eforturile unui grup de 
design, din care, de asemenea, artiștii 
nu lipsesc și care realizează proto
tipuri pentru industria locală. Fără 
îndoială, aici avem de-a face doar 
cu un promițător început, care Va 
trebui continuat și amptîficat, pen
tru a se oferi soluții în combaterea 
cenușiului si anostului ce stăruie 
încă in realizarea produselor de larg 
consum.

. Un loc distinct la Timișoara îl 
ocuoă interesul pentru educația ar
tistică a școlarilor. Aici există, de 
altminteri, singurul liceu de artă 
plastică din tară profilat pe estetică 
industrială. In atmosfera de in
teres pentru destinul faptelor de 
artă, de cultură, semnalăm ini
țiativa elevilor acestei școli de a 
decora cu picturi pereți exte
riori dintr-un cartier al orașului. De 
asemenea — expozițiile pe care a- 
cești școlari le oferă cu regularitate 
spitalelor de copii din Timișoara. 
Inițiative emoționante, care, fără în
doială, își vor pune amprenta speci
fică asupra dezvoltării conștiinței de 
artist-cetătean a actualilor elevi.

Reținind experiența interesantă, 
uneori exemplară, a filialei U.A.P. 
Timisoara, trebuie să observăm că 
foarte multe inițiative se opresc to
tuși înainte de a cunoaște dezvol
tarea firească. Există la Timișoara 
un numeros tineret universitar și ni 
se pare că asupra lui artiștii nu-și 
exercită 
influența 
nuanțate 
face să 
limbajul 
plin de 
ti ce. 
teres 
suplinesc un program constant, 
coerent, de formație a viitorilor 
absolvenți. Este o problemă care 
reclamă atît un interes mai atent din 
partea creatorilor, dar si conjugarea 
eforturilor depuse, din partea tutu
ror factorilor, intre care amintim 
comitetul pentru cultură si educație 
socialistă, organizațiile de tineret 
etc. A da extensiunea necesară ini
țiativelor valoroase este, după opinia 
noastră, un act care își așteaptă, de 
acum înainte. împlinirea optimă. în 
acest fel. grupul de artiști timișoreni, 
reuniți în filiala locală a Uniunii 
artiștilor plastici, va putea să se in
tegreze decisiv în viata culturală a 
orașului si a județului, tndenlinin- 
du-^i roltir <te-i revine în edificarea 
Omului tfou, cu o înaltă conștiință po
litică. patriotică, cetățenească, obiec
tiv esențial al societății socialiste din 
România.

Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 
nrim-ministru al guvernului, a pri
mit. miercuri dimineața, pe Iordan 
Mladenov. ministrul electronicii și 
electrotehnicii al R. P. Bulgaria, care 
face o vizită in tara noastră.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă prietenească, a participat 
Constantin Ionescu. ministrul indus
triei construcțiilor de mașini-unelte 
si electrotehnicii. A fost prezent 
Ivan Abagiev. ambasadorul Bulga
riei la București.

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala tovarășul Hă Dam. vicepre- 
mier al Consiliului Administrativ, 
ministrul afacerilor externe al R.P.D. 
Coreene. La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Hă Dam a fost 
salutat de tovarășii Ion Pățah, vice- 
prim-minfstru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice .internaționale. Dumitru

Turcus. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de alte Dersoane oficiale.

Au fost prezenți Pak Zung Guc, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai ambasadei. 
A fost, de asemenea, de fată N. V. 
Maslennikov, ministru-consilier al 
Ambasadei U.R.S.S. la București.

credem că

pe măsura posibilităților 
specifică, în vederea unei 

educații estetice, pentru a-i 
înțeleagă mai aprofundat 
artei, să beneficieze din 

valorile creației auten- 
Cele cîteva opere de real in- 
realizate la Universitate nu 

un program
de formație a 

Este o problemă

Constantin PRUT

t V

17,35
17,35

PROGRAMUL I
Teleșcoală.
Telex.
Neagoe Basarab. Film docu- 
mentar-artistic consacrat evo
cării personalității lui Neagoe 
Basarab.
Moment folcloric.
Film serial pentru eopli : 
Legenda lui Arthur (I).

18,00 Județele țării pe verticala 
dezvoltării. Azi — județul 
Sălaj.

18,20 Itinerar eroic. Lupta de la 
Mălini a Regimentului 3 gră- 

, nieeri în august 1944.
18,30 SEARA TELEVIZIUNII CE

HOSLOVACE (I) a Fraga — 
istorie și* contemporaneitate 
• Actualități din industria

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXX A ANIVERSĂRI A VICTORIEI ÎMPOTRIVA FASCISMULUI
Conferință de presă Conferință de presă

la Ambasada
Ambasadorul R. P. Polone la Bucu

rești, Wladyslaw Wojtasik, a organi
zat, miercuri după-amiază, o confe
rință de presă cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a victoriei împo
triva fascismului. Au luat parte re
prezentanți ai presei centrale, A- 
genției române de presă „Agerpres", 
Radioteleviziunii, atașați de presă ai 
unor ambasade, corespondenți ai pre
sei străine.

în cuvintul său. Wladyslaw Wo.ita- 
sik, după ce a relevat rolul hot&rîtor 
al Uniunii Sovietice în înfringerea 
Germaniei fasciste, contribuția ei lă 
eliberarea Poloniei, a evocat jertfe
le umane și materiale ale poporului 
polonez în timpul războiului și ocu
pației germane — peste 6 milioane 
de cetățeni polonezi morți, jefuire'a 
și distrugerea a 38 la sută din avuția 
națională a țării.

Ambasadorul a făcut o amplă pre
zentare a contribuției poporului polo
nez la lupta pentru înfringerea Ger
maniei hitleriste, scoțînd în eviden
tă amploarea mișcării de partizani, 
răscoala din ghetoul Varșoviei și in
surecția varșoviană, luptele armate
lor poloneze alături de armata sovie
tică, precum și participarea unități
lor poloneze pe frontul de vest, ală
turi de ceilalți participant la coali
ția antihitleristă.

Vorbitorul a subliniat însemnătatea 
pe care au avut-o pentru nașterea 
Poloniei populare înființarea Parti
dului Muncitoresc Polonez in 
ocupată și 
vietic a 
cute.

Arătînd 
tății rezultatelor celui de-al

țara 
formarea pe teritoriul so- 
armatei poloneze renăs-

că asigurarea ireversibili- 
doilea

în Editura politică 
a apărut lucrarea :

DICȚIONAR POLITIC
Este prima lucrare de acest 

gen editată în țara noastră și 
își propune, prin cele circa 
1 700 de articole, să ofere un 
instrument util de referință și 
o sursă de informare operativă 
asupra unui ansamblu de no
țiuni, categorii, concepte din 
sfera extrem de vastă, de com- 

'mobfM' a 'teoriei și ac- 
țnin;i politice, din aria realită
ților social-politioe românești și 
internaționale.

R. S. Cehoslovace « Tezaurul 
din Orava * Muzică ușoară

10.30 1001 de seri.
19.31 Telejurnal.
30,00 ~ '

11,00

22,20

20,00

22,10

R. P. Polone
război mondial constituie baza unei 
păci durabile și a colaborării între 
popoare. Wladyslaw Wojtasik a sub
liniat contribuția R. P. Polone la pro
movarea păcii și coexistenței paș
nice.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la relațiile polono-române, care 
au o tradiție bogată, amintind în le
gătură cu aceasta că mii de polonezi 
au găsit adăpost in România în tim
pul celui de-al doilea război mon
dial. Ambasadorul a subliniat că în 
Polonia sint bine cunoscute efortu
rile, aportul și eroismul poporului 
român în lupta Contra fascismului, 
dusă sub conducerea 
munist Român.

Arătînd că relațiile 
noastre sînt bazate pe 
xist-leninistă. pe țelul comun 
construcției societății socialiste 
voltate, vorbitorul a subliniat 
portanta imensă pe care o are 
tru ambele popoare colaborarea 
manentă dintre Partidul Muncito
resc Unit Polonez și Partidul Comu
nist Român. Un eveniment de mare 
importanță pentru cauza întăririi 
prieteniei și colaborării frățești din
tre cele două țări l-au constituit în- 
tîlnirile tovarășului Edward Gierek 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în continuare. Wlodzimierz Sokors- 
ki, membru al C.C. al P.M.U.P.. re- 
dactor-șef al periodicului „Miesiec.z- 
nik Literacki", a evocat momente 
din timpul celui de-al doilea război 
mondial.

în încheiere a fost vizionat fil
mul de scurt metraj intitulat „Fina
lul lui ’45".

Partidului Co-

dintre țările 
ideologia mar- 

al 
dez- 
im- 

pen- 
per-

(Agerpres)

la Ambasada R.S.F. Iugoslavia
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a victoriei împotriva fascis
mului. ambasadorul Iugoslaviei la 
București. Petar Dodik, <a organizat, 
miercuri la amiază. o conferință de 
presă. Au participat reprezentanți ai 
presei centrale, Agenției române de 
presă „Agerpres". Radioteleviziunii, 
atasali de presă ai unor ambasade 
si corespondenți ai presei străine.

în cuvintul său. ambasadorul Pe
tar Dodik a subliniat importanța is
torică a victoriei asuora fascismului, 
evocînd actele de eroism ale arma
tei si popoarelor iugoslave, sub con
ducerea comuniștilor. în lupta împo
triva fascismului, pentru libertatea 
sl independenta patriei, pentru eli
berarea națională și socială, pentru 
făurirea unei vieți noi. socialiste. 
Pentru obținerea victoriei asupra 
fascismului au căzut 1 700 000 fii ai 
popoarelor Iugoslaviei. Vorbitorul a 
prezentat momentele principale ale 
lUDtei antifasciste, de la declanșarea 
răscoalei armate din iunie 1941. care 
a cuprins toate regiunile Iugoslaviei, 
istorica sesiune a Consiliului An
tifascist de Eliberare Națională, care 
a pus temeliile Iugoslaviei de azi, 
eliberarea întregului teritoriu a! 
tării.

Astăzi, cind sărbătorim trei dece
nii de la victoria asupra fascismului 
— a spus vorbitorul — noi ne gîn- 
dim nu numai Ia saarificiile pe care 
le-au făcut popoarele Iugoslaviei în 
marea luptă de eliberare, ci și la . 
jertfele si suferințele altor popoare. 
Luptătorii iugoslavi, popoarele și 
naționalitățile din Iugoslavia nu uită 
milioanele de combatanți antifasciști 
care, in întreaga lume, si aici. De 
pămintul României, au căzut în lupta

Împotriva fascismului. Răsturnarea 
regimului fascist și întoarcerea ar
melor de către armata română îm
potriva Germaniei hitleriste au creat 
condiții trppelor sovietice de a ajun
ge mai repede la frontiera Iugosla
viei.

Experiența celui de-al doilea război 
mondial — a spus ambasadorul iu
goslav -r a dovedit că nici o putere, 
oriei t ar fi ea de mare, nu poate să 
subjuge 
trăiască libere si independente. A- 
cest lucru este, demonstrat și de vic
toriile strălucite obținute de oonorul 
vietnamez si ooporul cambodgian.

în continuare, ambasadorul Petar 
Dodik s-a referit la realizările do- 
bîndite de Iugoslavia în opera de 
construire a socialismului, in lupta 
Dentru InfăDtuirea acelor idealuri de 
nace. democrație si libertate Dentru 
care au luptat popoarele Împotriva 
fascismul Pi.

Ambasadorul Iugoslav a exprimat 
satisfacția pentru dezvoltarea fruc
tuoasă si multilaterală a relațiilor de 
bună vecinătate si prietenie dintre 
România si Iugoslavia, relații ce se 
dezvoltă continuu oe multiple pla
nuri. subliniind rolul însemnat pe 
care 11 au pentru evoluția acestor 
relații intllnirile la cel mai înalt ni
vel ale conducătorilor partidelor și 
statelor noastre, tovarășii Iosin Broz 
Tito si Nicolae Ceaușescu. Iugosla
via și România, a spus în încheiere 
vorbitorul, militează activ nentru 
întărirea păcii nentru relații ipter- 
nationale întemeiate ne egalitate în 
drepturi, nentru o nouă ordine eco
nomică si politică în lume.

popoarele care doresc să

(Agerpres)

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

„SOVIEȚKI SPORT":

„NADIA COMĂNECI, FIGURA CEA MAI STRĂLUCITĂ

A NOII GENERAȚII DE GIMNASTE"

FOTBAL; Ieri la Snagov 
Joc-școală al lotului 

reprezentativ

Pagini glorioase din istoria 
patriei. Trei decenii de victo
rii revoluționare sub condu
cerea partidului.
Teatru liric TV : „Interogato
riul In zori". Premieră TV.
SEARA TELEVIZIUNII CE
HOSLOVACE (in « Film ar
tistic : „Șt salută rindunele- 
le...“. Tn distribuție : Magda 
Vasaryova. Vlera Strinskova, 
Julius Vasek. Regla : Jaromil 
Jires.
24 de ore.

PROGRAMUL II

Concertul orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii. Trans
misiune directă din Studioul 
de concerte. Dirijor : Lulgi 
Sagrestgno (R.F.G.).
Muzee șl expoziții.

PARTIDUL Șl POPORUL
(Urmare din pag. I)
mai puternică în întreaga viață so
cială a principiilor eticii și echită
ții socialiste, un grad ridicat de 

, bunăstare și civilizație al tuturor 
celor oe muncesc.

în procesul dezvoltării accelera
te spre acest stadiu superior se 
reliefează, în mod distinct, perioa
da de deosebită importanță mar
cată de Congresele IX, X și XI ale 
partidului. Ceea ce a caracterizat 
și caracterizează cu deosebire in 
acești . ani activitatea partidului 
sînt spiritul dinamic, creator, gîn- 
direa vie, abordarea și soluționarea 
curajoasă a problemelor noi — 
toate acestea asigurind descătușa
rea unor vaste energii în toate sec
toarele construcției socialiste.

O contribuție esențială în această 
privință, in promovarea acestui 
spirit îi revine secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Pentru fiecare comunist 
constituie un irualt. exemplu și im
bold trăsăturile definitorii ale ac
tivității secretarului general al 
partidului — legătura strinsă cu 
masele, rigurozitatea științifică și 
receptivitatea față de nou, pasiunea 
și principialitatea revoluționară, 
devotamentul neprecupețit în slu
jirea intereselor- poporului, a cau
zei socialismului și păcii.

Aniversarea creării partidului 
este o sărbătoare nu numai a co
muniștilor, ci a tuturor oamenilor 
muncii, care iși exprimă atașamen
tul față de partid, in primul rind, 
prin munca fără preget pentru. în
făptuirea politicii sale. Succesele 
deosebite obținute in întrecerea so
cialistă, raportarea de, către zeci și 
sute de colective a unor importan
te avansuri în realizarea cincina
lului și chiar a îndeplinirii in în
tregime a prevederilor sale înve
derează o dată mai mult convinge
rea oamenilor muncii că, muncind 
cu abnegație pentru realizarea 
obiectivelor stabilite de partid, asi
gură înflorirea patriei și propria 
lor bunăstare, consolidează inde-

pendența cucerită cu prețul atitor 
lupte și jertfe și, totodată, iși aduc 
contribuția la întărirea forței și 
prestigiului socialismului in lume, 
la cauza generală a progresului so
cial și a păcii.

Firește, ca organism social viu, 
partidul iși împrospătează neînce
tat formele și metodele de activi
tate, se dezvoltă mereu calitativ 
potrivit sarcinilor fiecărei etape is
torice. In prezent, faptul că socie
tatea noastră a intrat intr-un sta
diu nou, superior al dezvoltării 
sale, amploarea și complexitatea 
sarcinilor economice, politico-ideo- 
logice și organizatorice stabilite 
de Congresul al XI-lea al P.C.R., 
perspectivele deschise de Progra
mul partidului impun, ca o necesi
tate obiectivă, creșterea mai depar
te a rolului conducător al parti
dului.

Aceasta presupune, ca o condiție 
esențială, îmbunătățirea activității 
fiecărei organizații de partid, prin 
integrarea organică in viața colec
tivelor în mijlocul cărora acționea
ză, intensificarea consultării cu toți 
cei ce muncesc, potrivit exemplu
lui oferit de conducerea partidului, 
dezvoltarea democrației interne in 
indisolubilă legătură cu Întărirea 
disciplinei de partid, Îmbunătățirea 
continuă a muncii politice de masă, 
pornindu-se de la faptul că întrea
ga muncă de partid este o muncă 
eu oamepii, se adresează conștiin
ței lor.

Creșterea rolului conducător al 
partidului este condiționată, in ul
timă instanță, de însăși activitatea 
fiecărui comunist, de perfecționa
rea profilului lor politico-moral de 
militanți revoluționari. De aici, în
datorirea tuturor comuniștilor de a 
participa cit mai intens la aplica
rea politicii partidului, printr-o ac
tivitate cit mai rodnică, mai efi
cientă la locul 
se conduce în 
ca și în viața 
principiilor și 
echității socialiste. Acestor țeluri

lor de muncă, de a 
activitatea socială, 
personală, potrivit 

normelor eticii și

este menită să le slujească și sem
narea, potrivit prevederilor Statu
tului partidului, a Angajamentului 
solemn.

înaltul spirit de responsabilitate 
cu oare partidul își îndeplinește 
misiunea istorică se reflectă grăi
tor și in politica externă a Româ
niei socialiste, politică profund 

, principială, constructivă, corespun
zătoare deopotrivă intereselor vita
le ale poporului român, cit și inte
reselor generale ale cauzei socia
lismului. și păcii. Promovind cu 
neclintită consecvență prietenia și 
colaborarea cu toate țările socia
liste, cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, cu forțele progre
siste din întreaga lume care mili
tează Împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonlalis- 
mului, P.C.R. acționează neobosit 
pentru instaurarea unei noi ordini 
politice și economice mondiale, 
pentru destindere, înțelegere și 
cooperare internațională. Tocmai 
atașamentul nedezmințit față de 
cauza internaționalismului, a li
bertății. păcii și progresului, înalta 
răspundere cu care acționează în 
vederea soluționării marilor pro
bleme ale omenirii in concordanță 
cu interesele fundamentale ale tu
turor popoarelor au contribuit la 
creșterea continuă a prestigiului 
partidului și țării noastre pe are
na internațională.

La a 51-a aniversare a întemeie
rii sale. Partidul Comunist Român 
conduce cu clarviziune poporul in 
măreața operă de făurire a socie
tății, socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare spre comunism. 
Unitatea de nezdruncinat a între
gului popor in jurul partidului, 
munca fără preget pentru realiza
rea politicii sale, a tuturor obiecti
velor trasate de Congresul al 
XI-lea constituie chezășia ridicării 
țării pe trepte tot mai înalte de 
progres, bunăstare și civilizație, 
înfăptuirii pe pămîntul României a 
visului de aur al omenirii — co
munismul.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Sub 
titlul „Dreptul la ,zjmbet“, ziațul 
„Soyiețki Sport" publică un amplu, 
articol pe recentului , cam
pionat european fetiiinîn de gimnas- Pe pafibu s-a aprins cifra 9.75, ceea 
tică, desfășurat la Skien (Norvegia) 
și încheiat, după cum se știe, cu ră
sunătorul succes al tinerei sportive 
românce Nadia Comăneci. In arti
col se scrie, între altele : „Cei care 
au încercat să se gîndească in mod 
serios la viitoarele competiții au se
sizat, în primul rînd, o trăsătură 
foarte importantă, și anume zborul 
gimnastelor din noua generație apă
rută în sport după Olimpiada de la 
Miinchen. Figura cea mai strălucită 
in această nouă generație este gim
nasta româncă de 13 ani Nadia Co
măneci.

...Știam că exercițiul Nadiei Comă-' 
neci la paralele reprezintă ceva nou 
în gimnastică. Nu vom înșira ele
mentele pe care le-a executat, de
oarece ele vor primi denumiri ale 
autoarei lor. Se poate spune însă un 
singur lucru : este ceva fantastic. 
Singura ezitare vizibilă a fost atin
gerea solului după acel dublu salt. 
Ovațiile au fost insă atît de puter
nice, îneît nu pot fi' comparate decit 
cu acea „explozie" din sala olim
pică din Miinchen cind Olga Korbut 
și-a etalat vestita „frînghie". La să
rituri, Comăneci a executat in mod 
remarcabil „Tzukahara" îndoită. La 
prima încercare s-a ridicat sus, a 
zburat de pe aparat circa 5 metri, 
dar la atingerea solului a îndoit pu
țin picioarele. A doua încercare a 
fost însă perfectă și drept răsplată : 
nota 9,75. Cînd Nadia a apărut din 
nou să-și execute exercițiul la bîr- 
nă, acest nemilos aparat unde pena
lizările sînt aproape inevitabile, ea 
a încercat să-și frece tălpile panto
filor cu sacîz. dar 
timp de interdicția 
stranie, introdusă la 
pionat european, de 
tă substanță și s-a 
A trebuit să se plimbe puțin. întru- 
cit lumina verde a „stopului" arbi
trilor nu-i permitea să se urce pe 
aparat. La început Comăneci a făcut

o oprire scurtă În poziția în miini, 
apoi și-a încheiat o complicată com
binație printr-utl salt de mare efect, 
in care a existat și o dublă piruetă.

ce însemna că Nadia Comăneci era 
campioană, deoarece Nelli Kim ar 
fi trebuit să sară de nota 9,99, ceea 
ce practic este imposibil. Desigur, 
Nelli și-a executat „Tzukahara" foar
te îngrijit, s-a ridicat pentru saltul 
final destul de ferm, dar in ochii ar
bitrilor stăruia încă acel salt exe

cutat de Comăneci, care cîștiga în 
înălțime și in lungimea zbortilui. Și 
iată că pentru prima oară titlul de 
campioană a Europei a revenit tinei 
gimnaste românce. Demn de remar
cat este și faptul că, in istoria com
petițiilor europene, Comăneci este 
prima campioană în virstă de numai 
13 ani și jumătate.

în vederea meciului de duminică, 
din campionatul european de fotbal, 
cu reprezentativa Danemarcei, lotul 
nostru reprezentativ a susținut ieri 
după amiază, la Snagov, un joc- 
școală cu divizionara B Voința Bucu
rești.,. în prima -repriză, antrenorul 
Valentin Stanescu a folosit urmă
toarea formație : Răducanu — Che- 
ran. Sătmăreanu II, G. Sandu, An- 
ghelini — Dumitru, Dinu. C-eorgescu 
— Crișan, Dobrin, Lucescu. Pe par
cursul jocului au fost folosiți și cei
lalți membri ai lotului. Scor final 
5—1 pentru selecționabili.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 7 MAI 1975
Extragerea I : 4 42 26 24 25 8. 
Extragerea a II-a : 18 15 6 23 28. 
Fond general de ciștiguri : 2 610 698 

lei.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

și-a amintit la 
de-a dreptul 

al 10-lea cam- 
a folosi aceas- 
dat la ,o parte.

TENIS. — Seria concursurilor 
pentru Marele premiu al Federației 
internaționale de tenis a început cu 
turneul de la Miinchen. lată primele 
rezultate : Năstase (România) — 
Perei (Paraguay) 6—3, 6—3 ; Dell 
(S.U.A.) — Fibak (Polonia) 6—3, 
0—6, 7—6 ; Loyo Mayo (Mexic) — 
Ganzabal (Argentina) 6—1, 6—7,
6—3 ; Kary (Austria) — Philips 
Moore (Australia) 3—6, 6—0, 6—3. 
• în turul doi al competiției fe
minine de tenis „Cupa federației", 
care se desfășoară la Aix en Pro
vence, s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Italia — România 2—1 
(Rido — Simionescu 6—2, 4—6, 6—4 ; 
Marzano — Florența Mihai 6—2, 
6—1 ; Simionescu, Ruzici — Bassi, 
Zoni 6—4. 6—3) ; R. F. Germania — 
Danemarca 2—0 ; Ungaria — Itidone. 
zia 2—0 ; Japonia — Canada 1—1 ; 
Israel — Belgia 1—0 ; Anglia — 
Austria 3—0.

BASCHET. — Palatul sporturilor 
din Pekin a găzduit intîlnirea ami-

OMAGIU ZILEI’ 
DE 9 MAI

• Comitetul județean de par
tid Ilfov și Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România 
au organizat în aula Muzeului 
de istorie un simpozion cu tema : 
„Lupta poporului român pentru 
unitate, eliberare socială și in
dependentă națională. Participa
rea ilfovenilor la această luptă". 
Au prezentat comunicări prof, 
univ. Dumitru Almaș, prof. dr. 
Florian Georgescu, general-loco- 
tenent in rezervă Marcel Mihăi- 
lescu și Constantin 
prim-secretar al 
dețean Ilfov al 
dru Brad).

altoie, reunite sub genericul 
„Cinstim eroii neamului româ
nesc". Toate aceste manifestări 
sînt urmate de vizionarea unor 
filme artistice și documentare 
inspirate din lupta poporului 
nostru pentru libertate și inde
pendență. (Ion Manea).

• în zilele de 7 și 8 mal, In 
toate orașele județului Covasna

Drăgan, 
Comitetului ju- 
P.C.R. (Alexan-

cultură a sindi-• La Casa de 
catelor din Suceava a avut loc 
o manifestare consacrată apro
piatului eveniment de la 9 Mal. 
Au luat parte tovarășul Miu Do- 
brescu, prim-secretar al comite- 

,tului județean de partid, alți ac
tiviști de partid și de stat, un 
numeros public. (Gheorghe Pa
ras can).

• în toate localitățile județu
lui Neamț continuă să se des
fășoare ample acțiuni cultural- 
educative : expuneri, simpozioa
ne. intîlniri cu veterani ai răz
boiului antifascist, expoziții și

CULTURAL
au loc simpozioane organizate 
de Comitetul județean Covasna 
pentru cultură și educație socia
listă în colaborare cu Cas.a cor
pului didactic din orașul Sf.

■ Gheorghe și muzeul județean. 
.(Tomori Geza).

OASPEȚII
SIDERURGIȘTILOR

La Casa de cultură a sindica
telor din Reșița a avut loc un 
recital de canto și balet prezen-

cală de baschet dintre selecționatele 
masculine ale Finlandei și R.P. Chi
neze. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 82—76 (53—38) în favoarea oaspe
ților.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

9. 10 si IX mai a.c. în țară : Vre
mea va fi in general călduroasă. Ce
rul va fi temporar noros. Se vor 
semnala ploi cu caracter de aversă, 
mai ales in cursul după-amiezilor. 
Vintul va sufla potrivit, cu inten
sificări locale. Temperaturile mini
me vor fi între 6 si 16 grade, iar 
cele maxime vor fi intre 18 si 28 
de grade. în București : Vreme re
lativ caldă. Cerul va fi variabil. Se 
vor semnala ploi sub formă de a- 
versă mai ales după-amiaza. Vint 
potrivit, cu intensificări de scurtă 
durată.

tat de artiști ai Operei Române 
din Capitală. în acest fel se reia 
o mai veche tradiție pe linia 
răspîndirii artei culte în mediul 
muncitoresc. La reușita acestui 
spectacol și-au dat concursul 
Zenaida Palii, artistă a poporu
lui, Magda lanculescu, Nicolae 
Florei. Florin Diaconescu. bale
rinii Gheorghe Cotovelea, ar
tist emerit, Elena Dacian și al
ții. Oaspeții s-au bucurat de o 
primire deosebit de caldă, 
pe vatra unde se topește 
talul. (Nicolae Cătană).

ARMINDEN 
MUSCELEAN

aci, 
me-

avut
cea

La Ctmpulung Muscel a 
loc, timp de o săptămină, 
de-a 3-a ediție a „Armindenului 
muscelean" — bogată manifesta
re intrată in tradițiile acțiuni
lor politice și culturale locale. 
Un loc principal in program l-au 
ocupat simpozioanele, .expuneri
le și mesele, rotunde pe teme 
cuprinse in istorieele documente 
ale Congresului al XI-lea al 
P.C.R. Concomitent, formații ar
tistice locale au prezentat inte
resante spectacole pe scenele o- 
rașului. Iar artiștii plastici ama
tori au deschis expoziții cu lu
crări inspirate din viața nouă a 
poporului nostru. (Gh. Cirstea).

I
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru mesajul deosebit de 
amabil adresat cu prilejul aniversării mele. Soțul meu și cu mine aștep
tam cu plăcere apropiata noastră vizită în țara dumneavoastră.

JULIANA
Regina Olandei

Trei decenii de la eliberarea Cehoslovaciei prietene
0 delegație de partid și guvernamentală 

română a plecat la Moscova
Miercuri după-amiază a plecat la 

Moscova o delegație de partid și 
guvernamentală, condusă de to
varășul Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul educației și în- 
vățămîntului, care va participa la 
manifestările prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a victoriei asupra 
fascismului.

Din delegație fac parte tovarășii 
Gheorghe Paloș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Gorj al P.C.R., și Dumitru 
Turcuș, membru al Colegiului cen
tral de partid, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopent, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Emil Drăgănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei.

*
în aceeași zi. la aeroportul Sere- 

metievo din Moscova, unde erau ar

Vernisajul expoziției documentare„MAREA VICT0rTeJ941W‘
în București, la Casa prieteniei 

româno-sovietice, a avut loc, miercuri 
la amiază, vernisajul expoziției do
cumentare „Marea victorie, 1941— 
1945“, organizată de A.R.L.U.S. în ca
drul manifestărilor prilejuite de ani
versarea a 30 de ani de la victoria 
asupra fascismului german.

Au participat tovarășii Mihai Da- 
lea, președintele Consiliului General 
al A.R.L.U.S., Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, membri ai Biroului și Con
siliului General A.R.L.U.S., activiști 
de partid și de stat, oameni de artă 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori, veterani de război.

Au participat, de asemenea, V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și membri ai 
ambasadei.

în alocuțiunea rostită la vernisaj, 
general-colonel Vasile Ionel, adjunct 
al ministrului apărării naționale, a 
relevat însemnătatea epocală a vic
toriei de la 9 Mai 1945, subliniind 
contribuția decisivă pe care Uniunea 
Sovietică a adus-o la zdrobirea fas
cismului german, eroismul de care 
militarii Armatei Roșii și întregul 
popor sovietic au dat dovadă in ma
rile operațiuni de luptă pentru apăra
rea independenței patriei, împotriva 
tiraniei și barbariei fasciste.

Poporul român, a spus vorbitorul, 
încearcă sentimentul mindriei legiti
me că și-a adus partea sa de con
tribuție la înfrîngerea fascismului, 
înscriind o luminoasă pagină de 
eroism în glorioasa sa istorie. La 23 
August 1944. în România s-a declan
șat insurecția națională armată anti
fascistă și antiimperialistă. în acel 
moment de răscruce pentru destine
le țării, la chemarea Partidului Co
munist Român, armata noastră, în to
talitatea ei, a întors armele împotri
va adevăratului dușman și, umăr la 
umăr cu glorioasa armată sovietică, 
s-a angajat în aprigele bătălii pen
tru desăvîrșirea eliberării teritoriu
lui național și apoi pentru elibera
rea Ungariei, Cehoslovaciei șl Aus
triei, pînă la înfrîngerea definitivă a 
fascismului german.

Vorbitorul a adresat popoarelor so
vietice urări de noi și importante 
succese pe calea făuririi comunismu
lui, de tot mai însemnate realizări 
militarilor sovietici în activitatea con

Cronica zilei
în zilele de 5—7 mai a avut loc, 

la București, întilnirea de lucru din
tre ministrul industriei construcții
lor de mașini-unelte și electrotehni
cii, Constantin Ionescu, și ministrul 
eleatronicii și electrotehnicii din 
R. P. Bulgaria, Iordan Mladenov.

în lumina înțelegerilor convenite 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul To
dor Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bul
garia, întilnirea de lucru a fost con
sacrată examinării unor posibilități 
concrete de dezvoltare și diversifi
care. în continuare, a colaborării și 
cooperării economice și tehnico- 
științifice dintre cele două țări, în
deosebi în domeniul electronicii și 
electrotehnicii.

Cu acest prilej, cei doi miniștri au 
semnat Convenția de specializare in 
producția de componesțje electronice, 
precum și Protocolul de colaborare

încheierea vizitei 
detașamentului de nave 

militare sovietice
Miercuri, detașamentul de nave 

militare sovietice, comandat de că- 
Ditan de rangul I A. H. Bardașciuk, 
care, intre 5 și 7 mai, a făcut o vi
zită de prietenie în portul Brăila, 
a părăsit apele naționale românești.

Pe timpul șederii în țara noastră 
comandantul detașamentului a fost 
primit de Marcel Andreescu, prima
rul orașului Brăila, si de contraami
ralul Sebastian Ulmeanu. comandan
tul marinei militare.

Oaspeții au depus coroane de flori 
la cimitirele eroilor români și so
vietici din Brăila, la Monumentul 
Viotoriei și Monumentul «roilor ma
rinari sovietici din Constanța, au 
vizitat obiective culturale si turis
tice din municipiul Brăila si de pe 
litoralul românesc al Mării Negre, 
s-au întîlnit cu cetățeni si marinari 
militari români. 

borate drapelele de stat ale Româ
niei si Uniunii Sovietice, delegația 
de partid și guvernamentală a tării 
noastre a fost salutată de P. N. De- 
micev. membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.. ministrul 
culturii al U.R.S.S., V. E. Dimșiț, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.. N. I. Savinkin. șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S.. G. A. 
Kiseliov, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S.. activiști ai C.C. al 
P.C.U.S.. funcționari superiori din 
M.A.E. al U.R.S.S.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică. Gheorghe Badrus. si mem
bri ai ambasadei române.

Miercuri seara. P. N. Demicev a 
înmînat. din însărcinarea Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S. și a Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., tovarășului Paul Niculescu 
si celorlalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale române 
medalia jubiliară „Treizeci de ani de 
la victoria în marele război pentru 
apărarea patriei 1941—1945“. conferi
tă oaspeților străini la festivitățile 
ce au Ioc in Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

sacrată întăririi capacității de apăra
rea patriei lor, în interesul cauzei 
socialismului și păcii.

în alocuțiunea sa, ambasadorul 
V. I. Drozdenko a evocat actele de 
eroism ale armatei și oamenilor so
vietici în Marele Război pentru 
Apărarea Patriei, marile bătălii ale 
Armatei Roșii, care a purtat pe ume
rii săi greul războiului, strălucitele 
victorii obținute de către aceasta in 
luptele pentru zdrobirea cotropitori
lor hitleriști. Vorbitorul a relevat 
apoi contribuția României la zdro
birea Germaniei hitieriste, referin- 
du-se, în acest context, la orga
nizarea de către Partidul Comu
nist Român a lilptei pentru răs
turnarea regimului fascist, pentru 
înfăptuirea insurecției naționale an
tifasciste de la 23 August 1944 și 
scoaterea țării din războiul anti- 
sovietic. în lupta comună împo
triva ocupanților hitleriști de pe 
teritoriile României, Ungariei și 
Cehoslovaciei — a spus el — s-a 
întărit frăția de arme a trupelor so
vietice si române. La lupta arma
tă pentru zdrobirea Germaniei fas
ciste au participat popoarele si ar
matele multor țări. Noi apreciem pe 
merit contribuția lor la victoria co
mună.

Ambasadorul sovietic a arătat că 
prietenia sovieto-română, cimentată 
prin sîngele vărsat împreună in 
lupta împotriva dușmanului comun, 
s-a întărit continuu în anii de după 
război, că relațiile de colaborare, pe 
multiple planuri, dintre cele două 
țări au cunoscut o dezvoltare as
cendentă. in interesul reciproc, al 
cauzei păcii si socialismului în 
lume.

Asistenta a vizitat apoi expoziția, 
în care sînt reunite imagini su
gestive ale uriașelor eforturi făcu
te de poporul sovietic pentru apă
rarea patriei împotriva cotropitorilor 
fasciști, ale marilor bătălii purtate 
de armata sovietică în dramaticele 
încleștări cu hitleriștii. Sînt. totoda
tă. înfățișate episoade emoționante 
ale cooperării între comandamentele 
armatei sovietice si armatei româ
ne. ale sprijinului pe care ostașii ro
mâni si sovietici si le-au acordat 
reciproc pe timpul înfruntării cu 
dușmanul comun.

(Agerpres)

și programul de lucru în acest do
meniu.

Miercuri după-amiază, tovarășul 
, Iordan Mladenov a părăsit țara 
noastră.

★
în urma tratativelor care au avut 

loc la București, miercuri a fost 
semnat Protocolul privind prelungi
rea valabilității Convenției intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară privind 
reglementarea problemelor hidro
tehnice referitoare la apele ce for
mează frontiera sau întretaie fron
tiera româno-ungară.

Protocolul a fost semnat din partea 
română de Florin Iorgulescu, pre
ședintele Consiliului Național al A- 
pelor, iar din partea ungară de 
Miclos Breinich, prim locțiitor al 
președintelui Oficiului Național al 
Apelor.

★
Ministrul turismului, Ion Cosma, 

și președintele Comitetului pentru 
odihnă și turism al Republicii Popu
lare Bulgaria, Ivan Vracey, au sem
nat, miercuri, la București, înțelege
rea privind dezvoltarea relațiilor tu
ristice pe perioada 1976—1980 și în
țelegerea privind colaborarea in do
meniul propagandei și publicității lor 
turistice între cele două țâri.
, Totodată, s-a convenit asupra unui 
protocol privind colaborarea dintre 
Centrul român de cercetări economi
ce pentru promovarea turismului in
ternațional și Centrul științific bul
gar privind turismul.

La semnare a participat Ivan Aba- 
giev, ambasadorul Republicii Popu
lare Bulgaria la București.

★
La 7 mai a.c. a părăsit definitiv 

țara noastră Mursalin D. M., am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Indonezia in 
Republica Socialistă România.

★
La invitația Sindicatului presei 

din Republica Arabă Egipt, o dele
gație a Uniunii ziariștilor din Repu
blica Socialistă România, condusă de 
Nestor Ignat, președinte, a făcut o 
vizită de documentare și schimb de 
experiență în Egipt. Cu acest prilej 
a fost semnat Protocolul de colabo
rare pe anii 1975—1976 între organi
zațiile de ziariști din cele două 
țări. (Agerpres)

Pentru a 30-a oară sărbătoresc astăzi popoarele Cehoslova
ciei prietene Ziua eliberării de sub jugul fascist, eveniment 
de însemnătate epocală in viata și întreaga lor dezvoltare 
istorică.

Pentru poporul român, legat prin vechi și adinei sentimente 
prietenești de popoarele Cehoslovaciei, a constituit și consti
tuie un motiv de satisfacție faptul că alături de armata so
vietică, de partizanii cehi și slovaci, ostașii români au putut 
aduce o contribuție de seamă la eliberarea Cehoslovaciei. 
Lupta dirză a celor peste 250 000 de fii ai poporului român, 
singele vărsat de ei au cimentat puternic, pe veci, prietenia 
româno-cehoslovacă.

In cele trei decenii care au trecut de la eliberare, popoarele 
ceh și slovac au infăptuit, sub conducerea partidului co
munist, adinei transformări social-economice și politice. Li- 
chidind clasele exploatatoare, făurind orinduirea socialistă,

oamenii muncii au sporit potențialul economic al tării, inăl- 
tind obiective industriale noi, făurind ramuri industriale necu
noscute înainte. Dotată cu mijloace tehnice moderne, agri
cultura și-a sporit simțitor randamentul. O puternică înflorire 
au cunoscut știința și cultura. Muncind cu hărnicie, oamenii 
muncii înfăptuiesc cu succes hotăririle celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

In anii edificării noii orinduiri, avind ca temelie trainică 
principiile marxism-leninismului și internaționalismului so
cialist, ale independentei și suveranității naționale, egalității 
In drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești, relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre România și Cehoslovacia, din
tre popoarele noastre au căpătat noi dimensiuni, se dezvoltă 
an de an in toate domeniile. Succesele însemnate obținute de 
cele două țări in dezvoltarea continuă a economiilor lor na
ționale, progresele realizate pe tărîm tehnico-științific oferă

un cimp larg dezvoltării și diversificării neîntrerupte a rapor
turilor de cooperare româno-cehoslovace, in folosul reciproc, 
al cauzei păcii și socialismului.

De cea mai mare însemnătate pentru continua intensificare 
a relațiilor dintre cele două țări și popoare in toate domeniile 
sînt raporturile tovărășești, bazate pe stimă reciprocă, dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Cehoslovac. 
In acest cadru. întîlnirile și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gustav Husak au marcat mo
mente de prim ordin pentru evoluția ascendentă a colaborării 
româno-cehoslovace.

împărtășind din inimă bucuria popoarelor Cehoslovaciei cu 
prilejul gloriosului jubileu, poporul român le adresează din 
toată inima calde felicitări, împreună cu urarea de a dobindi 
noi și noi succese pe calea continuei înfloriri a patriei lor 
socialiste.

Adunarea festivă din Capitală
Miercuri după-amiază, în sala 

„Rapsodia11 din Capitală a avut loc 
o adunare festivă organizată, cu pri
lejul celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub domi
nația fascistă, de Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru al guvernului, Virgil Teodo- 
rescu și Aneta Spornic, vicepreședinți 
ai Marii Adunări Naționale. Tamara 
Dobrin și Eugen Jebeleanu, vicepre
ședinți ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, loan 
Avram și Constantin Ionescu. miniș
tri, Vasile Șandru, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-colonel Marin 
Nicolescu. adjunct al ministrului 
apărării naționale, Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Maria Ciocan, membru 
în Biroul Consiliului Național al Fe
meilor.

în prezidiu se afla, de asemenea, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București,. Miroslav Sulek.

La adunare au luat parte activiști 
de partid și de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, ve
terani ai războiului antifascist, parti- 
cipanți la luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei și numeroși oameni ai 
muncii. Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București.

După ce au fost intonate imnurile 
de stat ale Cehoslovaciei și Româ
niei, tovarășa Tamara Dobrin a ros
tit cuvîntul de deschidere.

Despre semnificația celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub dominația fascistă a 
vorbit tovarășul Ion Pățan.

Sărbătorim în aceste zile, alături 
de popoarele ceh și slovac, unul din 
evenimentele cele mai semnificative 
din viața și istoria lor — cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării Ceho
slovaciei de sub ocupația nazistă — 
a subliniat vorbitorul.

în urmă cu trei decenii, ca ur
mare a eroicelor bătălii purtate îm
potriva fascismului, a victoriilor re
purtate de Armata sovietică — care 
a purtat pe umerii săi principala 
povară a războiului — la 9 Mai 1945 
a fost eliberat orașul Praga, desă- 
virșindu-se astfel eliberarea întregu
lui teritoriu al Cehoslovaciei.

Cot la cot cu Aripata sovietică, 
Corpul I de armată cehoslovac, cu 
patrioții cehi și slovaci, la eliberarea 
Cehoslovaciei a participat și Armata 
română, care, luptînd cu eroism și 
abnegație, și-a adus contribuția la 
victoria finală asupra fascismului, 
înscriind o nouă pagină glorioasă în 
istoria patriei sale.

Constituie pentru npj un motiv de 
legitimă mindrie faptul că poporul 
român, sub conducerea partidului 
său comunist, după victoria insurec
ției naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste din august 1944, s-a 
angajat total în lupta împotriva Ger
maniei fasciste, mobilizind întregul 
său potențial militar, material și u- 
man.

La operațiile militare de pe terito
riul cehoslovac. Armata română a 
participat cu un efectiv de peste 
250 000 de oameni. în timpul celor 
cinci luni de lupte neîntrerupte. Ar
mata română a înfruntat cu eroism 
rezistența deosebit de înverșunată a 
hitleriștilor, greutățile impuse de in
temperiile iernii și primăverii anului 
1945, de terenul deosebit de acciden
tat, zdrobind pas cu pas forțele duș
mane.

Pe teritoriul Cehoslovaciei există 
zeci și sute de localități ale căror 
cronici sînt o mărturie vie a mari
lor pierderi suferite de Armata româ
nă, pierderi care se cifrează la peste 
65 000 morți, răniți și dispăruți. Prin 
acest mare și important tribut de sin
ge, Armata română s-a înscris, alături 
de Armata sovietică, de Corpul I de 
armată cehoslovac și de patrioții cehi 
și slovaci, printre primele trei mari 
forțe care au contribuit la eliberarea 
Cehoslovaciei.

în continuare, tovarășul Ion Pățan 
a arătat că ziua de 9 Mai 1945 — sim
bol al eliberării și reînnoirii statului 
comun al cehilor și slovacilor — a 
marcat, totodată, începutul unor uria
șe și profunde transformări politice 
și sociale în viața întregii societăți 
cehoslovace.

Considered dezvoltarea, multilate
rală a fiecărei țări socialiste o con
tribuție importantă la creșterea for
ței întregului sistem socialist, a pu
terii de atracție, a prestigiului și in
fluenței socialismului in lume, po
porul român se bucură din inimă de 
rezultatele de seamă obținute de po
poarele ceh și slovac în opera de con
struire a societății socialiste avansa
te în patria lor.

Cimentată prin sîngele vărsat în 
comun în luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei de sub ocupația hitle- 
ristă, pentru victoria finală asupra 
Germaniei hitieriste, prietenia româ
no-cehoslovacă a căpătat un conținut 
nou după instaurarea puterii popu
lare in țările noastre. O contribuție 
de cea mai mare însemnătate la a- 
dîncirea relațiilor de prietenie și co

RECEPȚIE LA
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a eliberării Cehoslovaciei, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, Miroslav 
Sulek, a pferiit. miercuri după-amia
ză, o recepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Ilie Verdeț, Ștefan 

laborare între popoarele noastre au 
avut întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușdfecu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

O expresie a intensificării relațiilor 
româno-cehoslovace o reprezintă evo
luția ascendentă a schimburilor de 
delegații pe linie de partid, a* orga
nizațiilor de masă și obștești, ca și 
a schimburilor comerciale, a colabo
rării și cooperării economice, cultu
rale și în celelalte domenii de acti
vitate.

Sentimentele de prietenie și solida
ritate care leagă partidele și popoa
rele noastre frățești au fost subliniate 
în mod elocvent de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna Con
gresului al XI-lea al partidului, unde 
arăta : „Raporturile de colaborare 
dintre România și Republica Socia
listă Cehoslovacă s-au dezvoltat, de 
asemenea, pe scară largă. Apreciem 
că există mari posibilități pentru in
tensificarea în continuare a acestor 
relații și vom face totul pentru trans
formarea lor în realitate11.

Cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, moment de 
nețărmurită importanță în viața și 
istoria multimilenară a poporului ro
mân — a relevat apoi vorbitorul — a 
făcut un rodnic bilanț al succeselor 
obținute de oamenii muncii din țara 
noastră, dovedind prin aceasta ade
ziunea lor însuflețitoare la politica 
internă și externă a partidului nos
tru.

Rezultatele obținute în actualul 
cincinal constituie garanția îndeplini
rii angajamentului național de rea
lizare a prevederilor sale inainte de 
termen. Programul partidului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare spre co
munism, ca și celelalte documente a- 
doptate de Congresul al XI-lea au 
devenit legămintul întregului nostru 
popor, care vede în înfăptuirea lor 
imaginea însuflețitoare a viitorului 
său luminos.

în activitatea internațională, fun
damentată pe aprecierile și documeri- i 
tele Congresului al XI-lea, pariirl.il , 
și statul nostru vor acționa cu fermi
tate pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor politice, economice, tehnico- 
științifice și în celelalte domenii cu 
toate țările socialiste, corespunzător 
intereselor fiecărui popor, pentru în
tărirea unității Sistemului mondial 
socialist.

Țara noastră acționează ferm pen- 
• tru lărgirea colaborării internaționa
le, pentru consolidarea cursului nou 
spre, destindere, pentru instaurarea pe 
planeta noastră a unei noi ordini e- 
conomice și politice. Recentele vizi
te efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu într-un 
număr de țări din Asia și Africa, 
precum și din Orientul Apropiat, 
bucurîndu-se de unanima și înalta 
apreciere a întregului partid si popor, 
se înscriu ca o deosebit de importan
tă contribuție a tării noastre la cauza 
păcii și colaborării internaționale.

Partidul Comunist Român va in
tensifica și în vjitor relațiile de prie
tenie și solidaritate cu toate partide
le comuniste și muncitorești, contri
buind prin întreaga sa activitate in
ternațională la întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor anti
imperialiste.

Dînd expresie sentimentelor de 
prietenie frățească pe care poporul 
român le nutrește față de popoarele 
ceh și slovac — a spus vorbitorul in 
încheiere — permiteți-mi să adresez, 
în numele conducerii de partid și de 
stat, in numele dumneavoastră și ăl 
tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră, calde felicitări poporului 
frate cehoslovac cu prilejul acestui 
măreț jubileu și urări de noi și im
portante succese in munca ce o des
fășoară pentru îndeplinirea directive
lor celui de-al XIV-lea Congres al 
P.C. din Cehoslovacia, în vederea în
floririi continue a Cehoslovaciei so
cialiste.

Luînd apoi cuvîntul ambasadorul 
R.S. Cehoslovace, Miroslav Sulek, a 
evocat luptele purtate acum 30 de 
ani pentru eliberarea Cehoslovaciei, 
relevînd că pentru cehi și slovaci in- 
frîngerea fascismului a însemnat nu 
numai refacerea statului cehoslovac, 
ci și salvarea ființei lor naționale. 
Cele trei decenii de viață pașnică — 
a spus vorbitorul — confirmă din 
plin că eliberarea patriei noastre de 
către Armata sovietică reprezintă in 
istoria modernă a popoarelor noastre 
evenimentul cel mai important, poar
ta spre libertate, spre înflorire mul
tilaterală și progres social.

Cu această conștiință aducem oma
giu tuturor celor care au contribuit 
la renașterea statului cehoslovac li
ber, la prezentul nostru socialist. 
Prin amintiri pline de recunoștință 
cinstim pe toți eroii căzuți ți vii, 
ostași ai glorioasei Armate sovietice 
și militari ai Corpului I de armată 
cehoslovac din U.R.S.S., partizani și 
alți luptători împotriva Germaniei 
hitieriste. Un loc de cinste printre 
aceștia îl au vitejii ostași români, 
membri ai armatelor I și a IV-a. care, 
alături de trupele sovietice, au parti
cipat la luptele pentru eliberarea pa
triei noastre. Armata română a eli

AMBASADA R. S.
Voitec, Nicolae Giosan, Mihai Ma
rinescu, viceprim-ministru, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării, Eugen Jebeleanu, Tamara 
Dobrin, vicepreședinți ai Consiliului 
Național al F.U.S., membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, activiști de partid 
și de stat, conducători ai unor in-

berat în Cehoslovacia sute de sate și 
31 de orașe, pe pămintul cehoslovac 
și-au dat viața în lupta împotriva 
fascismului 66 000 de ostași. în țara 
noastră, care este pur și simplu pre
sărată cu mormintele ostașilor s'o- 
vietici și ai participanților la Insu
recția națională slovacă, se află și 
numeroase cimitire ale luptătorilor 
români. Prețuim aceste locuri și le 
cinstim. în această luptă, în care s-au 
cimentat prin sînge alianța și frăția 
cehoslovaco-sovietică, s-a consolidat 
și prietenia tradițională dintre po
poarele Cehoslovaciei și României.

în continuare, ambasadorul M. 
Sulek a făcut o prezentare a situa
ției din ajunul celui de-al doilea 
război mondial și a perioadei mișcă
rii de eliberare națională a popoare
lor ceh și slovac, relevînd că în a- 
ceastă vreme de grele încercări s-a 
dovedit că, în momentul clnd reac- 
țiunea a trădat libertatea națională 
și de stat a Cehoslovaciei, tocmai co
muniștii au fost aceia, care, în frun
tea forțelor patriotice celor mai ho- 
tărîte, au luptat pentru eliberare.

în zilele celei de-a XXX-a aniver
sari a eliberării — a arătat în conti
nuare vorbitorul — facem bilanțul re
alizărilor obținute sub conducerea 
P.C. din Cehoslovacia în toate dome
niile vieții. într-o perioadă istorică • 
scurtă am înfăptuit transformarea re
voluționară a societății și am înlă
turat exploatarea. Clasa muncitoare, 
în alianță cu țărănimea muncitoare 
și cu intelectualitatea devotată so
cialismului, a devenit clasa conducă
toare și a dovedit că știe să conducă 
mai bine decît capitaliștii, deoarece 
se bazează pe învățătura marxist-le- 
ninistă și gospodărește în folosul 
poporului.

în anii construcției socialiste am 
făurit în țara noastră un potențial 
economico-productiv puternic. In 
comparație cu anul 1937. venitul na
țional al Cehoslovaciei a crescut de 
4,6 ori, producția industrială de 9,3 
ori, iar producția agricolă a sporit 
față de anul 1948 cu 90 la sută. Con
sumul pentru nevoile personale ale 
populației a crescut de peste 3.5 ori, 
iar cel pentru nevoile sociale mai 
mult de 5 ori. în ultimele trei de
cenii, Slpyacia a devenit q Parte in-, 
tegrantă modernă și multilateral dez- 
yoțțațăi.a Cehoslovaciei socialiste. In- 
dustriâ Slovaciei livrează astăzi o 
producție de 33 de ori mai mare de
cît cea antebelică, agricultura socia
listă realizează, in comparație cu a- 
ceeași perioadă, o producție dublă.

Rezultatele construcției socialiste — 
a relevat ambasadorul R. S. Ceho
slovace — reprezintă mîndria po
porului nostru, dovada capacității șl 
devotamentului clasei muncitoare, ale 
țărănimii cooperatiste și intelectuali
tății din Cehoslovacia, dovada viabi
lității învățăturii marxiSt-leniniste. 
Alianța, prietenia și dezvoltarea co
laborării multilaterale cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socialiste 
reprezintă garanția fermă a securi
tății internaționale a Cehoslovaciei, 
premisa hotărîtoare a creșterii eco
nomiei socialiste, a dezvoltării știin
ței și tehnicii, culturii și gradului de 
instruire și, de asemenea, a creșterii 
nivelului de trai al poporului nostru.

Mai ales în perioada actuală, cind 
lumea capitalismului se zbate în cri
ză, „succesele statelor socialiste — 
după cum declara tovarășul Gustav 
Husak — reprezintă mărturia grăi
toare a superiorității orinduirii noas
tre sociale și, totodată, un exemplu 
pentru oamenii muncii din țările 
capitaliste. Cu cît mai mare este for
ța noastră comună. cU atît mai mari 
vor fi garanțiile păcii, progresului 
social și socialismului în lume11.

Din această perspectivă, oamenii 
muncii cehoslovaci dau o înaltă a- 
preciere succeselor obținute în ulti
mele trei decenii in edificarea patriei 
sale socialiste de către clasa munci
toare și toți oamenii muncii români. 
Urmărim cu admirație ritmurile înal
te și caracterul modern al industriei 
românești, avintul agriculturii, creș
terea nivelului cultural și a gradului 
de instruire, ridicarea nivelului de 
trai al milioanelor de oameni ai 
muncii.

în anii construcției socialiste. In 
procesul construirii bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului în Cehoslova
cia si România, s-a dezvoltat și a- 
dîncit colaborarea reciprocă. O deo
sebită importanță pentru dezvolta
rea relațiilor multilaterale și priete
niei dintre țările noastre au avut în
tîlnirile dintre tovarășii Gustav Hu
sak și Nicolae Ceaușescu. atît la 
nivel bilateral, cît și cu prilejul con
sfătuirilor organelor politice ale Tra
tatului de la Varșovia și al altor dis
cuții comune ale celor mai înalți re
prezentanți ai țărilor socialiste fră
țești.

In încheiere, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace a spus : Aș dori, stimați 
prieteni români, să exprim încă o 
dată convingerea că colaborarea mul
tilaterală dintre țările noastre socia
liste frățești se va dezvolta și în con
tinuare cu succes. Vă rog să-mi per
miteți să vă urez încă o dată multe 
succese in opera de edificare a so
cialismului în frumoasa dumneavoas
tră țară, în îndeplinirea rodnică a ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

După adunare a avut loc un con
cert festiv.

(Agerpres)

CEHOSLOVACE
stituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de știință, artă și cul
tură, generali și ofițeri superiori.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

Manifestările de la Praga
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GUSTAV HUSAK

PRAGA 7. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Comitetul Cen
tral al P.C. din Cehoslovacia, C.C. al 
Frontului Național, Adunarea Fede
rală și Guvernul R.S.C. au organizat, 
miercuri, la Praga, o adunare festi
vă consacrată celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub ocupația fascistă.

în prezidiul adunării au luat loc 
secretarul general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele C.C. al 
Frontului Național al R.S.C., Gustav 
Husak, președintele guvernului fede
ral, Lubomir Strougal, membri ai Pre
zidiului și secretari ai C.C. al P.C.C., 
reprezentanții altor partide politice 
ale țării, organizațiilor de masă și 
obștești, fruntași in producție. De a- 
semenea, în prezidiu s-au aflat con
ducătorii delegațiilor străine invitate 
pentru a participa la manifestările 
consacrate zilei naționale, printre 
care și conducătorul delegației Fron
tului Unității Socialiste al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar ai 
C.C. al P.C.R. în sală se afla, de a- 
semenea, conducătorul delegației 
municipiului București, tovarășul Ni
colae Constantin, secretar al Comi
tetului municipal de partid Bucu
rești. '

Adunarea festivă a fostuieschisă de 
Lubomir Strougal.

în cuvîntarea rostită la adunare, 
Gustav Husak a evidențiat impor
tanța pe care o reprezintă pentru po
porul cehoslovac eliberarea sa de sub 
ocupația fascistă, arătind că 9 Mai 
1945 intră în istoria îndelungată și 
bogată a țării ca cea mai strălucită 
și Însemnată dată.

O importantă parte a cuvîntării 
Gustav Husak a consacrat-o luptei 
grele desfășurate în cei șase ani de 
ocupație fascistă de popoarele ceh 
și slovac, în frunte cu comuniștii, re
levării locului pe care îl ocupă in a- 
saltul general asupra Germaniei fas
ciste insurecțiile naționale slovacă și 
cehă, răscoala populației pragheze. 
După ce a exprimat recunoștința în
tregului popor cehoslovac față de 
jertfele date de armatele sovietice în
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Întîlnire muncitorească
la Hrad

întîlnire în at- 
a uneia dintre 
a Hrâdului pra- 
plină de semni-

popor ceho-

premergătoare 
caracterizată

în întreaga Cehoslovacie bucuria 
pentru marea aniversare a elibe
rării se contopește cu mindria pen
tru succesele remarcabile obținute 
de oamenii muncii, sub conduce
rea partidului comunist, în cele 
trei decenii de viață liberă. Dintre 
multiplele manifestări jubiliare ni 
s-a părut a avea o semnificație 
aparte cea de acum cîteva zile : 
cei mai buni dintre cei mai buni 
muncitori, țărani cooperatori, inte
lectuali și-au dat 
mosfera solemnă 
cele mai mari săli 
ghez ; o intîlnire 
ficații, căci aici, pentru merite deo
sebite repurtate în munca de edi
ficare a societății socialiste, li s-au 
înmînat înalte distincții ale repu
blicii. Prin ei au fost recunoscute 
meritele întregului 
slovac, strădaniile 
sale continue de a 
da mereu noi di
mensiuni avuției 
naționale și, prin 
aceasta, de a ridica 
tot mai sus nivelul 
de viață.

Cronica perioadei 
sărbătorii naționale, _____
prin intensificarea eforturilor pen
tru realizarea și depășirea planu
lui cincinal, cuprinde grăitoare 
mărturii ale felului in care oamenii 
muncii au înțeles să-și onoreze an
gajamentele asumate. Zilnic, presa, 
radioul, televiziunea au adus vești 
îmbucurătoare de pe întreg cuprin
sul țării. Ele anunțau darea în 
funcțiune a unor importante uni
tăți energetice, chimice, din indus
triile construcțiilor de mașini, ma
terialelor de construcții, ușoare și 
alimentare ; creșterea eficienței 
producției și muncii prin diminua
rea consumului de materii prime 
și materiale, combustibilului și 
energiei electrice, ca și prin apli
carea unor noi tehnologii moderne 
și soluții constructive ; încheierea 
înainte de termen a lucrărilor agri
cole de primăvară ; antrenarea, in 
zilele de repaos, a multor sute de 
mii de cetățeni — tineri și vîrst- 
nici — în larga acțiune de înfru
musețare a orașelor și satelor.

Ca rezultat al muncii și luptei 
poporului său, al conducerii între
gii activități de făurire a noii so
cietăți de către partidul comuniști
lor. la cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării sale, Cehoslovacia în
fățișează imaginea unor profunde 
transformări îpnoitoare. Este cu
noscut că și înainte de război 
Cehoslovacia dispunea de un po
tențial economic avansat ; compa
rativ cu anul 1937 — considerat cel 
mai prosper din întreaga perioadă 
a republicii burgheze — anul aces
ta venitul național (planificat) 
este însă de 4,8 ori mai mare, 
iar volumul producției indus
triale de 9,9 ori. în strategia dez
voltării industriale s-a dat întîieta- 
te acelor ramuri ale producției care 
influențează într-o măsură deter
minantă progresul general. Astfel, 
în perioada ce a urmat încheierii 
războiului, întreprinderile producă
toare de energie electrică și-au spo
rit producția de 3,6 ori, cele side
rurgice de 13,5 ori, construcțiile de 
mașini de 28,3 ori ; de circa 14 ori 
s-a mărit producția industriei bu
nurilor de consum și a celei ali
mentare.

CORESPONDENT A 
DIN PRAGA

luptele pentru eliberarea Cehoslova
ciei, Gustav Husak a spus : „Mulțu
mim celorlalte popoare frățești, ce
lorlalți aliați și luptători antifasciști, 
care s-au jertfit pentru eliberarea 
Cehoslovaciei. Asigurăm pe toți prie
tenii Republicii Socialiste Cehoslovace 
că poporul nostru a fost și va rămi- 
ne credincios celor mai luminoase 
tradiții de luptă împotriva fascismu
lui obscurantist, pentru democrație și 
progres social11.

în continuare, vorbitorul a făcut o 
largă trecere în revistă a succeselor 
principale obținute în anii de după 
eliberarea țării de sub ocupația fas
cistă de clasa muncitoare, țărănimea 
cooperatistă, intelectualitatea ceho
slovacă în edificarea unei economii și 
culturi moderne, socialiste, în ridi
carea nivelului/ de trai al celor ce 
muncesc. El a făcut un bilanț al re
zultatelor obținute în construcția de 
stat, rezolvarea justă. marXist-leni- 
nistă, a problemei naționale, în pri
mul rind a relațiilor fundamentale 
dintre cele două popoare frățești — 
ceh și slovac.

Cei 30 de ani de construcție socia
listă în Cehoslovacia — a spus el — 
sînt legați de eforturile pentru a 
realiza în practică o astfel de orien
tare a politicii noastre externe, care 
să asigure cele mai bune condiții 
pentru munca pașnică a poporului 
nostru, pentru dezvoltarea cu succes 
a societății socialiste.

în acest context, el a relevat că 
potrivit orientărilor stabilite de cel 
de-al XIV-lea Congres al partidului, 
Cehoslovacia depună toate eforturile 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
colaborării cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte țări socialiste frățești.

în încheiere, Gustav Husak a scos 
în evidență sarcinile mari și com
plexe care stau în fața societății 
cehoslovace contemporane, rolul con
ducător al partidului comunist — 
chezășie a înaintării ferme a țării.

La adunare a luat, de asemenea, 
cuvintul conducătorul delegației de 
partid și de stat sovietice, A. P. Ki
rilenko, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.
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Asemenea ascensiuni pe diagra
ma dezvoltării industriei au fost 
asigurate, in primul rind, prin 
realizarea unui amplu program de 
investiții, din care peste o treime 
au fost repartizate industriei, ra
mura conducătoare a economiei. In 
întreaga perioadă a celor trei de
cenii, politica economică a ținut 
seama de necesitatea de a se asi
gura un ritm mai accelerat de in
dustrializare a Slovaciei, care, da
torită unor condiții specifice, se 
afla, Ia începuturile construcției 
socialiste, mult rămasă în urmă 
față de Cehia și Moravia.

Amplificarea activității economi
ce a dus la creșterea continuă a 
posibilităților de încadrare în 
muncă, numărul salariaților a cres
cut de la 3,5 milioane în 1945, la 
7,3 milioane anul trecut, ceea ce 

reprezintă mai 
mult de jumătate 
din populația tota
lă a țării. Definind 
peste 95 la sută din 
suprafața arabilă, 
sectorul socialist- 
cooperatist din a- 
reușit să asigure 

internă o parte 
a materiilor pri-

grlcultură a 
din producția 
considerabilă 
me necesare industriei țării. Pro
ducția de cereale a înregistrat spo
ruri spectaculoase, crescind de la
4.2 milioane tone în 1950, la 10,6 
milioane tone anul trecut.

Realizările remarcabile dobîn- 
dite in creșterea forțelor de pro
ducție, a avuției naționale au per
mis ridicarea continuă a nivelului 
de trai material și cultural al ce
lor ce muncesc. Volumul vinzărilor 
de bunuri de larg consum și pro
duse alimentare a crescut de la 49 
miliarde coroane in 1950, la 205 mi
liarde anul trecut. Cheltuielile so
ciale pentru învățămînt, cultură, în
grijirea sănătății au sporit de la
48.2 miliarde, în primul an al eli
berării, la 121,8 miliarde anul tre
cut. în perioada 1945—1970 au fost 
construite locuințe care reprezintă 
40 la sută din totalul fondului lo
cativ, peste jumătate din populația 
țării locuind acum în apartamente 
ridicate în perioada de după elibe
rare.

Și .în acest an, în întreaga țară, 
populația orașelor și satelor a adus 
prinos de recunoștință eliberatori
lor ei — armatelor sovietice și ro
mâne, care prin luptele și sacri
ficiile 
cehi 
lea

lor, alături de partizanii 
și slovaci au deschis ca- 

tuturor acestor mari suc
cese. Ca în fiecare an, mor
mintele ostașilor români au fost 
presărate cu flori — dovezi ale 
recunoștinței cehilor șl slovacilor 
față de cei care, după ce au luptat 
pentru eliberarea propriei lor pa
trii, nu au pregetat ” ‘ "
pentru libertatea 
prietene, aducînd o 
preț la infrîngerea

Trecînd în revistă marile 
zări dobîndite în deceniile de mun
că și luptă ce s-au scurs din 1945, 
poporul cehoslovac prieten priveș
te viitorul cu optimismul și încre
derea pe care Ie-o dau resursele 
mereu sporite ale societății socia
liste în plină dezvoltare.

să se jertfească 
unor popoare 
contribuție de 
hitleriștilor.

reali-

C. PRISACARU

pariirl.il
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TREI DECENII DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI

ACȚIUNEA UNITĂ Â MASELOR POPULARE, A TUTUROR PORTELOR PĂCII,DEMOCRAȚIEI ȘI PROGRESULUI
Emirul Kuweitului l-a primit pe ministrul

finanțelor al României

între multiplele concluzii și învă
țăminte pe care aniversarea zdro
birii fascismului le proiectează in 
conștiința intregii omeniri, cea mai 
importantă este, desigur, aceea că 
măreața izbindă de acum trei de
cenii nu ar fi fost posibilă fără ac
țiunea unită a popoarelor, fără vo
ința lor de a nu precupeți' nici un 
sacrificiu pentru a lichida cea mai 
mare primejdie care a amenințat 
vreodată umanitatea. Victoria îm
potriva hiilerismului a confirmat, 
în modul cel mai strălucit, teza 
marxistă că forța motrice a întregii 
evoluții istorice sint popoarele — 
înrîurirea lor asupra dezvoltării so
ciale fiind cu atit mai puternică cu 
cit ele acționează unit și sint hotă- 
rîte să nu precupețească nici un 
sacrificiu pentru a-și apăra liberta
tea, independența, ființa națională.

După cum se știe, dacă Germa
nia hitleristă și aliații ei au putut 
să ocupe, temporar, o mare parte 
a Europei și alte zone ale glo
bului, provocînd suferințe incal
culabile omenirii, aceasta s-a da
torat faptului că popoarele lu
mii nu au acționat de la în
ceput unit, nu s-au ridicat cot la 
cot spre a stăvili politica de forță 
și agresiune și a spulbera țelurile 
de hegemonie mondială ale hitle- 
rismului. Desigur, trebuie subliniat 
că și politica cercurilor conducă
toare ale vremii a împiedicat să se 
manifeste acțiunea popoarelor, fiind 
cunoscut că puterile occidentale au 
mizat pe înțelegeri de culise, de
parte de văzul și de știința po
poarelor. tocmai pentru c,\ aceste 
înțelegeri se bazau pe nesocotirea 
intereselor unor popoare mai mici.

Abia cu prețul unor mari jertfe 
s-au impus lecția și imperativul u- 
nității, formindu-se acea mare coa
liție ce avea să zdrobească fascis
mul. Așa cum pe scară internațio
nală coaliția a reunit majoritatea 
covirșitoare a popoarelor lumii, tot 
așa pe planul național al fiecărei 
țări, inclusiv cele temporar ocupate, 
ea a cuprins cel mai larg evantai 
de forțe sociale, partide și organi
zații, de la comuniști, care au ju
cat rolul de avangardă, pină la 
formații politice burgheze — și în- 
tr-un caz și în altul, factorul care 
a determinat unirea tuturor într-un 
singur șuvoi fiind țelul comun al 
lichidării agresiunii hitleriste.

Tocmai în acest fel a fost obținu-, 
tă victoria asupra fascismului, cu 
prețul unor sacrificii incomensu

Numai încetarea înarmărilor atomice
poate asigura neproliferarea armelor nucleare
Intervenția șefului delegației române la Conferința 

pentru examinarea modului de aplicare 
a tratatului de neproliferare

României in problemele 
formulată în Raportul 

de tovarășul Nicolae

care

GENEVA 7 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările Conferinței 
Dentru examinarea modului de a- 
plicare a Tratatului de neprolifera- 
re a armelor nucleare. In cadrul 
dezbaterilor de miercuri a luat cu- 
vintul șeful delegației române. Va
sile Gliga. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

Pornind de la concepția de an
samblu a 
dezarmării, 
prezentat
Ceaușescu la cel de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
si de la declarația făcută cu oca
zia ratificării Tratatului de nepro- 
liferare de către tara noastră la 30 
ianuarie 1970. șeful delegației româ
ne a relevat că. de la intrarea în 
vigoare a acestui tratat, prolifera
rea armelor nucleare a oontinuat, 
noi state si chiar tarile posesoare 
de arme nucleare .producind in con
tinuare armamente în cantităti apre
ciabile.

Insistînd asupra legăturii organice 
dintre dezarmare si neproliferare, 
reprezentantul României a arătat că, 
dacă se dorește să se ajungă la ne
proliferare, trebuie să se pornească 
de la încetarea înarmărilor atomice, 
posesorii armelor nucleare să înce
teze să mai producă si să perfecțio
neze astfel de arme și să-si asume 
obligația de a nu ataca țările 
renunță la arma nucleară.

Trecînd în revistă situația de 
existentă pe planul înarmărilor, 
arătat că, deși discuțiile despre 
dezarmare au ocupat un loc impor
tant în perioada care s-a scurs de 
la încheierea tratatului, singurele re
zultate care pot fi menționate se re
feră la o serie de acorduri parțiale 
care însă nU au condus nici măcar la 
distrugerea unei singure arme atomice. 
Dimpotrivă, cursa înarmărilor a con
tinuat în ritm accelerat, noi arme, 
tot mai distrugătoare, fiind experi
mentate și introduse în arsenalele 
militare. In aceste condiții, revine 
conferinței sarcina elaborării unui 
program concret care să prevadă în
cetarea producției de arme nucleare, 
trecerea La retragerea stocurilor de 
arme nucleare de pe teritoriile altor 
state și apoi la lichidarea treptată, 
sub control corespunzător, a tutu
ror stocurilor de arme nucleare.

In continuare, șeful delegației ro
mâne a abordat chestiunea garan
țiilor de securitate pentru statele 
nenucleare, problemă rămasă deschi
să la încheierea tratatului. Sublini
ind că, pină la eliminarea totală a 
armelor nucleare existente și, deci, a 
pericolului nuclear, țările care au 
renunțat la armele atomice au drep
tul de a beneficia de garanții ferme 
că nu vor fi atacate sau amenințate 
cu folosirea armelor nucleare, repre- 

fapt 
el a

rabile. Marele învățămînt al cum
plitei încleștări antihitleriste, a! 
uriașelor vărsări de singe pe care 
le-a provocat este necesitatea ca 
popoarele să se manifeste activ 
în soluționare^ tuturor problemelor 
internaționale, pentru ca ororile 
unei noi conflagrații mondiale să 
nu se mai repete niciodată, să ac
ționeze convergent, prin unitatea 
de luptă pe plan intern și interna
țional a tuturor forțelor progresis
te și democratice.

Acest postulat constituie una din 
orientările cardinale ale activității 
partidului și statului nostru pe plan 
internațional. întreaga evoluție 
postbelică, deplasările profunde de 
forțe pe arena mondială, schimbă
rile rapide — cit în decenii sau 
chiar secole, în trecut — la care 
asistăm în ultimii cîțiva ani, in
clusiv strălucitele victorii din a- 
ceste' zile ale popoarelor vietnamez 
și cambodgian, demonstrează plenar 
rolul crescînd, aportul decisiv al 
maselor largi populare la desfășu
rarea proceselor social-politice con
temporane.

Marile probleme care confruntă 
astăzi întreaga lume impun spo
rirea continuă a acestui rol. Via
ța însăși arată, în modul cel mai 
concludent, că nici una din aceste 
probleme atît de complexe, fie că 
este vorba de dezarmarea generală 
și în primul rînd de cea nucleară, 
de stingerea focarelor de încordare 
și conflict, de lichidarea decalajelor 
economice, de edificarea unei efec
tive securități mondiale, nu-și pot 
afla rezolvarea numai prin acțiu
nile unor personalități sau guverne, 
ci, mai presus de toate, prin efor
turile unite, prin lupta viguroasă a 
maselor celor mai largi, care sînt 
în măsură și trebuie să influențe
ze hotărîtor mersul evenimentelor, 
să determine guvernele, personali
tățile politice să acționeze conform 
aspirațiilor de pace și progres ale 
popoarelor.

In temeiul realităților contempo
rane. România socialistă apreciază, 
cu deplină îndreptățire, că există 
in prezent condiții mai favorabile 
ca oricind ca masele, forțele social- 
politice cele mai largi să se uneas
că tot mai strins și să-și facă și 
mai puternic auzit glasul, să-și im
pună cu și mai multă tărie voința. 
Tot măi mult sporește ponderea ță
rilor socialiste și capacitatea lor de 
înriurire pe plan mondial : zeci și 
zeci de noi popoare descătușate iși 

zentantul român a cerut ca statele 
posesoare de arme nucleare să-și a- 
sume Obligații solemne în acest sens, 

în aceeași direcție se înscriu și e- 
forturile popoarelor de a crea in di
ferite părți ale lumii zone denuclea- 
rizate. însoțite de angajamentul sta
telor nucleare că vor recunoaște sta
tutul acestor zone și nu vor utiliza 
armele nucleare împotriva statelor 
care le compun.

România a sprijinit crearea unor 
astfel de zone în diferite părți ale 
lumii și a prezentat propuneri care 
își păstrează actualitatea, vizind 

' transformarea regiunii în care se 
află — Balcanii — într-o zonă de 
bună vecinătate, liberă de arme nu
cleare.

Acceptînd, în virtutea tratatului, 
unele restricții privind utilizarea a- 

' tomului, țările in curs de dezvoltare 
nenucleare au contat pe sprijinul 
țărilor dezvoltate și al Agenției In
ternaționale , pentru Energia Atomi
că în dezvoltarea largă a aplicațiilor 
pașnice ale atomului in procesul 
dezvoltării lor economice și sociale. 
Așteptările lor. nu au fost însă sa
tisfăcute pe deplin.

Pornind de la această constatare. 
România consideră necesar ca la 
conferință să fie hotărite măsuri 
destinate a stimula cooperarea inter
națională în domeniul nuclear, spo
rirea asistenței tehnice, astfel incit 
imperativele instaurării unei noi or
dini economice să-și găsească o re
flectare adecvată și pe acest plan.

Reprezentantul român a arătat că 
viabilitatea tratatului, forța sa de 
atracție și, în consecință, influența 
sa asupra relațiilor internaționale 
vor depinde de contribuția pe care 
conferința o va aduce la cauza dez
armării, a dezarmării nucleare in 
primul rind.

Subliniind încă o dată semnifica
ția politică deosebită a conferinței 
in lupta popoarelor pentru pace și 
dezarmare, în vederea eliberării o- 
menirii de primejdia unui război 
termo-nuclear, șeful delegației româ
ne a relevat actualitatea vibrantului 
apel adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist 
Român : „Considerînd că situația 
internațională, deosebit de gravă, a- 
mcnință bunăstarea, libertatea, pa
cea și insăși viața popoarelor, adre
săm, de Ia acest înalt forum al par
tidului și poporului nostru, tuturor 
statelor, tuturor guvernelor și po
poarelor, chemarea solemnă de a ac
ționa cu toată răspunderea, pină nu 
este prea tîrziu, pentru salvarea o- 
menirii de la un război distrugător, 
pentru soluționarea tuturor proble
melor dintre state pș calci pașnică a 
tratativelor, în interesul tuturor na
țiunilor".
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revendică cu energie dreptul de 
a-și spune cuvîntul asupra . tuturor 
problemelor care le privesc ; pe 
toate continentele acționează forțe 
sociale puternice fără precedent : 
clasa muncitoare și partidele ei. ță
rănimea, intelectualitatea, catego
riile mijlocii, masele de femei și de 
tineret, armata chiar, într-un șir de 
țări, pături și cercuri sociale, orga
nizații politice și obștești de cele 
mai felurite orientări și convingeri 
— care se pronunță, cu tot mai 
mare fermitate, pentru lichidarea 
vechii politici de dominație și dictat, 
indiferent de ambalajul sub care s-ar 
prezenta, pentru instaurarea unei 
păci trainice, a unei noi ordini po
litice și economice. Unite într-un 
singur mănunchi, nimic nu poate 
sta în calea acestor forțe.

Tocmai de aceea, întreaga activi
tate internațională a partidului și 
statului nostru are ca fir conducă
tor ideea unității : unitatea cu și 
intre toate țările socialiste, toate 
detașamentele mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, miș
cările de eliberare națională, țările 
în curs de dezvoltare, statele neali
niate, toate forțele antiimperialiste, 
progresiste și democratice de pe 
glob. Referindu-se în acest sens la 
rolul esențial al luptei maselor 
populare pentru continuarea cursu
lui spre destindere, pentru in
staurarea păcii și colaborării in
ternaționale. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „In această lu
mină se impune să fie intensificată 
participarea noastră la rezolvarea 
marilor probleme care frămîntă o- 
menirea, să sporească rolul nostru 
în activitatea de unire a forțelor 
progresiste de pretutindeni, a tu
turor popoarelor, în scopul impu
nerii unei politici noi, bazate pe 
egalitate și echitate, creării condi
țiilor pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră".

Animată de încrederea nestrămu
tată că astăzi, mai mult ca oricînd. 
stă in puterea popoarelor să-și fău
rească propriul viitor. România mi
litează. potrivit orientărilor Con
gresului al XI-lea, pentru întări
rea unității de luptă a popoarelor — 
condiție esențială și decisivă a îm
plinirii năzuințelor lor de libertate 
și pace, bunăstare și progres, 
a făuririi unei lumi mai bune și 
mal drepte.

Romulus CAPLESCU

MANIFESTĂRI DEDICATE
ZILEI DE 9 MAI

Depuneri de coroane de flori la mormintele ostașilor români 
din Ungaria, Cehoslovacia și Bulgaria

BUDAPESTA 7 — Corespondentul 
nostru transmite : Cu prilejul împli
nirii a 30 de ani de la victoria asu
pra fascismului, la cimitirul eroilor 
români din cartierul Rakosliget din 
Budapesta a avut loc solemnitatea 
depunerii de coroane de flori pentru 
a cinsti memoria celor 42 700 militari 
români care și-au jertfit viața în 
lupta pentru eliberarea Ungariei de 
sub jugul fascist.

Au depus coroane de flori Bodonyi 
Pâine și Trautmann Rezso, membri 
ai Consiliului Prezidențial al R.P. 
Vnga-re. Keseru Janosne. ministrul 
industriei ușoare. Polinszky Karoly. 
ministrul învățămîntului. și Racz Pal. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. general-maior Kalazi Jozsef, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale, Bugar Janosne, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Popular Patriotic, reprezentanții or
ganelor locale de partid și de stat. 
Din partea Ambasadei române la Bu
dapesta a fost depusă o coroană de 
flori de către loan Cotoț. ambasado
rul Republicii Socialiste România în 
Ungaria.

O gardă de onoare a prezentat o- 
norul. iar fanfara militară a intonat 
imnurile de stat ale României și Un-

*
VARȘOVIA 7 — Corespondentul

Agerpres transmite : La 7 mai, am
basadorul României la Varșovia, 
Aurel Duca, a organizat o conferință 
de presă consacrată zilei <ie 9 Mai. 
Au participat reprezentanți ai publi
cațiilor centrale, agențiilor de presă 
și radioteleviziunii poloneze, funcțio
nari superiori din M.A.E.. corespon
denți ai presei străine.

Ambasadorul României a vorbit 
despre importanța cuceririi indepen
denței tării noastre, a scos în evi
dență semnificația insurecției națio
nale armate antifasciste și antiimoe- 

■ rialiste de la 23 August 1944. înfăp
tuită sub conducerea P.C.R., 
zentat pe larg participarea 
niei la obținerea victoriei 
Germaniei hitleriste. Ambasadorul 
țării noastre a subliniat dezvoltarea 
continuă a relațiilor de colaborare și 
prietenie dintre România și Polonia.

a pre- 
Româ- 
asupra

Convorbiri cehoslovaco-palestinene
PRAGA 7 (Agerpres). — Comuni

catul comun dat publicității la în
cheierea vizitei în Cehoslovacia a 
președintelui Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.), Yasser Arafat, arată 
că o pace durabilă în Orientul'Apro
piat poate fi obținută numai prin re
tragerea trupelor israeliene de pe 
toate teritoriile arabe ocupate si res
pectarea drepturilor naționale legiti-

Adunarea festivă 
din capitala R. D. G

consacrată celei de-a XXX-g aniversări a victoriei împotriva 
fascismului

BERLIN 7 — Corespondentul nos
tru transmite : Miercuri. în sala O- 
perei Germane de Stat din capitala 
R.D. Germane a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a XXX-a 
aniversări a victoriei asupra fascis
mului hitlerist. în prezidiu au luat 
loc Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Stat, 
Horst Sindermann, președintele Con
siliului de Miniștri, alți conducători 
de partid și de stat ai R.D.G. A fost 
prezentă și delegația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialis
te din România, condusă de Corne- 
liu Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.U.S.

Erich Honecker a rostit o cuvîn- 
tare despre semnificația victoriei a- 
sunra fascismului hitlerist.

După ce s-a referit la rolul hotă
rîtor al Uniunii Sovietice și arma
tei sale in zdrobirea fascismului, 
vorbitorul a adus elogii marilor fap-

■

BERLIN 7 — Corespondentul nos
tru transmite : Delegația Frontului 
Unității Socialiste condusă de tovară
șul Cornel iu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Național al F.U.S., aflată în 
capitala R.D.G. pentru a lua parte 
Ia manifestările prilejuite de cea 
de-a 30-a aniversare a victoriei asu
pra fascismului, a fost primită, 
miercuri, de Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 

Germane. Au fost prezenți Al- 
Norden. membru al Biroului Po- 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. E- 
Correns, președintele Consiliului 

Național al

R.D. 
bert 
litic, 
rich
Național al Frontului 
R.D.G., Oskar Fischer, ministrul afa-

Semnarea unui protocol bulgaro-irakian 
de colaborare economică

SOFIA 7 (Agerpres). — La Sofia 
a fost semnat un protocol bulgaro- 
irakian de colaborare economică bi
laterală. Documentul prevede o dez
voltare considerabilă a cooperării în 
domeniile agriculturii, industriei și 
transoorturilor. relatează agenția 
B.T.A. La ceremonia semnării au 
participat Todor Jivkov. prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia. si Saddam Hussein, secretar 
general adjunct ’al conducerii regio
nale a Partidului Socialist Arab Baas, 
vicepreședinte al Consiliului Coman
damentului Revoluției din Irak.

MEXIC „Săptămîna culturii românești

CIUDAD 
pres). — 
consacrate 
de

DE MEXICO 7 (Ager-
In cadrul manifestărilor 

apropiatei vizite oficiale 
prietenie pe care tovarășul

gariei, precum și Internaționala. Au 
mai depus jerbe de flori numeroși 
cetățeni și elevi.

PRAGA 7 —v Corespondentul Ager
pres transmite : în Slovacia, pe teri
toriul căreia cei peste un sfert de 
milion de ostași români au început 
lupta grea și cu multe jertfe pentru 
eliberarea Cehoslovaciei, au avut loc 
festivități. în cadrul cărora au fost 
depuse coroane de flori lă monu
mentele și cimitirele eroilor români. 
Consulul general român la Bratisla
va, Carol Cozma. și reprezentanții 
organelor locale de partid și de stat 
au depus coroane de flori Ia 
nec. Piestany și Zvolen.

Lude-

Ager- 
celei

SOFIA 7 — Corespondentul 
preș transmite : Cu prilejul 
de-a 30-a aniversări a victoriei îm
potriva fascismului și a 98 de ani de 
la proclamarea Independenței de stat 
a României, miercuri, 7 mai. membri 
ai Ambasadei României la Sofia au 
depus o coroană de flori la monu
mentul ostașilor români, tnălțat in 
semn de recunoștință în orașul O- 
reahovo (fost Rahova). La depunere 
au fost prezenți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat,

★

a relevat aprecierea de care se bucu
ră din partea comuniștilor români, 
a' întregului nostru popor, contribuția 
adusă de Polonia la 'victoria asupra 
fascismului.

CAIRO 7 — Corespondentul nostru 
transmite : Cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a victoriei asupra 
fascismului și a celei de-a 98-a ani
versări a cuceririi independenței de 
stat a României, la Casa de cultură 
a artiștilor și scriitorilor din Alexan
dria a avut loc o seară culturală ro
mânească. Au participat Farouk 
Garrana. vicepreședinte al Adunării 
Deputaților din guvernoratul Ale
xandria. Fouad Meguid. subsecretar 
de stat la Ministerul Reconstrucției, 
oameni de cultură și artă, membri 
ai corpului consular, ziariști, un nu
meros public.

me' ale poporului arab palestinean, 
inclusiv dreptul acestuia la autode
terminare prin crearea unui stat pro
priu. Părțile s-au pronunțat pentru 
adîncirea și întărirea contactelor 
prietenești între țările socialiste și 
statele arabe.

Agenția C.T.K. precizează că s-a 
realizat o înțelegere privind repre
zentarea O.E.P. in R. S. Cehoslovacă 
și crearea unui Birou al O.E.P. la 
Praga. 

te ale mișcărilor populare de elibe
rare, contribuției pe care au aduș-o 
popoarele și statele coaliției antihi
tleriste. Si cei mai buni reprezen
tanți ai poporului german, in frunte 
cu partidul comunist, au luptat îm
potriva fascismului, în comun cu so- 
cial-democrați, cu adversarii lui 
Hitler de cele mai diverse origini. 
Făcînd un bilanț al succeselor obți
nute în edificarea noii societăți, 
Erich Honecker a relevat că astăzi 
R.D.G. este un stat socialist stabil, 
în care clasa muncitoare deține ro
lul conducător, se bucură de încre
derea oamenilor muncii și prietenia 
popoarelor.

Trecînd in revistă succesele obți
nute în destinderea politică în Eu
ropa. primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G. a relevat deosebita însem
nătate pe care o va avea pentru con
solidarea păcii încheierea cu succes 
și cit mai grabnic a Conferinței ge- 
neral-europepe pentru securitate și 
cooperare, la cel mai înalt nivel.

cerilor externe al țării-gazdă, și 
Heinz Eichler, membru al Prezidiu
lui Camerei Populare a R.D.G. A 
fost prezent, de asemenea, ambasa
dorul României in R.D.G., Vasile 
Vlad.

Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. conducătorul de
legației române a transmis președin
telui Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane un cordial me
saj de salut, urări de prosperitate și 
progres poporului R. D. Germane. 
Mulțumind cordial, Willi Stoph a 
transmis, la rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune u- 
rări de sănătate și noi succese în ac
tivitatea depusă pentru prosperitatea 
poporului român.

încheindu-și vizita oficială in Bul
garia, Saddam 
miercuri Sofia.

Hussein a părăsit

★
au început convorbi-La Budapesta

rile ungaro-irakiene. Din partea un
gară Ia convorbiri participă Jend 
Fock, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, iar din partea 
irakiană, Saddam Hussein, secretar 
general adjunct al conducerii regio
nale a Partidului Socialist Arab 
Baas, vicepreședinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției din 
Irak, care se află Intr-o vizită ofi
cială la Budapesta.

'-.■eitnțhigC/r un . w»
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, o va 
face împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Mexic, la Biblioteca 
din Ciudad de Mexico a avut loc 
deschiderea festivă a „Săptămînii 
culturii românești".

După curantul inaugural rostit de 
Dumitru Mihail, ambasadorul țării 
noastre din capitala mexicană, direc
torul general al Fondului național 
pentru dezvoltarea artei populare 
din Mexic, dr. Tonathiu Gutierrez, 
a ținut conferința intitulată ..Româ
nia, bogăția sa artistică-populară". 
Conferința — îhsoțită de prezenta
rea unor diapozitive realizate de dr. 
Gutierrez în timpul. vizitei între
prinse anul trecut în țara noastră — 
a fost urmărită cu deosebit interes 
de cei prezenți la manifestare. A 
urmat proiecția filmului ..România 
de astăzi" și a altor documentare 
despre țara noastră.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
Convorbiri româno-bul 

gare. Mlnistrul 
telecomunicațiilor __
ian Dudas, a fost primit la 7 mai 
de Jivko Jivkov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia. Au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea, în continuare, a 
colaborării româno—bulgare în do
meniul de activitate al celor două 
ministere.

transporturilor și 
din România. Tra-

Președintele Egiptului, 
Anwar Sadat, va face o vizită ofi
cială în Austria în zilele de 30 și 
31 mai. înainte de a se întilni. la 
Salzburg, cu președintele Statelor 
Unite. Gerald Ford, s-a anuntat la 
Viena. Președintele egiptean va a- 
vea convorbiri cu șeful statului aus
triac. Rudolf Kirchschlaeger. și cu 
cancelarul Bruno Kreisky.

Întrevederi cubanezo-a- 
meriCane Senatorul democrat a- 
merican George McGovern, aflat în 
vizită în Cuba, a avut o întreve
dere cu Carlos Rafael Rodriguez. 
viceprim-ministru al guvernului, 
Raul Roa Garcia, ministrul relații
lor externe, si Jesus Montane Oro- 
pesa. membru al C.C. al P.C. din 
Cuba. La întrevedere au participat, 
de asemenea, consilierii senatorului 
care îl însoțesc în actuala sa vizită 
la Havana.

Prima Conferința inter- 
americană asupra aspecte
lor juridice ale consolidării 
independenței economice a 
Statelor ?i_a incheiat lucrările la 
Lima. Participants la lucrări au ho- 
tărît convocarea celei de-a doua se
siuni a organismului, între 16 și 21 
iunie, la Ciudad de Panama, in ve
derea analizării, sub aspect juridic, 
a problemelor referitoare la autode
terminare si independentă economi
că. suveranitatea statului asupra re
surselor economice interne, politica 
fată de companiile străine care ac
ționează în America Latină, apăra
rea drepturilor omului, lichidarea 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui. Un capitol separat va viza „do-

KUWEIT 7 (Agerpres). — AflatKUWEIT 7 (Agerpres). — Aflat în 
vizită in capitala kuîveitiană, Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, a 
fost primit de emirul Sabah Al-Sa
lem Al-Sabah, șeful statului, și de 
șeic Jaber Al-Ahmed Al-Jaber Al- 
Sabah, prințul moștenitor și primul 
ministru al Kuweitului.

Cu acest prilej, ministrul român a 
transmis emirului" Kuweitului din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un mesaj de caldă priete
nie, urări de sănătate și fericire per
sonală, de prosperitate, pace și pro
gres poporului kuweitian prieten, 
precum și dorința de a dezvolta ra
porturile de colaborare fructuoasă 
între cele două țări, in folosul am
belor ponoare, al înțelegerii și coo
perării dintre state, al cauzei păcii 
mondiale.

Vizita ministrului
al României

HELSINKI 7 (Agerpres). — Miercuri 
au Continuat convorbirile oficiale în
tre ministrul de externe al Republicii 
Socialiste România, George Maco- 
vescu, aflat intr-o vizită oficială în 
Finlanda, și ministrul de externe al 
țării-gazdă, Ahti Karjalainen.

In aceeași zi, ministrul de externe 
român și persoanele care îl însoțesc

VIETNAMUL DE SUD

Largă participare a populației 
la opera de reconstrucție națională

de baștină, 
din orașele 
contribuie, 
principiilor 
autoritățile 

funcțio-

SAIGON „Orașul Ho Și Min" 7 (A- 
gerpres). — In vederea desfășurării 
continue a procesului de normalizare 
a vieții populației din Vietnamul de 
sud, comitetele populare revoluțio
nare, care activează pe întreg terito
riul sud-vietnamez, acordă un sprijin 
multilateral locuitorilor strămutați în 
trecut cu forța de fostul regim saigo- 
nez, ajutîndu-i pe cei care doresc să 
se înapoieze în locurile 
La normalizarea situației 
și satele recent eliberate 
de asemenea, aplicarea 
umanitare proclamate de 
revoluționare cu privire la 
narii și militarii fostului regim anti
popular. In condițiile care s-au creat, 
toate categoriile populației participă 
în mod voluntar la lucrările de re
construcție. la redarea în exploatare 
a diferitelor întreprinderi și la asi
gurarea funcționării serviciilor co
munale. Toate aceste activități se 
realizează printr-o strînsă cooperare 
între locuitori și luptătorii Forțelor 
populare de eliberare sud-vietnnme- 
ze. La Saigon „Orașul Ho Și Min" 
și în celelalte orașe atmosfera este 
calmă, în piețe și în magazine acti
vitatea. comercială decurge firesc, in 
șcpli șe .desfășoară cursurile. Este 
asigurată, de asemenea, funcționarea 
normală a spitalelor, unde printre 
alți pacienți se află și militari răniți 
ai armatei fostului regim saigonez.

★

LONDRA 7 (Agerpres). — Phan 
Thi Minh, membră a delegației de 
la Paris a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, care a sosit, miercuri dună- 
amiază, la Londra, la invitația Co
mitetului britanic al păcii, a decla
rat că noul Vietnam de sud va fi 
independent, democratic, neutru, 
prosper și animat de intenții pașni
ce. Sîntem gata să acceptăm sprijin 
moral și ajutoare materiale de la 
organizații naționale și internaționale 
umanitare și de Ia toate țările lumii, 
inclusiv Statele Unite, dar fără con
diții politice. Țelul urmărit de Gu-

sarul Canalului Panama" și necesi
tatea exercitării suveranității pana
meze asupra întregului teritoriu, in
clusiv asupra canalului și zonei sale 
adiacente.

Ministrul de externe al
R. P. Chineze, Ciao Kuan'hua- 
a conferit cu Christopher Soames, 
vicepreședinte al 
comune. anunță 
Nouă.

Comisiei Pieței 
agenția China

au
ni- 

Ia

In capitala Jamaicăi 
luat sfîrsit lucrările reuniunii la 
vel înalt a Commonwealthului, 
care au participat reprezentanții a
34 de state din Europa. Asia, Afri
ca si America Centrală, membre ale 
acestui organism. In comunicatul fi
nal sînt cuprinse o serie de reco
mandări privind necesitatea institui
rii unei noi ordini economice in
ternaționale si a unor noi relații, e- 
chitabile. intre țările în curs de dez
voltare și statele industrializate, 
capitolul rezoluțiilor cu caracter 
litic. comunicatul final citează 
cele referitoare la condamnarea 
gimului minoritar din Rhodesia, 
lutionarea „dosarului namibian". 
tragerea tuturor trupelor străine 
Cipru și aplicarea unei soluții 
litice negociate, transformarea 
ceanului Indian într-o zonă a păcii, 
stabilității si cooperării.

La 
po
pe 
re- 
so- 
re- 
din 
po-
Cl-

Regina Elisabeta a II-a a 
Marii Britanii 8 80sit- miercuri 
dimineața, la Tokio, pentru a face 
o vizită de stat de șase zile în Ja
ponia. prima întreprinsă de un su
veran britanic în această tară.

Tornadele,care s_au abătut 
asupra regiunilor de răsărit ale sta
tului Nebraska și a orașului Omaha, 
au provocat moartea a trei Persoane 
si rănirea altor o sută. Autoritățile 
din Omaha au anuntat că cel puț 
tin 500 de case din oraș au fost com
plet distruse, iar aproximativ 1000 
au fost grav avariate. Oficiile me
teorologice americane menționează 
că acestea sînt cele mai grave fur
tuni care s-au abătut asupra statu
lui Nebraska, după cele din 1913, 
care s-au soldat cu 94 de victime.

Mulțumind pentru mesaj, șelcul 
Sabah Al-Salem Al-Sabah a rugat să 
se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate, fericire personală și de 
succese tot mai mari în activitatea 
sa nobilă, pusă în slujba poporului 
român, a cauzei colaborării și prie
teniei între popoare, a apărării păcii 
și securității internaționale, împreu
nă cu urări de progres și prosperi
tate poporului român. Șeful statului 
Kuweit și-a exprimat speranța că, 
într-un viitor apropiat, va avea 
bucuria să-1 întîlnească în Kuweit 
pe președintele Republicii Socialiste 
România în cadrul unei vizite ofi
ciale.

La primire a fost de față ambasa
dorul român în Kuweit, Constantin 
Căruntu.

in Finlanda
„No- 
unei 

și e-
au fost oaspeți ai concernului 
kia“, specializat în producția 
game largi de aparate electrice 
lectrotehnice, firmă care întreține re
lații comerciale cu țara noastră. 
George Macovescu a vizitat, de ase
menea. obiective economice și social- 
culturale din Helsinki și orașul 
ParVoo.

vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud este 
o largă unitate națională.

*
Guvernele Japoniei și Nepalului 

au anunțat că au recunoscut Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud.

♦
Consiliul Economic Social al O.N.U. 

a invitat Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud să participe la conferința mon
dială prilejuită de Anul international 
al femeii, care va avea loc la Ciudad 
de Mexico în perioada 
iulie a.c.

Agenția France ' Presse 
ză că „această invitație 
primul gest de recunoaștere din par
tea Națiunilor Unite a noului guvern 
instalat la Saigon—Orașul Ho Și 
Min»“.

19 iunie—2

menționea- 
constituie

• IN ATENTIE - AT
MOSFERA. In U RSS • 
fost organizată o expediție ae
riană la care participă mai mul
te avioane special echipată și 
care are ca scop culegerea de 
date meteorologice. în timpul 
unui zbor, care va parcurge o 
mare parte a teritoriului Uniu
nii Sovietice și a cărui primă 
fază este în curs de desfășura
re deasupra regiunilor arctice, 
se vor strînge date despre sta
rea atmosferei, variațiile de 
temperatură, presiune, direcția 
vînturilor, la cel puțin 10 alti
tudini diferite. Aparatura de 
bord va oferi, de asemenea, In
formații despre poluarea atmos
ferei. Datele ce vor fi culese în 
timpul acestei expediții vor fi 
deosebit de folositoare pentru 
economia națională, precum și 
pentru protecția 
j urător.

mediului incon-

„SIGURÂ" ?
haină de piele

• PAZĂ
Pălărie neagră.
de aceeași culoare, stea de șerif 
pe rever, un revolver de calibru 
mare Ia cingătoare, iată cîteva 
din „semnalmentele" detectivi
lor particulari ai firmei Kwan- 
Wiedmayer din Mtinchen. Ori
unde își fac ei apariția ..crimi
nalitatea se reduce la zero", a- 
sigură anunțurile publicitare ale 
firmei. Cu o astfel de reclamă, 
decorativii detectivi și-au găsit 
numeroși client! printre bogăta
șii orașului amintit, care, con
tra unui preț la fel de ..decora
tiv". dobîndesc speranța că as
pectul belicos al apărătorilor lor 
îi va scuti de atacurile și răpi
rile. devenite . tot mai frecvente 
în ultima vreme.

DUL-
preveni 
cariilor

• IMPOZIT PE
CIURII Pentru a 
extinderea flagelului 
dentare și a frîna, astfel, crește
rea continuă a cheltuielilor pen
tru tratamente stomatologice. U- 
niunea vest-europeană a medici
lor stomatologi a cerut introdu
cerea unui impozit special asu
pra dulciurilor, care au o in
fluență atît de dăunătoare asu
pra danturii. Fără reducerea con
sumului de dulciuri — scrie re
vista vest-germană „Zahnărzt- 
liche Praktis" — e greu de vă
zut cum poate fi evitat perico
lul unei adevărate „explozii" a 
maladiilor dentare.

• 317 KM ÎNOT. Ben 
Huggard. din Freeport, S.U.A., 
va încerca, la 22 mai. să tra
verseze înot strîmtoarea Flori
da. El are de parcurs 317 km și 
de înfruntat adversari reduta
bili : Golfstream-ul. curentul 
cald al Floridei, și numeroșii 
rechini ce sălășluiesc în aceste 
ape. Dacă va ieși biruitor. îno
tătorul american, in vîrstă de 
35 de ani. va dobori recordul 
mondial deținut de Walter Po- 
enisch care, cu trei ani în urmă, 
a străbătut înot o distantă de 
146 km in aceeași strîmtoare. 
Anterior. Huggard a traversat 
Canalul Mînecii și a parcurs ' 
Înot în total 60 000 de kilometri.


