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Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu,

va face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială 

in Mexic
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, va 
efectua, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială 
de prietenie în Mexic, la invitația

președintelui Statelor Unite Mexi
cane, Luis Echeverria Alvarez, și 
a doamnei Maria Esther Zuno de 
Echeverria, în perioada 7—11 iu
nie 1975.

Tovarășul Nlcolae Ceausescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu au plecat ieri

ANGAJAMENTELE 
MUNCITOREȘTI 
SE ÎNDEPLINESC 

CU CINSTE
Mii de bucureșîeni 

prezenți ieri pe 

aeroportul Otopeni, 

exprimînd gîndurile 

și sentimentele între

gului nostru popor, 

au adresat, din inimă, 

președintelui Româ

niei socialiste urări 

de drum bun și succes 

în noua sa misiune 

de prietenie, înțele

gere și colaborare 

între popoare.

• 0 PRODUCȚIE SUPLI* 
MENTARĂ DE 136 MILIOA- 
|JE I El au realizat in primul tri
mestru oamenii muncii din industria 
județului Cluj. S-au produs pește 
prevederi 3 813 tone minereuri de fier 
preparate, 2 264 tone oțel aliat și su
perior. 2 873 tone laminate finite pli
ne. 1 285 tone produse electrocera- 
mice. medicamente în Valoare de 3,7 
milioane lei. 3 000 tone ciment și al
tele. O contribuție de seamă la aceste 
succese au adus colectivele între
prinderilor „Industria sîrmei“ Cîm- 
pia Turzii. „Electroceramica** Turda, 
întreprinderea de medicamente „Te
rapia" din Cluj-Napoca, Fabrica de 
sticlărie Gherla. întreprinderea me
canică de material rulant „16 Fe
bruarie" si altele. Pină în prezent. 14 
unităti economice din județul Cluj 
au raportat îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen. (Al. Mureșan)

• A INTRAT ÎN FUNC
ȚIUNE 0 MARE FABRICA DE 
FURAJE COMBINATE LA
PLOIEȘTI. Noua unitate va satis
face in întregime nevoile județului 
Prahova si. in parte, pe cele ale ju
dețelor limitrofe. Dotată cu utilaje 
de înaltă tehnicitate, produse în 
tară, fabrica are un flux tehnologic 
continuu. în cea mai mare parte au
tomatizat. Aici se vor putea obține 
peste 20 de rețete de nutret pentru 
bpvine. .jșepține și păsări. Primeje 
„șarje" de furaje combinate au fost 
livrate complexului intercooperatist 
de creștere a porcilor de la Gherghi- 
ta si celui de la Stăncesti. care apar
țin de Trustul I.A.S. Prahova. (Const
Căprarul

Cărbune, metal și energie peste plan
Minerii Văi Jiului au realizat a- 

proape 24 000 tone cărbune net peste 
prevederile primului trimestru. Mi
nerii de la Vulcan — care au cîști- 
gat întrecerea pe anul trecut — se 
găsesc si de astă dată in plutonul 
fruntaș. înregistrînd in primele 3 
luni o depășire medie a sarcinilor 
de plan, pe fiecare zi lucră
toare. de peste 115 tone cărbune. 
La rîndul lor. siderurgiștii hunedo-

reni au obținut în această perioadă 
o producție suplimentară concretiza 
tă in 2 450 tone cocs metalurgic 
peste 10 000 tone fontă. 16 000 ton< 
otel (din care mai mult de 9 00( 
tone otel aliat) și aproape 24 000 tone 
laminate finite, iar energeticienii au 
„rotunjit" producția de energie elec
trică realizată peste plan la 52 mi
lioane kilowați-oră.

Obținerea unor recolte sporite impune
DISCIPLINĂ FERMĂ IN EXECUTAREA 

LUCRĂRILOR AGRICOLE

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecat, joi la amiază, 
într-o vizită oficială în Japonia. Fi- 
lipine, Iordania și Tunisia.

Șeful statului român este lnsotit 
de tovarășii Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului. Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Mihail Florescu. ministrul 
industriei chimice. Radu Păun, mi
nistrul sănătății, Vasile Pungan și 
Constantin Mitea. consilieri ai pre
ședintelui republicii. Constantin

Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

Prima etapă a misiunii de priete
nie și înțelegere a șefului statului 
nostru o constituie Japonia. In con
tinuare, așa cum s-a anunțat, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu vor face vizite 
oficiale în Republica Filipine. la in
vitația președintelui Ferdinand Mar
cos și a doamnei Imelda Marcos. în 
Regatul Hașemit al Iordaniei, la in
vitația Maiestății Sale regele Hus
sein și a Maiestății Sale regina Alia.

și in Republica Tunisiană, la invita
ția președintelui Habib Bourguiba și 
a doamnei Wassila Bourguiba.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost con
duși de tovarășii Manea Mănescu, 
Emil Bobu, Cornel Burtică. Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan. Dumi
tru Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Râutu, Iosif Uglar. Ilie Ver- 
deț. Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Iosif Banc, Mihai Dalea, Mihai Ge
re, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Va

sile Patilineț, loan Ursu, împreună 
cu soțiile. Erau prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai .Consiliului de Stat 
si ai guvernului, conducători de in
stituții centrale ' și organizații ob
ștești, generali și ofițeri superiori.

Au fost de față Yasuhiro Hamada, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Japo
niei. Roaul Rabe. însărcinatul cu afa
ceri a.i. al Filipinelor, Hani Kha- 
sawneh, ambasadorul Iordaniei la 
București. De asemenea, se aflau 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice. S. A. D. Bukhari, am
basadorul Pakistanului.

Erau prezenți șefii celorlalte mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul internațional Otopeni, Îm
podobit cu drapelele partidului și sta
tului nostru, cu portretul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Miile de cetățeni ai Capitalei, ve- 
niți la aeroport să-l salute pe șeful 
statului nostru, și-au manifestat cu 
căldură sentimentele de dragoste, de 
stimă și înaltă prețuire față de se
cretarul general al partidului, au a- 
dresat- tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu un căl
duros drum bun, urări de succes de
plin în această nouă solie de pace și 
prietenie.

Eveniment de o deosebită impor
tanță, vizita șefului statului român 
se înscrie ca un moment de seamă 
în contextul general al politicii ex
terne active de pace și colaborare, 
promovată consecvent de partidul și 
statul nostru, pe linia eforturilor ne
obosite și a contribuției remarca
bile pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o aduce la soluționarea 
in interesul popoarelor a probleme
lor ce preocupă omenirea, la instau
rarea unei noi ordini politice și eco
nomice, la făurirea unei lumi mai 
bune, mai drepte.

(Agerpres)

• 2 500 MAȘINI Șl UTI
LAJE PRIN AUTOUTILARE. 
în anii actualului cincinal, în în
treprinderile industriale din județul 
Mureș au fost realizate cu forțe pro
prii peste 2 500 mașini si utilaje, pre
cum și numeroase alte mijloace teh
nice. O asemenea zestre tehnică a 
contribuit, în bună măsură, la dimi
nuarea efortului valutar al unor în
treprinderi. în acest an. alte 500 ma
șini și utilaje, realizate în cadrul 
programului de autodotare, se vor 
alinia la startul producției, contribu
ind la realizarea unei / producții su
plimentare de peste 150 milioane let 

(Agerpres)

• JUDEȚUL ALBA A REA
LIZAT SARCINILE LA EX
PORT PE ÎNTREGUL CINCI
NAL Oamenii muncii din județul 
Alba, angajați plenar în întrece
rea socialistă ce se desfășoară 
în cinstea zilei de 1 Mai, obțin 
succese de prestigiu în îndeplini
rea planului și a angajamentelor. 
Pe ansamblul județului, pină la sfîr- 
șitul trimestrului I au fost îndeplini
te sarcinile de export pe întregul 
cincinal. Potrivit estimărilor făcute, 
s-au creat condiții ca pînâ la înche
ierea anului să se livreze la export, 
peste prevederi, produse în valoare 
de aproape 300 rtiilioane lei valută. 
(Ștefan Dinică).

Agricultura se practică în condi
țiile oferite de natură ! Iar aceste 
condiții diferă nu numai de 
la un an la altul, ci, în 
multe cazuri, de la o zi la alta. 
Or. în această primăvară. însămin- 
țărlle și celelalte lucrări de sezon 
se desfășoară in condiții climatice 
mai deosebite. . J^pâ o iarnă fără 
zăpadă. în majoritatea zonelor ță
rii primăvara a venit mai timpuriu. 
Deși mai călduroasă decît in alți 
ani, ea este caracterizată de preci
pitații de scurtă durată, însoțite de 
scăderea temperaturii. Și starea de 
aprovizionare a solului cu apă este 
foarte diferită. Dacă în unele zone 
din Transilvania pământul are ex
ces de umezeală, in partea de sud 
a tării rezerva de apă.' deși mai 
bună fată de anul trecut, nu este 
satisfăcătoare. De asemenea, în 
cursul lunii aprilie, procesul de e- 
vaporare a apei din sol e foarte 
puternic.

Pentru lucrătorii din agricultură 
acestea nu sint simple date de bu
letin meteorologic și hidrologic, ci 
instrumente de lucru în organiza
rea și desfășurarea lucrărilor de 
sezon. De aici, nevoia ca specialiș
tii să urmărească toate datele cu 
privire la evoluția vremii, starea 
solului și. în funcție de aceasta, 
să stabilească judicios cînd si 
cum să. se desfășoare fiecare lucra
re. ca semănatul să se încheie în li
mitele timpului optim și la un ni
vel agrotehnic înalt, respectîndu-se 
cu rigurozitate cifrele de plan sta
bilite pentru fiecare cultură, in 
fiecare unitate.

Pină acum, așa cum se aprecia
ză la Ministerul Agriculturii, lu
crările agricole de primăvară au 
fost executate în condiții bune: 
mare parte din culturile din prima 
epocă au fost insămințate in limi
tele timpului optim, iar calitatea 
lor este superioară față de alți ani. 
Pină joi, 3 aprilie. însămînțarea 
sfeclei de zahăr s-a făcut ne 93 la 
sută din suprafețele prevăzute, lu
crările fiind întîrziate în coopera
tivele agricole din județele situate 
în zone în care solul se încălzește 
mai greu — Harghita, Covasna, 
Brașov. Dar în unele județe — 
Cluj. Suceava — care au benefi
ciat de timp bun. nu a fost înde

plinit planul de însămîntări la 
sfecla de zahăr. Astfel. în județul 
Cluj nu au fost insămințate decît 
68 la sută din suprafețele prevă
zute. De asemenea, mai sînt de în
sămânțat suprafețe însemnate cu in 
țentru • fuior. .A intirziat in mod 
nejustificat'plantatul pomilor, mai 
Îles în cooperativele agricole din 

idețele Bihor. Dolj, Maramureș, 
Olt. Prahova. Satu-Mare, Sălaj.

Toate ■ acestea subliniază încă o 
dată necesitatea întăririi discipli
nei de pian in agricultură privind 
insămintarea sau plantarea supra
fețelor destinate fiecărei culturi, 
executarea la timp și la un nivel 
agrotehnic corespunzător a fiecărei 
lucrări, astfel incit să se asigure 
obținerea de recolte mari. Eviden
țiem această cerință întrucît pe 
alocuri au apărut nereguli în mo
dul în care au fost organizate pre
gătirea. transportul și preluarea de 
la baze a semințelor pentru unele 
culturi : sînt unităti agricole care 
niț au îndeplinit punct cu punct 
anumite indicații stabilite de mi
nisterul de resort, amînînd nejusti
ficat începerea lucrărilor de însă
mîntări. Este profund greșită pă
rerea acelor cadre de condu
cere si specialiști din unele uni
tăți agricole care consideră că 
neinsămințarea a 2—3 hectare cu o 
anumită cultură nu reprezintă o 
pagubă. In condițiile agriculturii 
noastre planificate, producția pre
văzută la fiecare plantă agricolă 
are importanța ei în balanța pro
ducției agricole. Datorită neînsă- 
mînțării la timp a tuturor suprafe
țelor prevăzute a se cultiva cu ma
zăre de cîmp, mai ales în coopera
tivele agricole din județele Ilfov, 
Arad, Dîmbovița, Gorj, Cluj, pla
nul la această cultură nu a fost în
deplinit integral. Organele agricole 
— începînd de la minister, centrale, 
trusturi și pină Ia direcțiile agricole 
județene — conducerile unităților 
agricole nu trebuie să admită nici 
un fel de abatere de la cifrele de 
Plan, de la termenele stabilite.

Sarcini în această privință revin 
și consiliilor populare comunale și 
județene. Ele au datoria de a exer-
(Continuare in pag. a Ii-a)

CU PRILEJUL CELE[ DE-A XXX-A ANIVERSĂM A EUBERĂRU UNGARIEI

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Nu Intîmplător în România socia
listă se afirmă necesitatea omeniei 
comunistului ca una din calitățile 
de bază ale omului nou. Fiindcă 
omenia comunistului face parte din 
spiritul umanist al concepției noas
tre revoluționare, punind in centrul 
viziunii omul. Omul, ființă socială 
conștientă, omul, ființă ce trebuie 
stimată, omul, ale cărui fapte lău
dabile și a cărui zbatere spre lumi
nă trebuie puse plenar în valoare.

Societatea noastră, călăuzită de 
Ideile și idealurile Partidului Co
munist Român, are cea mai nobilă 
misiune :■ să împlinească străvechi 
daruri, admirabile năzuinți de tot 
mai trainică și dreaptă așezare a 
relațiilor sociale pe bazele celui 
mai inalt umanism socialist, care 
se poate împlini prin omenia co
munistului. Fiindcă omenia comu
nistului nu exclude, ci, dimpotrivă, 
presupune fermitatea, principiali
tatea, intransigența. Omenia ser
vește adevărul și înalta morală ce 
conduce societatea noastră. Cuvîn-

tul, milenar la noi, ce pare intra
ductibil, semnifică astăzi în com
plexa lui esență încrederea acor
dată omului, înțelegerea omului, 
cunoașterea fondului omenesc, sem-

nu se poate ascunde în fața ome
niei comunistului. Nimeni nu mai 
poate trăi în grupuri izolate, egois
te, preocupate doar de propriile in
terese mărunte. Practica noastră

Omenia, simburele solar 
al vieții și al artei

nifică apropiere între oameni, uni
re in lupta pentru propășirea so
cialistă a patriei, nediminuare a 
meritelor umane și nediscriminare 
de sex, de naționalitate.

Trăim intr-o lume ce se impune 
a fi o lume pentru toți, in care ni
meni nu mai poate rămîne singur, 
Izolat, nepăsător. Micimea de suflet

socială descalifică, tocmai in nu
mele omeniei comuniste, asemenea 
deprinderi meschine, prin care o- 
mul și drepturile lui pot ti rănite.

Ne creștem copiii în omenie. Ceea 
ce nu înseamnă nici milă, nici slă
biciune. Se vorbește prea mult de 
singurătate in unele părți ale lu
mii. semn că omul are nevoie de

om. trebuie să aibă încredere în 
om. Se vorbește acolo prea mult 
de alienare, semn că omul trebuie 
să găsească sprijin în forța solida
rității umahe, în lupta sa pentru 
o viată liberă si demnă. Echitatea, 
dreptatea, afirmarea ideilor si fap
telor ce servesc omenirea sînt părți 
constitutive ale omeniei. Copiii ce 
s-au născut astăzi vor trăi in aceas
tă lume, egală in drepturi si datorii 
fată de semeni. Și deprinderea o- 
meniei. perpetuarea ei. noi o dâ- 
ruim copiilor, generațiile mai vîrst- 
nice crescindu-i omenoși prin pu
terea exemplului nostru. în primul 
rînd. Participînd cu o atitudine tot 
mai dăruită la practica socială re
voluționară — practică prin care 
ne-am eliberat noi înșine, ne-am 
afirmat, practică prin care noi ne 
creăm zilnic, ca oameni, și putem 
crea relații de omenie în societate, 
in spiritul principiilor si normelor 
Codului nostru etic.
(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășului PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului JENO FOCK
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare 

BUDAPESTADragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării 

Ungariei de sub jugul fascist, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului 
de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră, poporului prieten ungar un cald salut 
ftățesc împreună cu cele mai bune urări.

Poporul român se bucură sincer de rezultatele re
marcabile pe care poporul ungar le-a obținut, în de
cursul celor 30 de ani de la eliberarea sa, în dezvol
tarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nive
lului de trai material și cultural al celor ce muncesc, 
în opera de construire a socialismului în patria sa.

Nutrim convingerea că relațiile de prietenie frățească 
și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, ’'dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară 
Ungară vor cunoaște o dezvoltare continuă, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismu
lui socialist, în spiritul Tratatului de prieteni^ colabo
rare și asistență mutuală semnat în 1972, Contribuind 
la construirea socialismului în țările noastre, în inte
resul poporului român și poporului ungar, al cauzei 
socialismului, păcii și progresului.

Folosim prilejul marii sărbători naționale a Repu
blicii Populare Ungare pentru a vă adresa dumnea
voastră și poporului ungar prieten cordiale urări ,de 
noi și mari succese în îndeplinirea hotărîrilbr Congre
sului al XI-lea al P.M.S.U. în vederea edificării socie
tății socialiste dezvoltate pe pămîntul Ungariei.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru 
al Guvernului 

Republicii Socialiste România
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■FAPTUL; 
I DIVERS!

O scrisoare 
nostimă

Dintre scrisorile sosite ieri la 
redacție, am ales una mai șugu
beață. semnată de C.F. diti Vi- 
nători-Teleorman. Reproducem 
un fragment : „Cred că orice în
drăgostit de pe lume i-a jurat 
„măcar o dată, doar o dată-n 
viata lui" ființei iubite că ar 
fi In stare, pentru ea. să treacă 
prin foc si nrin apă. Si eu aș 
face-o, pentru că mi-ar fi mai 
ușor să trec prin foc si apă, de- 
cit pe lingă dulăii de la moara 
din satul vecin. Lisa. De cum 
se lasă seara, nu mai e chin să 
treci pe uliță din cauza lor. Nici 
măcar cu bicicleta. Piuă acum, 
mergeam fluierind spre Lisa, 
pentru a mă întîlni cu o fată. 
Acuma nu mai am ctirai nici să 
mă apropii de ei. Că la mine 
latră si se reped mai virtos ca 
la toți. Ce le-oi. fi făcut, fră- 
țioare ? Te pomenești că . vor 
să mă îndrăgostesc de-o fată din 
satul meu..." Mai știi 7

„Noroc bun!“
festivitate la exploatarea mi

nieră Zlatna : flori, itrlngeri de 
mină, urări de viată lungă. In 
mijlocul minerilor. inginerul 
Teodor Zâne, in ziua ieșirii la 
pensie. Minerii l-au sărbătorit 
cum știu ei. ca pe unul de-al 
lor. Poate că n-am fi stăruit 
asupra acestui fapt, dacă In toiul 
manifestării inginerul pensionar 
n-ar fi întrebat :

— Măi, ortaci, da’ voi știți de 
unde mi-s ?

— No. d-apoi cum de unde ? 
Din Bucium sau Almas. De-aci. 
din moțime.

— Ba ! Mi-s născut si crescut 
în București. Numai de 30 de 
ani sint aici, cu voi.

— Nu-i bai. Tot mot de-al 
nost’ rămii. Noroc bun iți do
rim !...

Copiii 
pe stadioane

Un anunț al Clubului sportiv 
universitar din Galați a fost a- 
fișat, zilele acestea, pe străzile 
orașului. Textul anunțului : „Co
piii sub 14 ani au asigurată in
trarea gratuită Ia toate mani
festările sportive ale clubului : 
fotbal, baschet, vol.ei, handbal., 
Copii, participări în număr cit 
mai mare AȘadar, un apel-a*. 
dresat de studer.ți celor mai 
mici gălățeni, o invitație fi
rească la sport si bucurie.

Nu toate 
fotoliile * 
sînt comode

Instantaneu la întreprinderea „Rulmentul" din Brașov Foto : E. Dichiseanu

DE LA BUGETUL STATULUI

0OIM MILIARDE LEI ÎN PLUS
pentru creșterea con fortului locuințelor

CUM SE VOR APLICA RECENTELE MĂSURI STABILITE
DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

I
I
I

Deși era miezul nopții. Iul 
Constantin Pleniceanu din Rim- 
nicu-Vilcea nu-i era somn. Cum 
nu putea să pună geană pe gea
nă. tot rotindu-și ochii prin 
casă și-a dat seama că n-ar 
strica să și-o mobileze mai acă
tării. Și cum știa că un vecin 
este plecat de acasă, a pătruns 
in locuința acestuia de unde a 
luaț două fotolii și vreo trei 
scaune. Prins imediat de mili
ție. de pe fotoliu a ajuns pe ban
ca acuzaților.

Pădurea 
salvată

Focul • izbucnit in mijlocul 
pășunii, dar din cauza vremii și 
a ierbii Uscate, a început să 
Înainteze amenințător spre pă
durea de alături. Intr-o suflare, 
toți locuitorii, cu mic, cu mare, 
ai Satelor Băcăinți și Ceru Bă- 
căinți din județul Alba au sărit 
și au făcut zid in fata pădurii. 
Cu lopeți și cazmale, cu nisip si 
cu apă s-au luptat cu flăcările 
pirjolitoare. Și au învins. La 
sfirșit, cînd s-au uitat unii la 
alții, negri ca tăciunele, abia se 
mai recunoșteau. Numai dinții 
le sclipeau. Și ochii. De bucurie. 
Și-au mulțumit unii altora, iar 
la vară le va mulțumi si pă
durea. cu umbră si răcoare.

Bacșiș 
pentru... 
hoție»

De lingă poarta unei case din 
Rebrișoara (Bistrița-Năsăud), 
Petre Bozbici și Pavel Circu au 
furat o bicicletă. S-au cocoțat 
amindoi pe ea și au pornit-o la 
drum. Cind au ajuns in cîmp. 
i-au dezumflat cauciucurile și 
au ascuns-o intr-un tufiș. Deo
dată. cei doi l-au văzut pe pă
gubaș alergind spre ei.

— De ce mi-ati furat mă. bi
cicleta 1

Noi? Ferească sfintul! Am 
făcut o glumă. Si. in loc să te 
bucuri că tl-o dăm. te pome
nești că ne si reclamt la mili
ție ! \

— Sigur că vă reclam.
— Atunci, află că nu ti-o 

dăm, pină nu scoți 100 de lei 
pentru că (i-am păzit-o. Dacă 
ti-o fura altctneva...

Cum păgubașul nu s-a în
voit să', le dea bacșiș pentru... 
hoție, cel doi au tăbărit pe el 
Si au rtțpt-o la sănătoasa. Dar 
n-au ajuns prea departe, că le-a 
tăiat caiea militia...

Rubrics redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteil" _____ I

Folosirea ratliMii a mașinilor este 
deiniaiâ pcatro efiăta unici

Cine acordă utilajelor... „concediu cu plată* ?

După cum s-a anunțat. Comitetul Politic Executiv al C.C. at P.C.R. 
a examinat — printre alte probleme înscrise pe ordinea de zi a ședinței 
sale din 1 aprilie a.c. — propunerile de unificarea legislației cate reglemen
tează construcția de locuințe și a hotărit stabilirea unui singur grad de 
confort, îmbunătățit, pentru toate locuințele ; de asemenea, a stabilit 
măsuri care' să conducă la înfrumusețarea arhitectonicii și îmbunătățirea 
finisajului viitoarelor construcții de locuințe. Noile măsuri vin să materiali
zeze una din prevederile Programului partidului — și anume aceea ca 
in construcția de locuințe și a celorlalte obiective social-culturale să se 
urmărească îmbunătățirea confortului și ridlcatea gradului lor de utili
tate pentru a satisface în condiții tot mai bune cerințele creseînde ale 
populației. Ieri am solicitat tovarășului ing. GHEORGHE FLORICA, direc
torul direcției de sistematizare, proiectare și construcții din Comitetul pen
tru problemele consiliilor populare, unele amănunte in legătură cu 
aceste măsuri :

Folosirea integrală a fondului de 
timp al mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor din industrie, obținerea 
unor indici ridicați în utilizarea 
mijloacelor tehnice este o cerință 
primordială a economiei naționale. 
De ce ? Pentru că prin folosirea 
cit mai eficientă a capacităților de 
producție se creează condiții pen
tru a se recupera mai repede fon
durile Cheltuite de societate pen
tru construirea și dotarea cu tehni
că superioară a întreorinderilor. Pe 
această cale se pot obține, zi de zi, 
decadă cu decadă, sporuri tot mai 
mari de producție. Subliniind cerin
ța de mare însemnătate economică 
a folosirii denline a canacităților de 
producție, 
tiv ai C.C. 
ședința din
ce revin. în 
lor colective 
prinderi, centrale și ministere, orga
nizațiilor de partid.

Am reamintit aceste lucruri în- 
trucît in unele întreprinderi încă nu 
se acționează cu măsuri ferme pen
tru a se asigura o folosire deplină 
a mijloacelor tehnice. Să ne oprim 
asupra unor aspecte elocvente în a- 
cest sens, constatate în unități din 
industria arădeană. Se știe că în 
ultimii ani in întreprinderile ară
dene s-au investit importante fon
duri pentru procurarea unor mașini 
și utilaje. în marea lor majoritate, 
acestea au fost achiziționate cu dis- 
cernămint, în strinsă concordantă cu 
nevoile reale ale producției, dove-

dindu-se a fi deosebit de utile in 
procesul productiv. Pe baza utiliză
rii lor cu indici ridicați, s-ău obți
nut și se Obțin sporuri însemnate de 
producție.

In evident contrast cu această si
tuație, în ansamblu pozitivă, in 
unele întreprinderi se află utilaje in 
valoare de milioane de lei, care nu 
produc nimic. Pentru ele se plătesc,

Citeva constatări din uneia
întreprinderi arădene

Comitetul Politic Execti- 
al P.C.R. a stabilit. în 
19 martie a.e., sarcinile 
acest domeniu, organe- 
de conducere din între-

In schimb, amortismente, 
exemple. La Fabrica 
din Arad valoarea 
această categorie 
3.1 milioane lei. Un 
mașini de cusut au 
pentru a fi redistribuite, iar alte 251 
de mașini de cusut îndeplinesc con
dițiile de casare. Această situație 
este cunoscută de Centrala indus
triei confecțiilor din București încă 
din noiembrie anul trecut, cind fa
brica arădeană a înaintat documen
tația necesară în vederea redistri
buirii sau casării mașinilor de cusut 
respective. Dar măsurile centralei 
înt.îrzie. Și. ceea ce este de neînțeles, 
fabrica a închiriat, în luna martie 
a. c„ 50 de mașini de cusut tip 
„Union" pentru care plătește o

Citeva 
de confecții 

mașinilor din 
se ridică la 
număr de 254 
fost propuse

tir

Cinstirea hărnkiei
•riirtiH nlh siaoo! ■ stxinl 

. .. . . . f>. t-eowoo-» Rwijgnăj
Inmînarea Steagului roșu și a Diplomei de onoare 
altor unități fruntașe în întrecerea socialistă din 1974

„chirie lunară" de 3 730 lei, sumă ce 
se adaugă la amortismentele plătite 
pentru mașinile declarate disponi
bile.

Din păcate, asemenea nedorite si
tuații intilnim și in alte unități eco
nomice. La întreprinderea de va
goane din Arad valoarea utilajelor 
disponibile se ridică la 4,5 milioane 
lei, la întreprinderea de strunguri — 
la 5,8 milioane lei (aici, unele ma
șini și utilaje, cum e cazul a două 
strunguri paralele, a unui aparat de 
rectificat lamele și altele, sînt 
procurate doar de 3—4 ani), iar la 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui valoarea utilajelor inactive — 
printre care, o mașină de tapițat, 
una de șlefuit cu cilindri și alta de 
șlefuit verticală, o mașină de rinde- 
luit — a ajuns Ia 1,3 milioane lei. 
Desigur, menținerea tuturor acestor 
mașini, utilaje, instalații, in care 
s-au investit sume importante, in
tr-un „concediu cu plată" prelungit, 
influențează negativ activitatea eco
nomică a întreprinderilor respective, 
determină încărcarea neiustificată a 
costurilor de producție.

Forurile de resort ale unităților e- 
conomice amintite cunosc bine aceste 
aspecte și au fost solicitate să ia 
măsuri pentru redistribuirea acestor 
mașini și utilaje în alte întreprin
deri din subordine, pentru reactiva
rea lor intr-un fel sau altul. Inter
venția promptă a acestora este ab
solut necesară. Totodată, trebuie să 
menționăm că și întreprinderilor in 
cauză le revine răspunderea pentru 
găsirea unei rezolvări imediate a a- 
cestei situații. Chiar declarate dis
ponibile, utilajele șl mașinile res
pective aparțin tot întreprinderii 
oină în momentul redistribuirii lor. 
Nici un moment nu trebuie să 
se piardă din vedere că in condi- 
sțiile în care economia națională estb 
angațată intr-un efort susținut de 

siniîestrții nimănui nu-i este permis 
luxul costisitor de a menține utilaje 
în stare de inactivitate.

Elaborarea propunerilor de unifi
care a legislației pentru construcția 
de locuințe s-a făcut pe baza unui 
studiu inițiat și realizat în confor
mitate cu indicațiile și îndrumările 
personale ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai al parti
dului. Aceasta relevă încă o dată gri
ja și preocuparea permanentă a Con
ducerii partidului nostru pentru creș
terea nivelului de trai material și 
spiritual al celor ce muncesc, pen-

t V

PROGRAMUL I

15,00
17,00
17,05
18,50 Tragerea Loto.
19,00 ’ ■

19,10
1.9.30
20.00
20.30

21,40
22,20

17.30
17,35

a loca-

Teieșcoală.
Telex.
Emisiune in limba germană.
Din țările socialiste. R.P. 
Ungară : Dezvoltarea indus
triei chimice.
1001 de seri : Aventurile lui 
Joe.
Telejurnal.
România viitorului.
Film artistic : „O inttmplare 
in subteran". Producție a 
studiourilor de televiziune 
din Praga. Premieră pe țară. 
Regla : Jaroslav Balik.
Seară de balet
24 de ore.
PROGRAMUL n

Telex.
File de dicționar : Tatiana 
Samoilova. Film artistic : 
„Zboară cocorii". Regia: Mi
hail Kalatozov.

19,30 Telejurnal.
20,00 searâ de teatru. Comedia 

„Plicul" de Liviu Rebreanu. 
In distribuție : Octavian Co- 
tescu, Dorina Lazăr. Val. Plâ- 
tăreanu, Cornel Vulpe, Ma
rian Hudac. Hamdl Cerchez, 

..iuiancu. ■ ■' Constantia*^ 
Bfeșchitor, Alexandrii-Has-!« 

«M falnas. Văii C!os<. M<wa ,.Clier6-;j
„ .. £etlu :ări;<Im s< ' .jhlris21,35 Cadran economic mondial.
21,50 Sub cupola albastră — pro

gram de circ.
22,00 Treptele afirmării.Ieri, intr-un cadru festiv, INSTI

TUTULUI DE CERCETĂRI ȘI 
PROIECTĂRI PENTRU ECHIPA
MENT TERMOENERGETIC din 
Capitală, distins recent cu ordinul 
„Meritul științific" clasa I, i s-au 
decernat Steagul roșu și Diploma 
de onoare de unitate fruntașă pe 
țară. Cu acest prilej, dr. ing. Po- 
povici Teofil. directorul institu
tului, a arătat că tematica de cer
cetare și proiectare pe anul 1974 a 
urmărit programul general de dez
voltare a bazei energetice prin asi
milarea, în concepție proprie, a 
unor echipamente de înaltă tehni
citate. Rezultatele obținute în intre- șirea angajamentului de a Îndeplini 
cerea socialistă au permis, pină la

*
în cadrul unei festivități, care a 

avut loc- joi, ÎNTREPRINDEREA 
FORESTIERA DE EXPLOATARE 
ȘI TRANSPORT DIN PITEȘTI, 

cla-
reșu 

de întreprin- 
Cu acest pri- 
directorul în
că producția 
trecut de fo-

această dată, obținerea unui avans 
de 215 zile în realizarea sarcinilor 
planului cincinal. înaltele distincții 
au fost înminate de tovarășul 
Nicolae Moraru, președintele Comi
tetului Uniunii sindicatelor din me
talurgie și construcții de mașini.

întf-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participant^ au adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, in care se 
spune, printre altele: „Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că locul I de fruntași pe 
țară in întrecere ne obligă și ne 
mobilizează în realizarea și denă-

planul cincinal in 4 ani si 5 luni".

Constantin SIMION 
corespondentul „Scinteil"

tru dezvoltarea armonioasă 
lităților din țara noastră.

Așa cum se știe, pină în 
în domeniul construcțiilor de 
existau mai multe reglementări care 
diferențiau gradul de confort al apar
tamentelor in funcție de dotare și 
finisaj» In lumina recentei Hotăriri 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., în viitor locuințele se 
vor diferenția doar în ce privește su
prafața locuibilă, in funcție de struc
tura familiilor, de virsta si sexul 
membrilor de familie. Orientarea 
construcției de locuințe in raport cu 
structura familiei este de natură să 
asigure satisfacerea în condiții mult 
mai bune a cerințelor de locuințe 
pentru toți cetățenii țării, iar pentru 
familiile numeroase se vor construi 
apartamente cu 5 camere și din fon
durile statului (la locuințele proprie- 
tate personală se construiau și pi
nă acum). Evident, Ia stabilirea 
structurii apartamentelor se va tine 
seama de concluziile rezultate din 
studiile demografice Întocmite pe ju
dețe și localități. Totodată, noile mă
suri mai prevăd : creșterea gradului 
de dotare și ai echipării tehnico- 
sanitare a apartamentelor cu trei șl 
patru camere — ceea ce va conduce 
la o mai bună funcționalitate a aces
tora : dotarea $1 echiparea aparta
mentelor cu 5 camere in raport cu 
cerințele corespunzătoare ale fami
liilor numeroase : îmbunătățirea plas
ticii la clădirile de locuit amnlasate 
pe arterele principale si zoneje cen
trale ale municipiilor și orașelor

prezent, 
locuințe

reședință de județ. în vederea pro
movării unei arhitectonici expresivi, 
specifice, in armonie cu tradiția. 16» 
calităților respective ; îmbunătățirea 
izolației termice a clădirilor pentru 
asigurarea unei mai bune încălziri în 
timpul iernii, In condițiile respectării 
reglementărilor referitoare la consu
mul de combustibil. Aplicarea acestor 
măsuri se va face atît Ia locuințele 
ce se construiesc din fondurile sta
tului, cit și Ia locuințele proprietate 
personală ce se realizează cu spriji
nul statului în credite și execuție. îh 
legătură cu locuințele proprietate 
personală, trebuie menționat că Ho- 
tărîraa Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. vine în întîmpinarea 
solicitărilor cetățenilor care, în marea 
majoritate, an optat — în ultimii ani 
— pentru apartamente cu un confort 
mai ridicat.

Pentru a se asigura realizarea rit
mică a planului de construcții de lo
cuințe, s-a stabilit Ca introducerea 
Îmbunătățirilor de confort să se facă 
încă din primul an ai viitorului cin
cinal, pe măsura asigurării proiecte
lor ȘÎ â bâzei tehnico-materiale nece
sare. Trebuie subliniat, de asemenea, 
că — în consens cu politica sa consec
ventă de îmbunătățire continuă a ni
velului de trai al ponorului — condu
cerea nartidului a stabilit ca întregul 
efort financiar suplimentar, de aproa
pe două miliarde lei — necesitat de a- 
Dlicarea acestor importante prevederi 
în Construcția locuințelor proprietate 
de stat — să fie suportat de buget.

în încheiere — ne-a spus interlo
cutorul -- precizăm că măsurile a- 
dontate se vor' realiza in condițiile 
accelerării ritmului construcțiilor de 
locuințe în cincinalul viitor, cînd se 
vor executa 815 mii apartamente 
fizice din fondurile statului și ale 
populației cu sprijin în credit și exe 
cuție de la stat — ceea ce releve 
mai pregnant preocuparea con 
pentru Îmbunătățirea condițiilor 
viață ale oamenilor muncii din ț 
noastră.

Convorbire consemnată dt 
Constantin PRIESCU

Omenia, sîmburele solar
al vieții și al artei

(Urmare din pag. I) obrazul luminos al ădestor luptătorf* 
pentru noul înalt umanism for-

ecte. Dar omenia Existența omeniei nu înseamnă idi
lism. Nu înseamnă lipsă de atitu- 
rine. întrucît literatura noastră are 
un bogat teren de investigat, ară- 
tind in adevărul 
tă a oamenilor 
societății. A ști 
ști să înfățișezi 
nie a comunismului înseamnă a de
ține sîmburele solar al artei.

virtuți, și cu defecte. Dar omenia 
poate rușina defectele sufletești, 
le poate atenua, poate incălzi spa
țiul de comunicare între oameni, 
poate, deci, schimba oamenii. Poa
te afirma încrederea și atitudinea 
cinstită și poate intimida și opri 
orice act inuman. Și dacă literatura 
română, și întreaga literatură ce a 
rămas in atenția lumii a fost întot
deauna străbătută și de acest com
plex sentiment, cu atît mai mult 
astăzi, cînd omenia comuniștilor 
străbate lumea, ideile, sentimentele.

vieții sublima lup- 
pentru umanismul 
să vezi omenia, a 
lupta pentru ome-

J

Violeta 
ZAMFIRESCU

Disciplină fermă în executarea

distinsă cu „Ordinul Muncii" 
sa I, a primit Steagul 
si Diploma de onoare 
dpre fruntașă pe țară, 
lej. ing. Mihai Gugiu, 
treprinderii. a arătat 
globală obținută anul ____ .
restierii din această parte ă tării, 
peste prevederile de plan. s-a. ri
dicat la aproape 40 milioabe lei. 
permitînd onorarea tuturor contrac
telor economice încheiate CU bene
ficiarii interni și externi. înaltele 

'distincții au fost înminate de Ar-
*

Joi după-amiază a avut loc adu
narea festivă de decernare a Stea
gului roșu și a Diplomei de onoare 
colectivului Întreprinderii de co
merț exterior „METALIMPORT- 
EXPORT", distinsă prin decret 
prezidenția! cu „Ordinul Muncii" 
clasa I. Relevind rezultatele deose
bite obținute în domeniul schim
burilor comerciale cu cele 612 fir
me din peste 50 de țări, Vasile 
Negrescu, directorul întreprinderii, 
sublinia, totodată, hotărîrea aces
tui colectiv de a se menține și in 
continuare in fruntea intrecerii. 
Tovarășul Nicolae Moraru, pre
ședintele Comitetului Uniunii sin-

*
La festivitatea consacrată decer

nării Steagului roșu și Diplomei de 
onoare INSTITUTULUI DE STU
DII ȘI PROIECTĂRI PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, uni
tate fruntașă în întrecerea socia
listă desfășurată in anul 1974, 
ing. Virgil Dobre, directorul insti
tutului. a relevat principalele rea
lizări înregistrate in anul pre
cedent. Distincțiile au fost tnmî- 
nate de Constantin Herescu, pre
ședintele Uniunii sindicatelor din 
agricultură, industria alimentară 
și ape.

în telegrama pe care participan
ții la festivitate 
acest prilej C.C. al

*
pad Orban, președintele Uniunii 
sindicatelor din ramura economiei 
forestiere si materialelor de con
strucții.

în încheiere, cei prezenti au a- 
dresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în 
care se spune, printre altele : „A- 
ceastă deosebită cinste de care ne 
bucurăm, rod al hărniciei, devota
mentului si abnegației de care a 
dat dovadă întregul nostru colec
tiv. ne stimulează si mai mult e- 
lanul spre obținerea de noi succe
se în măreața operă de edificare a 
Societății 
dezvoltate•

if
dicatelor 
strucții de 
tele distincții.

în încheiere, participanții la â- 
dunare au adresat C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o 
telegramă în care se spune, prin
tre altele : „Vă asigurăm, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că lucrătorii întreprinderii de co
merț exterior „Metalimporțex-
port" vor acționa șl în viitor 
cu înaltă răspundere patriotică, 
hotăriti fiind să Îndeplinească an
gajamentul 
socialistă pe

socialiste multilateral 
în patria noastră".

din metalurgie și con- 
mașini, a inminat inal-

asumat in întrecerea 
anul 1975".

Valea Prahovei s-a pregătit de oaspeți

Vacanța la munte a elevilor
în frumoasele stațiuni clima

terice ale Văii Prahovei, la ca
banele din Bucegi și din Masi
vul Ciucaș, chiar din primele 
zile de vacantă vor sosi peste 
2 000 de elevi din școlile Capi
talei, din Prahova, Constanța, 
Brăila și din alte județe ale țării. 
Gazdele. O.J.T. Sinaia, consiliile 
populare ale stațiunilor Bușteni 
și Sinaia, sint pregătite să-și pri
mească în condițiile cele mai. 
bune oaspeții, să le asigure o 
cazare și o hrană cit mai bună, 
distracții cit mai plăcute. Ast
fel. după cum ne informează di
rectorul adjunct al O.J.T. Sinaia, 
Dumitru Chiroiu. la Bușteni. Si
naia. Cheia (masivul Ciucaș) 
elevilor in vacantă li se oun 
la dispoziție vilele cele mai fru
moase ; ele au fost dotate cu a- 
parate de radio și televizoare.. 
Cu aceeași grilă s-au pregătit 
cabanele de la Babele. Caraiman, 
Piatra Arsă. Vîrful cu Dor, Cui
bul Dorului. Muntele Roșu. O 
preocupare deosebită și pentru 
„pofta de mincare" a oaspeților :

bucătarii și-au revizuit meniu
rile, și-au făcut aprovizionările 
de rigoare. Pentru amatorii de 
schi și săniuțe (la Virful cu Dor. 
la Babele, la Piatra Arsă, zăpada 
este incă foarte bună pentru așa 
Ceva), la cabane se află material 
și echipament sportiv suficient 
pentru a fi închiriat. De comun 
acord cu responsabilii taberelor 
s-au stabilit programe de dru
meție pe cărările de munte și 
in împrejurimile orașelor Buș
teni, Azuga, Sinaia, excursii 
scurte, cu organizarea unor 
locuri de orientare turistică.

S-a prevăzut și organizarea 
unor vizite pentru cunoașterea 
unor obiective cultural-muzeis- 
tice ; se vor vizita Castelul Pe
tes. casa memorială „Cezar Pe
trescu" de la Bușteni. Palatul 
culturii din Sinaia și-a trecut și 
el in program seri artistice pen
tru tineret, spectacole de păpuși, 
concursuri „Cine știe cîștigă" 
(Constantin Căpraru, corespon
dentul „Scinteil").

au adresat-o cu
P.C.R., tovarășu-

♦
(Corespondentulcalarașî

„Scinteii", Lucian Ciubotaru). — 
Ieri, a avut Ioc decernarea Steagu
lui roșu și Diplomei de onoare co
lectivului COMBINATULUI DE 
CELULOZA ȘI HIRTIE, distins cu 
„Ordinul Muncii" clasa a Iî-a. In 
cuvintul său, directorul combina
tului, tovarășul Vasile Manole, a 
tăcut o trecere in revistă a reali
zărilor chimiștilor călărășeni. înal
tele distincții au fost înminate de 
tovarășul Vasile Chițu, membru al 
Comitetului Executiv al Consiliu
lui Central al U.G.S.R. Tovarășii

★
lui Nicolae
printre altele : „Conștienți de răs
punderile ce ne revin in înfăptui
rea politicii partidului de dezvol
tare și modernizare a agriculturii, 
lucrătorii institutului, stimulați de 
înaltele distincții conferite, se an
gajează să muncească cu toată pa
siunea pentru predarea la timp a 
documentațiilor tehnice care con
diționează investițiile anilor 1976 și 
1977 în domeniul lucrărilor de îm
bunătățiri funciare, pentru ridica
rea gradului de eficiență a inves
tițiilor și reducerea prin proiectare 
a consumului de materiale, com
bustibili și energie.

★
Vasile Patilineț, ministrul econo
miei forestiere și materialelor de 
construcții, și . Vasile Marin, prim 
secretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R., au felicitat căl
duros pe oamenii muncii din com
binat.

în Încheiere, participant! au a- 
dresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune, printre altele : 
„Vom munci cu toată abnegația 
și energia pentru aplicarea în via
ță a sarcinilor ce ne revin din 
hotăririle Congresului al XI-lea“.

Ceaușescu, se spune

VALORI SUCEVENE

Sub acest generic, la casa de cul
tură a sindicatelor din Suceava a 
avut loc zilele trecute o gală a fil
mului de amatori. în cele 11 peli
cule prezentate in fața asistentei 
care a umplut pină la refuz sala 
de spectacole, autorii — Ferdinand 
Michițovici, George Toxin. Mihai 
Ungureanu și Dumitru Pughiuc — 
au abordat aspecte reprezentative 
ale muncii și vieții locuitorilor Tă
rii de.Sus. ale tradițiilor și obice
iurilor specifice acestor meleaguri. 
(Gheorghe Parascan).

MUZEE SĂTEȘTI

In comuna Vizantea-LiVezi 
județul Vrancea, recent a 
inaugurat un punct muzeal 
găzduiește o bogată colecție 
grafică. Aceasta se înscrie pe linia 
preocupărilor privind dezvoltarea 
rețelei de muzee sătești cu profil 
etnografic și istoric. In prezent, 
asemenea instituții de cultură

din 
fost 
care 

etno-

lucrărilor
(Urmare din pag. I)
cita un control permanent cu pri
vire la insămînțarea tuturor supra
fețelor de teren — inclusiv a celor 
din vatra satelor și perimetrul con- 
struibil al orașelor, luind măsuri ca 
acestea să se execute în perioade 
optime și cu respectarea strictă * 
structurii culturilor, aprobată prin 
planul de stat și stabilită pe fiecare 
unitate agricolă. Noile organe loca
le ale puterii de stat constituite în 
urma recentelor alegeri trebuie 
să-si facă un titlu de cinste din în
deplinirea sarcinilor ce Ie revin in 
conducerea și îndrumarea activității 
din agricultură, primul lor examen 
oonstituindu-1 
lalte lucrări 
tui an.

Nu peste ____ _____
din săptămina care vine, pe măsură 
ce in sol se va atinge temperatura 
optimă, va începe semănatul porum
bului. In legătură cu aceasta, atra
gem din nou atenția că unele din 
neajunsurile care s-au manifestat în 
timpul care a trecut de la începutul 
lucrărilor agricole de primăvară se 
fac simțite și acum, cînd toate pre
gătirile trebuiau încheiate. Așa, de 
exemplu, unele cooperative agricole 
din iudetele Arad. Buzău, Ilfov, 
Timiș nu au ridicat de la baze 
întreaga cantitate de sămînță de 
porumb. Cu toată răspunderea și ne-

insămințările și 
din primăvara

multă vreme.

cele- 
aces-

chiar

agricole
lntîrziat să fie inlăturate asemene* 
situații.

încheierea însămințărilor în limi
tele timpului optim la fiecare cul
tură și pe toate suprafețele prevă
zute în plan este strins legată de 
Îmbunătățirea muncii de partid, de 
legarea ei strinsă de activitatea des
fășurată in aceste zile pe ogoare, 
în mod deosebit, organele și organi
zațiile de partid au datoria să spri
jine conducerile unităților agricole 
în organizarea muncii, în mobiliza
rea forțelor tehnice și umane, să e- 
xercite un control permanent pentru 
ca măsurile cuprinse în programele 
privind desfășurarea lucrărilor agri
cole de primăvară să fie duse în
tocmai la îndeplinire. Cu stăruință 
trebuie urmărit ca lucrătorii din a- 
grlcultura de stat, cooperatorii, toți 
cei care dețin — sub o formă sau 
alta — in proprietate sau în folo
sință o suprafață agricolă cit de 
mică, să lucreze pămintul cu con
știinciozitate și in cele mai bune 
condiții, in conformitate cu directi
vele organelor de stat, ale organe
lor agricole. A executa însămință- 
rile Ia timp. Ia un tnalt nivel agro
tehnic șl pe toate suprafețele prevă
zute pentru fiecare cultură consti
tuie prima condiție de care depinde 
obținerea de recolte superioare, po
trivit prevederilor planului pe *- 
cest an.

Carnet cultural
tunctionează in 7 comune ale ju
dețului, iar in 4 localități sint or
ganizate puncte muzeale cu profil 
istoric sau case memoriale. Numă
rul exponatelor a ajuns la aproape 
5fl00, alte obiecte fiind în stadiul 
de pregătire pentru a-și găsi locul 
cuvenit în sălile muzeelor. (Dan 
Drăgulescu).

STAGIUNE PERMANENTA

Din inițiativa Comitetului de cul
tură și educație socialistă din ora
șul Slobozia, teatre din Capitală și 
din țară au inițiat aici O stagiune 
permanentă, jucînd simultan pe 
cele două scene din oraș : la casa 
de cultură a sindicatelor și la clu
bul tineretului. De la începutul a- 
nului, cele două scene au găzduit 
23 de spectacole oferite de Teatrul

Național din Bucureșd, Teatrul 
„C. I. Nottara". Teatrul de operetă. 
Orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii. Teatrul „Țăndărică" si altele. 
Reprezentațiile au fost vizionate de 
peste 12 000 de spectatori. Iniția
tiva a fost preluată de orășele Fe
tești si Călărași, unde vor prezenta 
spectacole un teatru din Constanta 
si teatrul „Ion Vasiiescu" 
București. (Lucian Ciubotaru).

nesc des In paginile celor 16 revis
te școlare, cite ființează in județul 
Dolj. Cenaclul este patronat de 
Ziarul local „înainte", revista de 
cultură „Ramuri" și studioul teri
torial de radio si televiziune. (Ni
co lae Băbălău).

FESTIVALURI ARTISTICE

din

CENACLUL 
„TUDOR ARGHEZI"

La Filiala Dolj a Uniunii ziariș
tilor din România s-a deschis 
zilele acestea cenaclul literar „Tu- 
dor Arghezi". Cu acest prilej s-a 
constituit și cercul „Micii repor
teri" din care fac parte talentați 
elevi ale căror semnături se fntil-

în cele 97 comune ale județului 
Argeș se desfășoară pe scenele că
minelor culturale două acțiuni ar
tistice de masă — „Festivalul pri
măverii" și festivalul formațiilor 
corale „Argeș ’75". etapa comuna
lă. în concurs au intrat circa 400 
formații ale cîntecului și, jocului 
popular local, cuprinzind peste 
8 000 de artiști amatori. Organiza
torii festivalurilor — Comitetul de 
cultură și educație socialistă Argeș 
Si Consiliul iudetean al sindicatelor 
din Argeș — urmăresc prin aceste 
concursuri Îmbogățirea repertoriu
lui formațiilor, permanentizarea ac
tivității lor și crearea de noi for
mații. (Gh. Cirstea).
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele meu personal și în numele guvernului și poporului Aus
traliei, doresc să transmit Excelenței • Voastre calde felicitări pentru 
realegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste 
România.

Vă rog să primiți urările mele cele mai bune pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru progresul contihuu și prosperitatea 
poporului român.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie dintre țările noastre se vor 
dezvolta și în Viitor.

JOHN R. KERR
Guvernator general al Australiei

Plecarea ministrului comerțului exterior al Bulgariei
Joi dimineața a părăsit Capitala 

ministrul comerțului exterior al Bul
gariei, Ivan Nedev, care a făcut o vi
zită în țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost salutat 
de Ion Pățan, viceprim-mlnistru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale.

A fost prezent Ivan Abagiev, am
basadorul Bulgariei la București

în timpul șederii in țara noastră, 
ministrul bulgar al comerțului exte
rior a vizitat Combinatul petrochimic 
și întreprinderea de autoturisme din 
Pitești, orecum și întreprinderea 
„Tractorul1* din Brașov.

Cronica zilei
Ieri dimineață, o delegație forma

tă din tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Gheorghe Stoica, membru al Consi
liului de Stat, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, și Gheorghe Stuparu, vicepre
ședinte al Consiliului Central a! 
U.G.S.R., președintele Consiliului 
Sindicatelor din municipiul Bucu
rești, a prezentat condoleanțe la 
Ambasada Republicii Democrate 
Germane din București în legătură 
cu încetarea din viată a lui Herbert 
Wamke, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., al Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Germa
ne, președintele Federației Sindica
telor Libere din Germania.

în cursul aceleiași zile au prezen
tat, de asemenea, condoleanțe, acti
viști sindicali, oameni ai muncii din 
Capitală.

★
Cu prilejul celei de-a XV-a ani

versări a proclamării independenței 
Republicii Senegal, ziua națională a 
acestei țări, tovarășul George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 

nsmls o telegramă de felicitare
£■............... . ......................................

ministrului senegalez aj afacerilor 
externe, Assane Seek.

♦
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, in Capitală 
s-a deschis expoziția de ceramică 
irakiană prezentată de Academia de 
arte frumoase din Bagdad.

Despre importanța acestei expozi
ții și despre relațiile artistice și cul
turale in planul dezvoltării dintre 
România și Irak au vorbit Costel 
Badea, secretar al Uniunii artiști
lor plastici, și Saad Shakeer Moha
mad, profesor la Academia de arte 
frumoase din Bagdad. La vernisaj 
au luat parte loan Jinga, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, Stanciu Stoian, 
secretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, loan Botar, Secretar general 
ăl institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, func
ționari superiori din M.A.E., nume
roși oameni de cultură și artă. Au 
fost prezenți Adil R. Al-Mufti, prim- 
secretar al Ambasadei Republicii 
Irak la București, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noas
tră și alți membri ai corpului diplo
matic, (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

5, 6 și 7 aprilie. In țară : Cer tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, 
care vor avea și caracter de aversă,

mai frecvente în Jumătatea de nord- 
vest a țării. Vint slab pină la po
trivit. Minimele vor fi cuprinse 
între 3 și 13 grade, iar maximele 
între 14 și 24 de grade, izolat mai 
ridicate. In București : Vreme ușor . 
Instabilă, cu cer temporar noros. 
favorabil ploii. Vint slab pînă Ia mo
derat. Temperatura ușor variabilă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ȘAH. A. KARPOV, NOUL CAMPION MONDIAL
Federația internațională de șah a 

dat publicității un comunicat in care 
se arată că marele maestru sovietic 
Anatoli Karpov a fost declarat cam
pion mondial ca urmare a retragerii 
titlului deținut de marele maestru 
american Robert Fischer, care nu a 
confirmat acordul său de a susține 
meciul pentru titlul mondial în con
dițiile fixate de Congresul extraor
dinar al F.I.D.E.

în comunicatul dat publicității la 
Amsterdam se menționează : „Ca ur
mare a faptului că președintele 
F.I.D.E., dr. Max Euwe, nu a primit 
pină la 2 aprilie, ora 10,00 G.M.T.. un 
răspuns din partea lui Robert Fischer, 
forul șahist mondial a fost nevoit să 
consemne că marele maestru Robert 
Fischer, campion mondial de șah. nu

este disponibil pentru campionatul 
mondial de șah".

Conform regulamentului F.I.D.E., 
președintele forului șahist mondial 
l-a proclamat in mod oficial pe 
Anatoli Karpov, ciștigâtorul turneului 
candidaților, campion mondial pe 
anul 1975.

Ca urmare a hotăririi F.I.D.E.. din 
3 aprilie 1975, marele maestru Ana
toli Karpov, in vîrstă de 23 de ani, 
este al 12-lea campion mondial de 
șah. Ciștigător al turneului candida- 
tilor la titlul mondial, A. Karpov 
mai deține în palmaresul său titlul 
de campion mondial de juniori și lo
cul Intii în turneele de la Moscova 
(1971), Hastings (1972). San Antonio 
Madrid (1973).

RÎNDURI

Marea târâtoare a poporului Ungariei prietene
Poporul frățesc al Ungariei socialiste sărbătorește astăzi un glorios jubileu : împlinirea 

® 30 de ani de la eliberarea țării de sub jugul fascist — eveniment crucial in istoria și des
tinele sale, care a deschis larg înaintea sa calea renașterii și înfloririi multilaterale, calea 
socialismului.

tn cete trei decenii care au trecut de atunci, poporul ungar, sub conducerea partidu
lui sdu comunist, a obținut, printr-o muncă plină de abnegație, strălucite realizări in toate 
sectoarele construcției socialiste. Dintr-o țară agrar-industrială. Ungaria s-a transformat in
tr-o țață industrială, a obținut succese de seamă in inflorirea științei, culturii și artei, in ri
dicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului, in consolidarea noii orinduirt.

Cel de-al XI-lea Congres al P.M.S.U., care și-a ținut lucrările în această perioadă 
dinaintea glorioasei aniversări, a elaborat, pe baza realizărilor de pină acum, un amplu și 
insuflețitor program in vederea dezvoltării și modernizării economiei naționale, perfecțio
nării întregii activități sociale, edificării cu succes a societății socialiste dezvoltate.

Poporul român, angajat cu toate forțele Și capacitățile sale creatoare in realizarea Pro
gramului elaborat de Congresul al XI-lea al P.C.R. de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, urmărește cu profundă simpatie Și 
solidaritate tovărășească succesele poporului ungar, cu convingerea că realizările ambelor 
popoare, ale tuturor țărilor socialiste reprezintă o prețioasă contribuție la întărirea și afir
marea socialismului pe plan mondial, la. întărirea tuturor forțelor progtesului și păcii.

Intre popoarele român și ungar, care au conviețuit ca vecini secole de-a rindul. există 
vechi tradiții de luptă comună pentru libertate, dreptate și progres social. Deși a avut de 
înfruntat pe vremuri vicisitudinile politicii de discordie și învrăjbire națională, practicată de 
vechile regimuri din cele două țări și întreținută de cercurile imperialiste, interesate In 
dezbinarea popoarelor, prietenia romăno-ungară a fost mereu vie in conștiința și acțiunea

celor mai înaintați fii ai ambelor popoare, in mod deosebit a comuniștilor români și unguri, 
care înțelegeau semnificația ei pentru lupta de eliberare națională și socială, pentru dezvolta
rea independentă a celor două țări. . s , j

Bazele prieteniei româno-ungare au fost puternic cimentate prin singelc varsat de os
tașii români, care, după înfăptuirea insurecției de la 23 August și eliberarea teritoriului 
României, au participat, alături de Armata sovietică, animați de profunde sentimente in
ternaționaliste, la luptele pentru izgonirea hitleriștilor din Ungaria și Cehoslovacia pentru 
măreața victorie asupra fascismului, de la care popoarele marchează in curing împlinirea a 
trei decenii. 42 700 de militari români — morți, răniți și dispăruți — s-au jertfit pentru ca po
porul ungar să fie eliberat de sub dominația fascistă, așezind astfel un fundament trainic, 
nepieritor, prieteniei și conlucrării dintre cele două popoare și țări.

tn anii socialismului, prietenia popoarelor noastre a căpătat un conținut superior, fi
ind întemeiată pe comunitatea orinduirii. ideologiei marxist-leniniste. a aspirațiilor și țelu- 
rilor socialismului. O evoluție continuu ascendentă cunosc relațiile multilaterale dintre P.C.K.

P.M.S.U., colaborarea dintre cele două țări pe plan politic, economic, cultural și in viata 
internațională, in spiritul Tratatului de prietenie. Colaborare și asistență mutuală, semnat 
la București in februarie 1972. La acest curs pozitiv o contribuție de primă însemnătate au 
adus intîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jânos Kâdâr. care au 
deschis ample perspective cooperării româno-ungare, spre binele ambelor popoare, al unită
ții țărilor socialiste, in interesul cauzei socialismului și păcii.

De ziua marii sărbători naționale a Ungariei socialiste, poporul român adresează din 
inimă poporului ungar calde felicitări și ii urează să obțină noi și mari succese in inflo
rirea Ungariei socialiste prietene.

Adunarea festivă din Capitală RECEPȚIE LA AMBASADA UNGARĂ

VOLEI t Victorie a echipei 
României

în prima zi a turneului interna
țional masculin de volei de la Bra
tislava, selecționata României a în
vins cu scorul de 3—1 formația Un
gariei. Alte rezultate : Cuba-Bulga
ria 3—2; Cehoslovacia (B)-R.S.S. 
Bielorusă 3—1. Echipa României joa
că in grupa preliminară B, alături 
de formațiile R.D. Germane, Iugo
slaviei. Ungariei și Cehoslovacia (A).

TENIS t întrecerile de la 
Tucson

în turul al doilea al turneului de 
la Tucson (Arizona), jucătorul ro
mân Ilie Năstase l-a întâlnit pe Is
mail el Shafei (Republica Arabă E- 
gipt), pe care l-a învins cu 6—3, 6—2. 
Australianul John Newcombe l-a în
trecut cu 6—3, 6—4 pe Raz Reid 
(S.U.A.), iar americanul Arthur Ashe 
a ciștigat cu 6—2, 6—2 partida cu 
Syd Ball (Australia).

HOCHEI : A început 
campionatul mondial 

(grupa A)
Aseară la Mtinchen. în primul mecî 

al Campionatului mondial de hochei 
pe gheată (grupa A), echipa Ceho
slovaciei a întrecut cu scorul de 5—0

(1—0. 3—0. 1—0) selecționata Po
loniei.

BOX : Turneul „Stranjata"
A început turneul internațional de 

box ..Stranjata1*. care are loc La So
fia. La categoria pană. Covaci (Un
garia) l-a invins la puncte pe bulga
rul Sevilev, iar Kuncev (Bulgaria) 
a ciștigat prin KO tehnic îh fața 
lui I. Guță (România). în cadrul ca
tegoriei semigrea, Kalinov (Bulga
ria) a primit decizia la puncte in 
meciul cu Draganovici (Iugoslavia). 
La acest turneu mai participă, prin
tre alții, și boxerii români C. Vâran 
(semigrea), C. Voinescu (cocoș) . și 
Toma Mihai (muscă).

LUPTE t Primele meciuri ale 
concursului de la Miskolc
La Miskolc a Început un concurs 

internațional de lupte greco-romane, 
la care participă sportivi din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, Polonia, România, 
U.R.S.S. și Ungaria.

In primele intilniri, luptătorii ro
mâni au obținut victorii : Constan
tin Alexandru (categ. 48 kg) l-a în
trecut pe polonezul WasilkiewlcZ, 
Nicu Gingă (categ. 62 kg) l-a invins 
pe maghiarul Toth, iar Adrian Popa 
(categ. 74 kg) a dispus de Osmolskl 
(Polonia). In limitele categoriei 90 
kg, Vasile Fodorpataki a ciștigat me
ciul cu bulgarul Savov.

Invitație pe traseele turistice buzoiene
Aproape Jumătate din supra

fața județului Buzău se află si
tuată în zona dealurilor pre- 
montane și a Curburii Cărpați- 
lor, oferind turiștilor priveliști 
de un pitoresc inedit. Deschi
derea — încă din anul trecut — 
a șoselei naționale Buzău — 
Brașov a creat amatorilor de 
drumeție accesul spre munții 
Buzăului, zonă de o rară fru
musețe. dar incă puțin cunos
cută. Pregătirile pentru sezonul 
estival 1975 ale Oficiului jude
țean de turism sînt concentrate 
cu precădere in direcția creării 
de condiții optime grupurilor 
organizate și turiștilor indivi
duali care vot* veni pe acest 
traseu. Frumoasei cabane-motel 
,.Nehoiu“. din localitatea cu a- 
celași nume, i se adaugă uh șir 
de cabane rustice presărate 
pină in cei mai îndepărtați ma
sivi carpatici.

— Intre preocupările noastre 
pentru .buna pregătire a sezonu
lui turistic 1975 — ne spune 
Vasile Teleanu. directorul O.J.T. 
Buzău — un loc aparte ii Ocu
pă dezvoltarea serviciilor in 
stațiunea balneară Balta Albă, 
Care se află la început de drum, 
în acest an, suferinzii de boli 
reumatice care doresc să facă 
tratament au aici la dispoziție 
un număr sporit de locuri de 
cazare in vile cu camere a cite 
două naturi, cantină, cabinete 
medicale, mijloace de agrement 
Testările în laboratoare au con
firmat valoarea terapeutică su
perioară a nămolului de Baltă 
Albă, iar efectele sale asupra 
bolnavilor tratati în anii trecuți 
sint peste așteptări.

Mihai BÂZU 
corespondentul „Scîntell*

Joi după-amiază, la Clubul Uzi
nelor „Republica11 din Capitală a a- 
vut loc o adunare festivă consacrată 
celei de-a 30-a aniversări a eliberării 
Ungariei de sub dominația fascistă, 
organizată de C.Q. al P.C.R., Comi
tetul municipal București al P.C.R. 
$1 Consiliul Național al Frontului U- 
nității Socialiste.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
Lina Ciobanu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor, Mihai Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Constantin Stătescu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat, loan 
Avram și Florea Dumitrescu, mi
niștri, Ghizela Vass, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Dodu-Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, Petre 
Constantin, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., Va
sile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., Carol Dina, secretar al Co
mitetului de partid al Întreprinderii 
„23 August11.

în prezidiu se afla, de asemenea, 
ambasadorul R.P. Ungare ia Bucu
rești, Gyorgy Biczd.

La adunare au luat parte activiști 
de partid și de stat, reprezentanți ai 
unor organizații de masă si obștești, 
numeroși oameni ai muncii.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei Ungariei la București.

După ce au fost intonate imnurile 
de stat ale Ungariei și României, 
tovai'ăsul Petre Constantin, .secretar 
al Comitetului municipal bucurești 
ăl P.C.R./® >rostit cuvintul de desț- 
chidere a adunării.

Despre semnificația celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării Ungariei de 
sub dominația fascistă a vorbit to
varășul Mihai Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului.

Relevind semnificația Evenimen
tului remarcabil din istoria Repu
blicii Populare Ungare — cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării de 
sub dominația fascistă — vorbitorul 
a spus : La 4 aprilie 1945, ca urmare 
a eroicelor bătălii purtate Împotriva 
fascismului, a victoriilor strălucite 
repurtate de forțele armate ale U- 
niunii Sovietice, care a dus pe ume
rii ei greul războiului antihitlerist. 
Întregul teritoriu al Ungariei a fost 
eliberat. Cot la cot cu trupele sovie
tice au luptat eroic, dind jertfe grele 
de singe, ostașii și ofițerii armatei 
române, aducînd contribuția poporu
lui român la eliberarea poporului 
ungar, la infrîngerea definitivă a 
fascismului.

După victoria insurecției națio
nale armate antifasciste și antiitn- 
perialiste din august 1944, po<porul 
român, condus de Partidul Comunist 
Român, și-a mobilizat întregul po
tențial militar, material și uman 
pentru eliberarea Întregului terito
riu al țării, aducindu-și contribuția, 
alături de Armata sovietică, la alun
garea trupelor fasciste din Ungaria 
și Cehoslovacia. La operațiile mili
tare de pe teritoriul Ungar, Armata 
română a participat cu 17 divizii de 
infanterie și cavalerie, un corp ae
rian, douâ brigăzi de artilerie anti
aeriană. o brigadă de căi ferate, pre
cum și alte unități insumînd un e- 
fectiv de 210 000 soldați, ofițeri și 
generali, care au participat La peste 
80 de bătălii mal importante, tn a- 
ceastă perioadă, trupele române au 
cucerit 3 masive muntoase (Hegyalja, 
Bukk și Matra), au forțat 4 cursuri 
mari de apă și au eliberat 1237 lo
calități, intre care 14 orașe. Pe teri
toriul Ungariei există zeci și sute de 
localități in care se găsesc cimitire 
și morminte ale celor 42 700 de sol
dați și ofițeri români care și-au dat 
viața pentru eliberarea Ungariei de 
sUb dominația fascistă. Cinstin- 
du-li-se memoria, in numeroase lo
calități au fost ridicate monumente 
închinate eroilor români.

Subliniind că in anii socialismului 
R. P. Ungară a devenit o țară indus- 
trial-agrarâ, cu o bogată viață știin
țifică și culturală, vorbitorul a arătat 
câ poporul român urmărește cu in
teres și se bucură de succesele obți
nute de poporul ungar, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

Sentimentele de prietenie și solida
ritate care leagă cele două popoare 
și partide, cele douâ țări socialiste, 
au fost subliniate in mod elocvent 
de secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care arăta : „S-au 
dezvoltat in ritm intens relațiile țării 
noastre cu Republica Populară Un
gară — și sintem hotăriți să acțio
năm in continuare cu fermitate in 
direcția lărgirii colaborării dintre 
partidele și popoarele noastre".

Tovarășul Mihai Marinescu a Înfă
țișat apoi in cuvintul său activitatea 
susținută pe care poporul român o 
desfășoară sub conducerea P.C.R. 
pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Congresul al XI-lea al partidului 
a spus vorbitorul — a constituit 
un moment de o deosebită însem
nătate istorică in viața partidului 
nostru, a poporului român. Congresul 
a făcut un rodnic bilanț al succese
lor obținute, sub conducerea parti
dului, de oamenii muncii români, 
maghiari, germani, sîrbl și de alts 
naționalități, care își dovedesc astfel 
adeziunea insuflețitoare 1a politica

Internă șl externă a partidului nos
tru, exprimind unitatea de monolit a 
poporului român în jurul partidului 
comunist si al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Documentele adoptate de Congres au 
devenit programul de lucru al între
gului nostru popor, care vede in în
făptuirea lor imaginea însuflețitoara 
a viitorului său luminos. Alegerile de 
deputați pentru Marea Adunare Națio
nală si consiliile populare, impresio
nanta unanimitate cu care poporul ro
mân si-a dat votul candidaților Fron
tului Unității Socialiste, entuziasmul 
politic general determinat de realege
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta, funcție de președinte al 
publicii Socialiste România 
mărturie hotăririi tuturor celor 
muncesc de a înfăptui neabătut 
vederile Programului partidului.

Vorbind apoi despre activitatea in
ternațională a partidului și statului 
nostru, tovarășul Mihai Marinescu a 
arătat că la baza relațiilor interna
ționala ale României socialiste stau 
principiile independenței și suvera
nității, egalității in drepturi. nea
mestecului in treburile interne, a* 
vantajului reciproc, respectării drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta. România militează 
pentru reglementarea problemelor 
complexe ale vieții internaționale cu 
participarea tuturor statelor, pentru 
eliminarea definitivă a politicii de 
forță și amenințarea cu forța, pen
tru înfăptuirea de măsuri concrete 
în domeniul dezarmării și In primul 
rind al dezarmării nucleare, pentru 
lichidarea subdezvoltării, pentru în
tărirea păcii și securității in Întrea
ga lume. Partidul Comunist Român, 
a subliniat vorbitorul, va intensifica 
și tn viitor relațiile de prietenie și 
solidaritate internaționaliste cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului, ale egalității in drepturi, 
a respectării dreptului fiecărui 
partid de a-și stabili de sine stătă- 

:țor linia politică, tactica și strategia 
sa. Totodată, partidul nostru va dez
volta relațiile cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu mișcările de 
eliberare națională, va Întări legătu
rile cu partidele progresiste de gu- 
vernămint, cu toate partidele și for
țele democratice, in lupta comună 
împotrivă politicii de dictat și for
ță, pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

Dind expresie sentimentelor de 
prietenie frățească pe care poporul 
român le nutrește față de poporul 
ungar, vorbitorul a adresat, in în
cheierea cuvintului său. calde feli
citări oamenilor muncii din țara ve
cină și prietenă, cu prilejul celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
sale, urări de noi succese in munca 
pe cate o desfășoară sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, pentru inflorirea continuă a Un
gariei socialiste, pentru triumful so
cialismului și păcii.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
R. P. Ungare, Gyorgy Biczo, care a 
mulțumit pentru caldele aprecieri 
exprimate la adresa poporului un
gar, cu ocazia marii sale sărbători 
naționale. y

Referindu-se la luptele purtate 
acum 30 de ani, care au dus la eli
berarea Ungariei, vorbitorul a spus : 
Nicicind Ungaria liberă nu va uita că 
in plin război Uniunea Sovietică — 
țara în care 20 de milioane de cetă
țeni și-au dat viața în lupta antifas
cistă — a insuflat ostașilor săi ideeâ 
că pășesc pe pămintul Ungariei că 
purtători ai unei misiuni de elibe
rare. Alături de soldații Armatei so
vietice au participat la luptă și uni
tăți române. Animați de respect și 
recunoștință, evocăm, la această ani
versare, memoria celor peste 40 de 
mii de soldați români care 
jertift viața pentru Înfăptuirea 
gariei libere, pentru o soartă 
bună a poporului nostru. Poporul 
gar nu va uita niciodată rolul 
care l-au avut armatele române 
4. împreună cu trupele sovietice, in 
eliberarea Debreținului, a Buda
pestei. a celorlalte orașe si sate.

In continuare, ambasadorul R. P. 
Ungare a înfățișat succesele obținute 
de oamenii muncii din țara prietenă 
si vecină în cele trei decenii de la 
elibefare.

Cu îndreptățită mîndrie, a arătat 
vorbitorul, Congresul al XI-lea al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar a făcut bilanțul realizărilor ob
ținute pină acum. Numai tn ultimii 
4 ani, producția industrială a cres
cut cu 30 la sută. Sporul anual de 
producție a atins, în perioada 1971— 
1974, în medie, 6,7 la sută, iar pro
ductivitatea muncii a crescut cu 6,3 
la sută pe an.

In cursul construcției socialismu
lui, pe baza rezultatelor economice, 
crește, sistematic nivelul de trai al 
ponorului nostru muncitor. în anul 
1974, venitul național de cap de lo
cuitor era de trei ori și jumătate 
mai mare decit in anul 1950.

Ambasadorul Gyorgy Biczd a rele
vat că, în cadrul unui plan trienal 
și in răstimpul a patru cincinale, 
R.P. Ungară a valorificat din plin a- 
vantajele economiei socialiste pla
nificate. Toate realizările noastre — 
a subliniat vorbitorul — au fost ob
ținute sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, spre 
binele propriului popor, ăl țărilor so
cialiste, in interesul cauzei socialis
mului și păcii in lume.

Subliniind că și în domeniul co
laborării economice s-au statornicit 
relații de tip nou intre țările socia
liste, vorbitorul a evidențiat rolul 
jucat de C.A.E.R. în dezvoltarea eco
nomiei ungare. întreținem legături 
cit mai strinse, înainte de toate, cu 
țările socialiste frățești. Un partener 
important pentru noi este Uniu
nea Sovietică, cu care desfășurăm o 
treime din întregul nostru comerț 
exterior. La rindul lor, schim
burile noastre comerciale cu Româ
nia aproape s-au dublat in decursul

patru ani. Sprijinim orice 
luată în vederea amplifi- 
ridicării la un nivel mai 
colaborării dintre țările 
C.A.E.R. Ne străduim să 
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rile în curs de dezvoltare. In același 
timp, sintem adepțil comerțului din
tre țările socialiste și cele capitaliste 
dezvoltate, dacă acesta se face fără 
discriminări și se bazează pe avan
taje reciproce.

Vorbitorul a relevat, totodată. 
Ungaria își aduce 
cadrul Tratatului 
pentru promovarea 
de pace.

Ambasadorul R. 
amintit cuvintele rostite de tovarășul 
Jânos Kâdâr, prim-secretar a) " 
mitetului Central al P.M.S.U., 
XI-lea Congres al partidului : 
tivitațea internațională vastă a 
dului'și guvernului, legăturile 
noastre cuprind aproape 
lume. Pentru noi. cele mai impor
tante dintre acestea sint legăturile cu 
țările socialiste11;

Relațiile noastre cu Republica So
cialistă România, vecină și frățească, 
au evoluat sub semnul construirii 
socialismului. Un moment de seamă 
în dezvoltarea ascendentă a acestor 
raporturi l-a constituit vizita tova
rășului Jânos Kâdâr în România, în 
anul 1972. Cu acest prilej a fost 
semnat un nou tratat de prietenie 
ungaro-român. De atunci, numeroa
se acorduri și convenții au fost ela
borate în diferite domenii economi
ce, culturale și alte domenii ale re
lațiilor noastre.

Vorbitorul a citat apoi ci 6erie de 
date semnificative privind extinde
rea și diversificarea conlucrării pe 
multiple planuri. El a arătat că mai 
mult de jumătate din volumul 
schimbului de mărfuri 11 reprezintă 
livrările reciproce de mașini și uti
laje și că in următorii ani se preco
nizează importante sporuri. în con
text. a fost evidențiat rolul comisiei 
mixte guvernamentale economice 4n 
lărgirea cooperării in producție și 
ispeeialțjăriK nrdeosebi în ramurile 
industriale importante. Intre Unga
ria și România, ca țări vecine, s-a 
stabilit, de asemenea, o strinsă co
laborare in domeniile gospodăririi 
apelor, comunicațiilor și turismului.

Ambasadorul R. P. Ungare și-a ex
primat convingerea că relațiile dc 
prietenie și colaborare româno-un
gare se vor dezvolta pe mai departe, 
în interesul ambelor țâri Și popoare.

Avem dorința fermă, - a .subliniat 
vorbitorul în încheiere, să colabo
răm și, să luptăm împreună, în 
strinsă unitate și solidaritate, pen
tru triumful cauzei noastre comuna 
— victoria socialismului, a păcii și 
securității în lume.

In încheierea adunării festive a 
avut loc un spectacol, la care și-au 
dat concursul corul Filarmonicii 
române „George Enescu11 și ansam
blul „Rapsodia română11 al U.G.S.R.

*
Cu același prilej, la clubul zonei 

industriale din Buzău a avut loc o 
adunare festivă. Despre semnificația 
marii sărbători a poporului ungar, 
despre succesele obținute pe calea 
socialismului, despre relațiile de 
prietenie dintre partidele, țările și 
popoarele noastre au vorbit 
Sîrbu, membru al C.C. al 
prim-secretar al Comitetului 
țean de partid, și Gyorgy 
ambasadorul R. P. Ungare la 
rești.
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Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, GyOrgy Biczo, a 
depus, joi dimineața, coroane de flori 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, precum și ia Mo
numentul eroilor sovietici din Ca
pitală.

Cu prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, Gyorgy BiczO, a 
oferit, joi. seara, o recepție.

Au luat parte tovarășii : Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
Mihai Marinescu, viceprim-ministru 
al guvernului, Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, Vir
gil Teodorescu, vicrepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Constantin

Stătescu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, Gheorghe Ca
zan, ministrul industriei ușoare, ge
neral colonel Ion Coman, prim-ad- 
iunct al ministrului apărării naționale 
și șef al Marelui Stat Major, Ghizela 
Vass, adjunct de șef de seCtie la C.C. 
al P.C.R., Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, con
ducători ai unor instituții centrale și 
organizații de masă și obștești,_ 
meni de știință, 
nerali și ofițeri 
tanti ai clerului.

Au participat, 
ai unor misiuni 
tați la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

oa- 
artă și cultură, ge- 
superiori, reprezen-
de asemenea, șefi 
diplomatice acredi-

< (Agerpres)

TELE RAME
Cu ocazia celei de-a XXX-a ani

versări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a 
adresat o telegramă de felicitare lui 
Frigyes Puja, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Ungare.

Cu prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării Ungariei de sub . 
dominația fascistă, președintele Marii 
Adunări Naționale, Nicolae Giosan, 
a trimis o telegramă de felicitare 
președintelui Adunării de Stat a 
Republicii Populare Ungare. AprO 
Antal.

Cu același prilej, ministrul apără-

rii naționale al Republicii Socialiste 
România, general de armată Ion 
Ioniță, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului apărării al Re
publicii Populare Ungare, general
colonel Czinege Lajos.

Telegrame de felicitare au trimis 
organizațiilor similare din Republica 
Populară Ungară Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste, Con
siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliul Național al Femei
lor, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii și Comitetul foștilor 
luptători antifasciști.

(Agerpres)

Plecarea în R.P. Ungară a unor delegații județene
La invitația organelor locale de 

partid si de stat din unele județe ale 
R. P.,Ungare, delegații ale oraanelor 
locale din județe limitrofe au fost 
Invitate șă participe la manifestările 
prilâjuffe de cea de-A' XXX-a aniver
sare a eliberării Ungariei de sub do
minația fascistă. Au plecat : delegația 
din județul Timiș, condusă de tova
rășul Mihai Telescu. prim-secretar al 
comitetului județean de partid, pre
ședintele consiliului popular jude
țean. la Szeged, centrul administrativ 
al județului Csongrad ; o delegație 
condusă de tovarășul Andrei Cerven- 
covici. prim-secretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R.. președintele 
consiliului popular județean, precum 
si o delegație a Consiliului județean

Arad al Frontului Unității Socialiste, 
condusă de tovarășul Ion Coroiu. 
vicepreședinte al consiliului, la Be- 
kesisaba, centrul administrativ al Ju
dețului' Bckeș"; delegația din județul 
BihOr. cortduiă " dă tovarășul Petre 
Blajovici. prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, președintele 
consiliului popular județean, la De
brecen. centrul administrativ al ju
dețului Haidu-Bihar; delegația din 
județul Satu-Mare. condusă de tova
rășul loan Foriș. prim-secretar al 
comitetului Județean de partid, pre
ședintele consiliului ponular jude
țean. la Nyiregyhaza. centrul admi
nistrativ al județului Szabolcs-Szat- 
mar.

(Agerpres)

Intr-un nou cartier de locuințe din Budapesta
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OMNIPREZENTELE NOULUI
Marea sărbătoare a poporului un

gar — cea de a 30-a aniversare a eli
berării Ungariei de sub jugul fascist 
— a prilejuit in toată tara o atmosfe
ră de puternică însuflețire creatoare. 
Pretutindeni — in uzine, combinate, 
instituții științifice si de editură — 
poți intilni aceleași dovezi ale unei 
activități constructive intense, ace
leași însemne ale noului ce caracte
rizează dezvoltarea țării socialiste 
vecine și prietene în cele trei decenii.

...Nou nu înseamnă doar apărut in 
ultimele decenii. Alături de noile așe
zări. orașe vechi, cu tradiție muncito
rească îndelungată, poartă și ele pe
cetea noului socialist. Iată-ne. bună
oară, în vechiul Gyor. Dezvoltarea pe 
care a cunoscut-o uzina de vagoa
ne și mașini „Raba“ de aci este ilus
trată. cantitativ, de faptul că o trei
me din cei 50 000 de muncitori ai 
orașului lucrează la această uzină : 
calitativ — de faptul că se produc 
aci motoare Diesel la nivelul tehno
logiei avansate pe plan mondial, va
goane de cale ferată, structuri me
talice pentru poduri și alte construc
ții metalice. în convorbirea pe care 
a avut-o cu noi. Bela Toth, directo
rul general adjunct al fabricii, ne-a 
informat că in anul trecut s-au pro
dus aici, intre altele, peste 16 000 mo
toare Diesel de 200 CP și că a- 
proximativ 50 la sută din această 
producție a fost destinată exportului.

...Itinerarul ne-a condus si prin 
localități în care inainte de eli
berare ..industria11 se limita la 
cite o moară și cîteva ateliere rudi
mentare. Chiar Debrecen. orașul 
din cimoia Tisei, nu moștenise de 
la vechiul regim decît o fabrică de 
confecții și ateliere de reparat va
goane. Acum, la Debrecen se fabri

că rulmenți și mașini agricole, peni
cilină și alte medicamente. Orașul 
inert de altădată a devenit un cen
tru universitar și științific, caracte
rizat prin vioiciunea tineretului stu
dențesc.

...Pomenind despre Debrecen, ne 
evocăm monumentul ridicat aici 
spre cinstirea ostașilor români că
zut! in luptele pentru eliberarea 
Ungariei. Numeroase asemenea mo
numente, care evocă jertfa de singe 
a zeci de mii de fii ai poporu-

CORESPONDENȚA 
DIN BUDAPESTA

lui român, am intilnit în drumu
rile făcute de-a lungul și de-a latul 
tării : la Miskolc, la Gyor. la 
Nyregyhâza, Tapiosuly, Megyaszo și 
în alte părți. înalta semnificație a 
acestor monumente mi s-a părut sin
tetic și emoționant redată de inscrip
ția gravată in piatră la cimitirul 
Rakosliget din Budapesta : „Glorie 
eroilor români care și-au jertfit via
ța in fapta împotriva fascismului, 
pentru eliberarea poporului frate un
gar". De altfel, in drumurile și po- 
nasurile prin Ungaria mi-a fost 
dat să aud frecvent, din gura unor 
martori oculari, evocări despre fap
tele de arme ale ostașilor români, 
ca și despre dovezile lor de prietenie 
și umanism. Mulți dintre ei își 
amintesc cum unitățile românești 
distribuiau mincare caldă, pline, 
cartofi populației civile, îndeosebi 
șinistraților de război — bătrîni, fe
mei. copii; cum formațiile sani

tare dădeau consultații și îngrijire 
medicală gratuită celor bolnavi ; cum 
coloanele auto cărau lemne de foc 
pentru cei care sufereau de frig în 
plină iarnă. Gîndurile pline de recu
noștință cu care ni s-a vorbit despre 
aceste fapte sînt însoțite de satisfac
ția că prietenia romăno-ungară, 
pecetluită în acele cumplite zile de 
război, a înflorit și s-a adîncit în anii 
postbelici. în condițiile edificării 
orinduirii socialiste în ambele țări.

...în deplasările prin țară m-am 
oprit si în localități rurale, care 
si ele oferă oglinda înnoirilor. 
Este știut că înainte de eliberare, 
mașini agricole lucrau cel mult pe 
moșiile grofilor ; și acolo în număr 
mic. căci munca omului prost plătit 
Si exploatat era mai convenabilă. 
In prezent. 90 la sută d’ i muncile 
agricole se execută cu r șini.

Cutreierînd prin Ungaria, țe iz
bește. atît la orașe, cit și lu sate, 
mulțimea caselor noi. Se construiește 
mult, functional. frumos. îmbinin- 
du-se armonios tradiționalul cu mo
dernul. Dună cum construirea, .in 
perioada de la eliberare, a 70 de 
noi spitale și sporirea cti 60 000 a 
numărului paturilor reflectă grija 
pentru sănătatea oamenilor.

...Am amintit de locuri pe care 
le-am văzut cu anî în urmă și pe 
care le-am revăzut acum — toate 
reflectînd înnoirile petrecute în cele 
trei decenii pe pămintul Ungariei 
ffățești. Cum va fi miine ? Docu
mentele Congresului al XI-lea al 
P.M.S.U. — Declarația-program, Di
rectivele — 
că înaintea . . _ ________
deschis noi și luminoase perspective 
de progres.

dau temei să se afirme 
poporului ungar e-au

Aurel POP

/
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AȘTEPTAM EU DEOSEBII INTERES CU PRILEJUL CELEI DE-A XXX-A ANIVERSĂRI SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SENEGALULUI

SI PROFUNDA SATISFACȚIE VIZITA
A ELIBERĂRII UNGARIEI

Adunarea festivă de la Budapesta

PRESEOINIELUI NICOLAE CEAUSESCU"
• Declarații ale unor personalități ale vieții politice și 
ale cercurilor economice nipone • Ample comentarii 

ale presei din capitala Japoniei

CORESPONDENȚA DIN TOKIO

La Tokio se fac ample pregătiri 
pentru vizita președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. în așteptarea aces
tui eveniment atît de important în 
istoria legăturilor dintre cele două 
țări, capitala niponă este împodobită 
sărbătorește cu drapelele de stat ale 
României și Japoniei.

Personalități marcante ale vieții 
politice nipone au ținut să ne împăr
tășească sentimentele de caldă prie
tenie. de stimă si prețuire fată de 
tara noastră si poporul român, de 
înaltă considerație față de președin
tele Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-și 
satisfacția pentru cursul ascendent al 
relațiilor româno-japoneze.

„Vizita președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, pe care o aștep
tăm cu deosebit interes și profundă 
satisfacție, este un eveniment de cea 
mai mare însemnătate si aș dori să 
adresez șefului statului român si 
doamnei Elena Ceaușescu 
venit din inimă, ne-a 
SHIGESABURO MAEO. 
Camerei reprezentanților

un bun 
declarat 

speakerul 
- .------  -------------- ,—. a Dietei.

Știm că România, sub conducerea 
președintelui Ceaușescu,. desfășoară 
o politică fermă de industrializare și 
înregistrează mari progrese econo- 
mioe. Ne bucură profund că vom 
avea prilejul să salutăm in Japonia 
o personalitate atît de cunoscută a 
vieții politice internaționale, cum 
este președintele Ceaușescu, după 
cum ne bucură faptul că domnia sa 
va putea face un schimb de opinii 
cu personalități japoneze de frunte. 
Desigur că această vizită va intări 
pe mai departe relațiile prietenești 
existente intre cele două țări. Sînt 
ferm convins că țările noastre pot 
contribui la pacea lumii, precum și 
la dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
prin cooperare, pe baza înțelegerii 
reciproce a pozițiilor fiecărei părți**.

Referindu-se la rîndul său la în
semnătatea deosebită a acestui eve
niment. TOSHIO KOMOTO. mini
strul comerțului internațional și al 
industriei, a subliniat : „Este pentru 
noi o mare plăcere și onoare de a-1 
saluta pe excelența sa, președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. Relațiile comerciale și 
economice dintre Japonia și Româ
nia au crescut continuu in anii *70. 
îndeosebi in anul 1974 s-a înregis
trat o creștere de 100 la sută în com
parație cu nivelul anului 1973. Sîn- 
tem siguri eă vizita va intări pe mai 
departe relațiile noastre ' economice, 
va adinei si va face si mal strinsă 
prietenia noastră in viitor'*.

„Noi, în Japonia, a ținut să preci
zeze MIZUO KURODA, director ge
neral al 
publice 
Externe, 
voltarea 
niei, ca . . .... ____ ______
promovată de președintele țării dum
neavoastră. Cred că va fi foarte inte
resant pentru liderii noștri politici să

Biroului pentru informații 
al Ministerului Afacerilor 
urmărim cu admirație dez- 
economică rapidă a Româ- 
și diplomația atit de activă

schimbe opinii cu o personalitate 
care joacă un rol atit de important 
pe arena internațională**.

„Noi. japonezii, în special cei care 
ne ocupăm de domeniul comerțului 
exterior, sîntem incintați să consta
tăm că relațiile economice și comer
ciale dintre România și Japonia s-au 
dezvoltat cu succes în ultimii ani. 
Sînt ferm convins că vizita excelen
ței sale în Japonia va contribui mult 
Ia dezvoltarea relațiilor prietenești 
dintre cele două țări", a arătat la 
rîndul său HIRO HIYAMA, pre
ședintele corporației „Marubeni**, 
dînd e,xpresie punctului de vedere al 
cercurilor economice nipone.

Un viu interes manifestă, de ase
menea, presa japoneză. Ziarele 
„MAINICHI DAILY NEWS" și „A- 
SAHI EVENING NEWS" consacră 
cite o pagină specială acestui eveni
ment remarcabil, inserînd, totodată, 
portretele 
Ceaușescu 
Ceaușescu.

Sub titlul

tovarășului Nicolae 
și tovarășei Elena

„Vizita președintelui 
Ceaușescu va contribui Ja adîncirea 
relațiilor dintre România și Japonia'*, 
„Mainichi Daily News*' subliniază că 
„Japonia și România au relații foarte 
prietenești în toate domeniile, între 
cele două țări neexistind vreo pro
blemă dificilă".

Pagina specială a ziarului „Asahi 
Evening News** cuprinde date biogra
fice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, precum 
și un articol privind progresul eco
nomic rapid al țării noastre.

Cotidianul „MAINICHI SHIMBUN" 
a publicat un editorial intitulat „Bun 
venit președintelui Ceaușescu", în 
care este reliefată personalitatea șe
fului statului român. „România — 
subliniază editorialul — a cunoscut o 
transformare profundă sub conduce
rea președintelui Ceaușescu. Dintr-o 
tară slab dezvoltată. România a de
venit o țară industrial-agrară. In în
cheiere se subliniază : „Sperăm că 
vizita președintelui Ceaușescu va 
deschide noi perspective relații
lor dintre Japonia și România". 
„.ASAHI SHIMBUN", „THE JAPAN 
TIMES" și „THE DAILY YOMIURI" 
anunță vizita oaspeților români în 
Japonia. Revista săptămînală a Parti
dului Socialist Democratic, „NISSHA 
SHIMBUN", dedică, de asemenea, 
prima pagină vizitei.

Cu ocazia vizitei in Japonia a pre
ședintelui Republicii Socialiste'Româ- 
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, șt 
a tovarășei Elena Ceaușescu, ;în edi- > 
tura „KOBUNSIIA" din Tokio au 
văzut, zilele acestea, lumina tiparu
lui ediția în limba japoneză a lucră
rii „Formarea statului unitar român", 
de Constantin Giurescu, și o broșură 
intitulată „ROMANIA". Ambele lu
crări, tipărite în condiții grafice ex
celente, au fost primite cu interes 
de către cititorii japonezi.

i

GENEVA 3 (Agerpres). — în gru
pul de lucru însărcinat de Comitetul 
de coordonare al Conferinței de la 
Geneva pentru securitate și coope
rare în Europa să pregătească do
cumentul privind cajjrul organizato
ric corespunzător pentru continuarea, 
după conferință, a eforturilor multi
laterale menite să asigure edificarea 
securității și dezvoltarea cooperării 
în Europa a început, la 2 aprilie, 
dezbaterea referitoare la definirea 
obiectivelor și a funcțiunilor pe care 
urmează să le aibă urmările institu
ționale ale conferinței.

Luînd cuvintul, șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Li- 
patti, a expus pe larg concepția tă
rii noastre privind necesitatea creă
rii unui cadru organizatoric adec
vat, care să permită după încheie
rea conferinței conlucrarea între 
cele 35 de state participante pentru 
consolidarea și adîncirea procesului 
de edificare a securității și de dez
voltare. pe multiple planuri, a co
operării în Europa. Vorbitorul a a- 
rătat că una dintre sarcinile princi
pale ce vor reveni organismului per
manent va fi traducerea în viată a 
tuturor hotărîrilor adoptate de con
ferință, astfel îneît măsurile și an
gajamentele la care vor fi subscris 
statele participante să devină o rea
litate în viata continentului euro
pean. O a doua sarcină pe care o va 
avea mecanismul instituțional 
staurat de conferință va consta 
evaluarea periodică a modului 
care vor fi aplicate hotărîrile 
ferinței și a progreselor înregistra
te pe calea edificării securității și 
dezvoltării cooperării pe continent. 
O i altă funcțiune proprie urmărilor 
instituționale va consta în procesul 
de coordonare a activităților ce vor 
fi întreprinse, de pregătire a unor 
noi reuniuni și conferințe, precum 
și de concertare cu privire Ia aspec
tele fundamentale ale procesului 
multilateral început la conferință.

Aceste idei au fost sprijinite de 
reprezentanții Iugoslaviei. Elveției, 
Uniunii Sovietice, Finlandei. Ceho
slovaciei, Spaniei și Belgiei.

în aceeași zi, sub președinția șe
fului delegației române, a avut loc 
ședința grupului de lucru însărcinat 
să redacteze Declarația privind rela
țiile dintre statele participante la 
conferință și țările mediteraneene 
neparticipante.

Participants la conferință au în
cheiat elaborarea celui de-al nouălea 
principiu — cooperarea între state — 
și au înregistrat ansamblul prevede
rilor care formulează conținutul tău.

BUDAPESTA 3 — Corespondentul 
nostru transmite : La Budapesta a 
avut loc, joi seara, adunarea fes
tivă consacrată celei de-a 30-a ani
versări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, la care au partici
pat conducător) de partid și de stat, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă, miniștri și conducători ai unor 
Întreprinderi economice, fruntași în 
producție, ofițeri superiori.

în prezidiul adunării festive au luat 
loc Jânos Kâdăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., Jeno Fock, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Unga
re, membri ai Biroului Politic și se
cretari ai C.C. al P.M.S.U., miniștri, 
reprezentanți ai. unor organizații de 
masă, fruntași în producție. Au luat 
loc în prezidiu, de asemenea, condu
cătorii delegațiilor de partid și gu-

vernamentale care participă la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 30-a 
aniversare a eliberării Ungariei de 
sub dominația fascistă, printre care 
și conducătorul delegației române, 
tovarășul Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul educației și învă
țămîntului.

Adunarea festiyâ a fost deschisă 
de Istvan Sarlos, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., secre
tar general al Consiliului Național 
al Frontului Popular Patriotic. A luat 
apoi cuvîntul Pal LosoncZÎ, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R.P. Ungare. A vorbit, de asemenea, 
Ivan Kapitonov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a U.R.S.S.

Șl JENd FOCK AU PRIMITTOVARĂȘII JĂNOS KĂDĂR
PE CONDUCĂTORII DELEGAȚIILOR PARTICIPANTE 

LA FESTIVITĂȚI

Excelenței Sale
Domnului LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Secretar general al Uniunii Progresiste Senegaleze 
Președintele Republicii Senegal

Cea de-a 15-a aniversare a proclamării independenței patriei dum
neavoastră îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele poporului 
român, al Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socia
liste România și al meu personal, cele mai călduroase felicitări și urări 
de noi și importante succese pentru poporul prieten senegalez, pentru 
Uniunea Progresistă Senegaleză, iar Excelenței Voastre multă sănătate, 
putere de muncă și viață lungă.

Sărbătoarea națională a țării dumneavoastră îmi oferă prilejul de a 
constata cu satisfacție că de-a lungul anilor relațiile de prietenie, solida
ritate și cooperare dintre popoarele român și senegalez, dintre țările 
noastre, dintre P.C.R. și U.P.S. au cunoscut o continuă dezvoltare. îmi 
exprim convingerea că aceste legături se vor dezvolta tot mai mult în 
anii care vin, în interesul nostru comun, în interesul tuturor popoarelor 
care luptă pentru dezvoltare independentă, pentru progres economic și 
social, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru făurirea pe planeta noas
tră a unei noi ordini economice și politice.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Paul DIACONU

PEKIN

ln- 
în 
în 

con-

Jânos Kâdăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., și Jeno Fock. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare, au primit, joi, pe 
conducătorii delegațiilor de partid și 
guvernamentale care participă la ma
nifestările consacrate celei de-a 
30-a aniversări a eliberării Unga
riei, printre care și conducătorul de
legației române, tovarășul Paul Nicu
lescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul educației și învățămîntului.

La întrevedere, care a decurs ln- 
tr-o atmosferă cordială, tovărășească, 
au fost de față Andras Gyenes, secre
tar al C.C. al P.M.s:u„ și Frigyes 
Puja, ministrul afacerilor externe al 
R.P. Ungare.

★
în aceeași zi, conducătorii de 

partid și de stat ai R.P. Ungare, pre
cum și delegațiile de partid si gu
vernamentale din Bulgaria. Ceho
slovacia, R.D. Germană. Iugoslavia, 
Polonia, România și U.R.S.S. au 
depus coroane de flori la monumen
tele eroilor sovietici și unguri.

ÎNTÎLNIRE A CONDUCĂTORULUI DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE ROMANE

BUDAPESTA 3 — 
nostru transmite : '
Niculescu, membru 
Politic Executiv al 
viceprim-ministru al 
nistrul educației și 
care conduce delegația de partid și 
guvernamentală română la festivită
țile închinate celei de-a 30-a ani
versări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, a avut, joi după-

- Corespondentul 
Tovarășul Paul 
al Comitetului 
C.C. al P.C.R., 

. guvernului, mi- 
învățămîntului,

amiază, o întîlnire cu Aczel Gyorgy, 
membru al Biroului Politic al C.C. ai 
P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Ungare.

în cadrul discuțiilor, desfășurate 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
s-a făcut un schimb de păreri cu 
privire la relațiile bilaterale, subli- 
niindu-se posibilitățile lor de dez
voltare pe multiple planuri.

VIETNAMUL DE SUD
f

Numeroase localități ieșite de sub 
controlul administrației saigoneze

Dakarul, capitala Senegalului, supranumit „Poarta Africii occidentale", 
vâzut dinspre mare

Ambasadorul României

viață 
a lui Dun Bi-u

PEKIN 3 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă informează că. la 2 aprt-:'- 
lie, a încetat din viată, la Pekin.. în r 
virstă de 90 de ani. Dun Bi-u. mem
bru al Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Natjonale a Repre
zentanților Populari a R. P. Chineze, 
unul din conducătorii de frunte ai 
partidului și statului.

In legătură cu decesul lui Dun 
Bi-u. a fost alcătuită o comisie de 
funeralii din care fac parte Mao Tze- 
dun. Ciu 
de partid

En-lai si alți conducători 
si de stat chinezi.

SAIGON 3 (Agerpres). — Coman
damentul saigonez a confirmat pier
derea legăturilor prin radio cu cea 
de-a doua regiune militară, transmite 
agenția France Presse. Un purtător 
de cuvînt a precizat că orașele Tuy 
Hoa, Nha Trang, Cam Ranh. Phan 
Rang și Phan Thiet de pe coasta cgn- ; 
trală au fost abandonate. El a recp3<>^ 
noscut, de asemenea; că orașul Nha'-' 
Trang, unde se afla cartierul militar ■ 
al celei de-a doua regiuni militare, a 
„ieșit de sub controlul autorităților 
de la Saigon** și că orașul Da Lat, si
tuat în zona Platourilor Centrale, la 
300 km nord-est de Saigon, a fost 
evacuat Totodată, Ham Tan, capi
tala provinciei maritime Binh Tuy, la 
130 km est de Saigon, izolată de 
peste trei zile, era joi supusă în con
tinuare presiunii forțelor de eliberare 
și a populației răsculate.

La Saigon a avut loc, joi, o pu-

lernică demonstrație, al cărei parti
cipant! au cerut demisia imediată a 
șefului regimului saigonez, Thieu. 
Detașamente speciale ale politiei au 
intervenit cu violentă împotriva de
monstranților.

TLHti» p. . ... . -i < ■
ușjnuou Ueclarația jul . ..

rtiinîstrului de externe 
al Republicii 

Vietnamului de Sud

in Malayezia și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

KUALA LUMPUR 3 (Agerpres). — 
La 2 aprilie, ambasadorul României 
la Kuala Lumpur, Theodor Dițulescu, 
a prezentat scrisorile de acreditare 
regelui Malayeziei, Tunku Abdul 
Halim Muazzam Shah Ibni al 
Marhum Sultan Badlishah.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis șefului statului 
malayezian, din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prie
tenie și urări de prosperitate pentru 
poporul malayezian, precum și dorin
ța de dezvoltare continuă a relațiilor 
de colaborare dintre România și Ma
layezia.

La rîndul său, regele Malayeziei a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu cordiale mulțumiri pentru 
mesajul adresat, precum și urări de 
prosperitate pentru pqpprid k;Tomân.

DE PREIUIINDEN1
• CANADA A TRECUT 

LA SISTEMUL METRU 
GRAM-CELSIUS începînc 
de la 1 aprilie a.c., Statele U- 

ultima 
sistem 
apro- 

yepre- 
metric 

că

nite răminînd astfel 
mare țară în care acest 
nu are încă perspective 
piate de a fi adoptat. Un 
zentant al Consiliului 
național al S.U.A. sublinia 
„generalizarea rapidă pe plan 
mondial a sistemului metric de
termină multe companii ame
ricane 
externe să adopte acest sistem 
de măsuri șl greutăți, fără a 
mai aștepta vreo hotărîre a fp- 
rului legislativ federal". Trece
rea Canadei Ia sistemul metric 
este eșalonată pe o perioadă de 

*.^..»ni- V

cu legături comerciale

1

LISABONA

Reuniune
In pregătirea alegerilor agențiile de

E9 ■ ■ ■

presă transmit

PARIS 3 (Agerpres). — Sosită 
pentru o scurtă perioadă la Paris, 
după vizita efectuată la Alger, 
Nguyen Thi Binh, ministrul de ex
terne al Republicii Vietnamului de 
Sud. a reafirmat, într-o declarație 
făcută reprezentanților presei, că 
Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al R.V.S. se pronunță pentru rezol
varea prin negocieri politice a pro
blemelor sud-vietnameze. Ea a re
afirmat, de asemenea, că înlăturarea 
lui Nguyen Van Thieu și formarea 
la Saigon a unei noi administrații 
reprezintă o condiție prealabilă 
pentru aceste negocieri.

Manifestare dedicată 
lui Eminescu

Cu prilejul celei de-a 125-a 
aniversări a nașterii lui Mihai 
Eminescu, la „Accademia di 
Romania** din Roma a avut loc 
o manifestare în cadrul căreia 
profesorul Ion Gutia, de la Uni
versitatea din Roma, autor al u- 
nor cunoscute studii consacrate 
limbii și literaturii române, a 
prezentat, în fața unui numeros 
public, conferința „Mihai Emi
nescu — poet al timpului uman". 
Cu același prilej, la Biblioteca 
română a fost organizată o ex
poziție cuprinzînd lucrările poe
tului.

LIMBA
Un indus-
Juăn Ra-

LISABONA 3 (Agerpres). — La 
sediul Institutului de înalte studii 
militare din Lisabona a avut loc 
miercuri după-amiază o întîlnire în
tre reprezentanții Consiliului Revo
luției din Portugalia și cei ai unui 
număr de 12 partide politice legali
zate și care participă 
pentru alegerea, la 25 aprilie, a celor 
254, de deputați ai Adunării Consti
tuante. în cadrul reuniunii, reprezen
tanții Consiliului Revoluției au pre
zentat un proiect de Platformă de 
înțelegere, întocmit de Mișcarea For
țelor Armate (M.F.A.), document ale 
cărui prevederi ar urma să fie inte
grate în viitoarea Constituție ce va fi 
elaborată de membrii adunării alese 
la 25 aprilie.

la campania

Cancelarul Austriei, Bruno
Kreisky, l-a primit, la 3 aprilie, pe 
ambasadorul României la Viena, Du
mitru Aninoiu. în cursul convorbirii, 
desfășurată într-o atmosferă cordială, 
au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale.

ții celor trei armate — uscat, marină 
și aviație —, se prevede luarea unor 
măsuri ferme împotriva recrudescen
ței violenței în țară.

Comunicat al Președin
ției Republicii Argentina.In- 
tr-un comunicat dat publicității de 
secretariatul Președinției Republicii, 
la sfîrșitul reuniunii șefului statului 
argentinean, Maria Estela Martinez 
de Peron, cu miniștrii și comandan-

La Pekin a avut 'oc ° *n,re- 
vedere între Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
și Hedi Nouira, primul ministru al 
Tunisiei, aflat în vizită în capitala 
chineză.

lucrările Comitetului administrativ 
de coordonare al Organizației Națiu
nilor Unite, la care participă direc
tori și conducători ai diferitelor or
ganizații și instituții specializate în 
realizarea programelor O.N.U. în do
meniile tehnic, științific, cultural, so
cial etc.

Puternice atacuri ale tortelor patriotice
in jurul orașului Pnom Penh■

• O NOUA 
UNIVERSALA ? 
triaș din Valencia,
mon Palanca, a creat o nouă 
limbă universală, numită „tu- 
pal“, care, după spusele sale, 
poate fi însușită......în jumătate
de oră“. Inventatorul noii limbi, 
care cunoaște opt limbi moder
ne și trei clasice, a selecționat 
cuvintele cele mai uzuale din 
limbile respective și le-a redus, 
totodată, numărul de silabe, a- 
jungînd astfel la „termeni ma
trice*', bază a limbii tupal. Au
torul a predat de curind unei 
edituri o gramatică ce nu depă
șește 20 de pagini și definiti
vează un dicționar al termenilor 
matrice prin combinarea cărora 
se pot alcătui 6 000 de cuvințe. 
Ziarul madrilen „Ya“ informea
ză că „tupal" se bucură de a- 
tenția filologilor.

Sub președinția secreta
rului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, la Roma s-au deschis, joi.

NOI PREMISE FA VORABILE IN DEZVOL TAREA
RELAȚIILOR ROMÂNO-COSTARICANE

în 
nești
— pe 
kilometri 
preocuparea comună pentru edifica
rea unei lumi mai bune, mai drepte
— au înregistrat o evoluție mereu 
ascendentă, întru totul conformă 
rinței și intereselor ambelor 
poare. Această, dezvoltare a fost, 
cum este știut, în mod hotărîtor 
mulată de vizita în Costa Rica a 
varășului Nicolae Ceaușescu, în sep
tembrie 1973, încununată prin sem
narea Tratatului de prietenie și coo
perare româno-costarican — ca și de 
vizita, în România, un an mai tîr- 
ziu, a președintelui costarican de pe 
atunci, Jose Figuerres Ferrer. Docu
ment f!r- ‘mportanță istorică in ex- 
tinder«i",<* adîncirea relațiilor bila
terale,’..ata tul constituie un exem
plu al modului în care două popoare, 
trăind in țări cu orînduiri economice 
și sociale diferite, înțeleg să coope
reze în condiții de egalitate, în folo
sul reciproc șl participînd. în ace
lași timp, La circuitul larg al colabo
rării cu toate statele lumii.

în acest cadru propice, cu prilejul 
vizitei efectuate zilele acestea in 
România de ministrul relațiilor ex
terne și cultelor al Republicii Costa 
Rica, Gonzalo Facio, au fost schim
bate instrumentele de ratificare a 
tratatului, care dobîndește astfel de
plină valabilitate juridică. Cele două 
țări dispun, în felul acesta, de o bază 
amplă pentru intensificarea relații
lor bilaterale în cele mai diferite

ultimii ani, relațiile priete- 
dintre România și Costa Rica 
deasupra distanțelor de mii de 

și avînd ca izvor fertil

do- 
po- 
așa 
sti- 
to-

domenii de activitate, pentru mate
rializarea înțelegerilor convenite în 
cursul dialogurilor la nivel înalt de 
la San Josă și București.

Perspectivele multiple existente în 
vederea unui asemenea curs tot mai 
fertil au fost evidențiate, cu îndrep
tățită satisfacție, în timpul primirii 

■ oaspetelui de către președintele 
Nicolae Ceaușescu, moment esențial 
în desfășurarea, vizitei. Cu acest pri
lej, ca și în cadrul discuțiilor pur
tate cu ministrul afacerilor externe 
al României, George Macovescu, s-a 
reliefat dorința reciprocă de a se di
versifica schimburile comerciale, de 
a se dezvolta cooperarea economică 
și tehnico-științifică, de a se identi
fica noi acțiuni și sfere de interes 
comun. De altfel, chiar în timpul vi
zitei s-a semnat un amplu program 
de schimburi culturale, menit să fa
ciliteze mai buna cunoaștere și apro
piere între cele două popoare.

întreaga dezvoltare contemporană 
este martora rolului tot mai sporit 
pe care sint chemate să-l joace pe 
scena mondială țările mici și. mijlo
cii, țările în curs de dezvoltare, ță
rile nealiniate, în determinarea unui 
curs al evenimentelor corespunzător 
intereselor și năzuințelor tuturor po
poarelor lumii. Convorbirile româno- 
costaricane care au avut loc la Bucu
rești reprezintă, din acest punct de 
vedere, o elocventă expresie a mo
dului în care România și Costa Rica 
răspund acestei cerințe. în acest con
text, a putut fi reținută cu satisfac
ție înalta apreciere dată de ministrul 

I

costarican rolului României de pro
motor activ al unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, 
eforturilor țării noastre pentru în
făptuirea securității și cooperării eu
ropene, pe baza principiilor noi de 
relații interstatale, a căror aplicare 
consecventă constituie o necesitate 
imperioasă a contemporaneității.

Prilej de a constata identitatea sau 
apropierea de poziții în abordarea 
principalelor probleme internaționa
le, convorbirile de la București au 
pus în evidență, ca unul din aspec
tele esențiale ale actualității, agra
varea fenomenelor de criză econo
mică pe plan mondial, subliniindu-se 
necesitatea asigurării unor raporturi 
juste între prețurile materiilor pri
me și cele ale produselor industria
le, a unui progres economic mai ra
pid al țărilor în curs de dezvoltare. 
Sub acest raport, a fost relevată, în 
mod deosebit, însemnătatea; Cartei 
drepturilor și îndatoririlor economice 
ale statelor — pe care de altfel 
România și Costa Rica au sprijinit-o 
hotărît și în cursul recentei Confe
rințe O.N.U.D.I. de la Lima.

Salutînd cu căldură evoluția fruc
tuoasă a relațiilor dintre popoarele 
român și costarican, opinia publică 
din țara noastră iși manifestă con
vingerea că această evoluție, cores- 
punzînd pe deplin intereselor reci
proce, constituie în același timp un 
aport concret la marea cauză con
temporană a făuririi unei noi ordini 
politice și economice mondiale.

P. STANCESCU

Hotorîrea de a închide 
stația de retranslate 8 postu' 
lui de radio britanic „BBC“ din ora
șul Johor-Barul, din sudul țării, a fost 
adoptată de guvernul Malayeziei. în
tr-o declarație făcută în parlament, 
ministrul adjunct al comunicațiilor a 
precizat că această măsură s-a impus 
ca urmare a faptului că emisiunile 
transmise de „BBC“ contravin cursu
lui politicii externe promovate de 
Malayezia, politică bazată pe princi
piile nealinierii.

In funcția de primar al 
orașului Genova 8 fost Bles 
Fulvio Cerofolini. reprezentant al 
Partidului Socialist Italian în consi
liul municipal. El îi succede lui Gian
carlo Piombino (Democrat-Creștin), 
care a fost nevoit să demisioneze la 
7 martie a.c. Noul primar a obținut 
majoritatea de voturi din partea re
prezentanților partidelor comunist și 
socialist în consiliul municipal.

Zambia și Portugalia 
semnat, joi. la Lusaka, acordul 
privire la stabilirea de relații diplo
matice între cele două țări. Acordul 
a fost semnat de miniștrii de externe 
zambian și portughez.

Directorul general al 
UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, 
aflat în vizită la Roma, a avut, 
miercuri, o întrevedere cu ministrul 
italian al lucrărilor publice. Pietro 
Bucalossi. Ministrul italian T-a infor
mat ne directorul general al UNESCO 
despre măsurile luate de guvernul 
italian în vederea protejării Veneției 
împotriva pericolului de scufundare.

CAMBODGIA 
Lupte deosebit 
fășoară în jurul orașului 
Penh, mai ales în regiunea de nord- 
vest, unde forțele patriotice khmere, 
susținute de un intens baraj de ar
tilerie și rachete, exercită puternice 
presiuni asupra dispozitivelor de
fensive ale trupelor inamice asedia
te — transmit agențiile Associated 
Press și France Presse. După atacu
rile din noaptea de miercuri spre 
joi, unitățile armate khmere de eli
berare au făcut o nouă breșă in li
niile de apărare a Pnom Penhulul.

Corespondentul agenției Reuter 
transmite din Pnom Penh că pentru 
trupele lonnoliste situația militară 
din zona aeroportului Pochentong a

au
cu

„Cosmos-723". In U RS S* 
a fost lansat satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-723“. La bordul 
satelitului se află instalată aparatură 
destinată continuării cercetării spa
țiului extraatmosferic.

Prețul Ia petrol • sporit 5n 
Indonezia Incepînd de miercuri de la 
46 la 57 rupii litrul. Au fost, de ase
menea, majorate cu 30 la sută pre
turile și la celelalte produse petro
liere.

3 (Agerpres). —- 
de violente se des-

Pnom
devenit gravă In ultimele 24 de ore. 
Cucerirea de noi poziții In imediata 
apropiere a aeroportului a permis, 
miercuri, pentru prima oară, patrio- 
ților khmeri să atace avioanele de 
pe aerodrom cu armament ușor de 
infanterie. în zonele din sudul capi
talei forțele patriotice și-au intensi
ficat atacurile.

Surse militare reluate de agențiile 
de presă au menționat că unitățile 
armate ale G.R.U.N.C.
atacuri de amploare și în zonele 
orașelor Battambang și Siem Reap, 
din nordul Cambodgiei, precum și 
Kompot și Kompong Speu.

în cursul luptelor, trupele regi
mului de la Pnom Penh au suferit 
pierderi însemnate în oameni și ma
teriale de război.

UN APEL AL G.R.U.N.C
CAMBODGIA 3 (Agerpres). — Gu

vernul Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei (G.R.U.N.C.) a dat pu
blicității o declarație în care cheamă 
personalitățile politice și oficialități
le militare și administrative din zo
nele controlate de inamic să înceteze 
imediat de a mai activa sub regimul 
trădător de la Pnom Penh, să depună 
armele și să treacă neîntîrziat 
partea Frontului Unit Național al 
Cambodgiei (F.U.N.C.), cei ce . 
proceda astfel urmi nd să fie primiți 
ca niște compatrioți.

Relevînd eșecul militar, politic, e-

de
vor

au lansat

conomic și financiar total al regimu
lui de la Pnom Penh, declarația, care 
este semnată de Khieu Samphan, 
vicepremier și ministru al apărării 
naționale al G.R.U.N.C., comandant- 
șef al Forțelor armate de eliberare 
națională ale poporului cambodgian, 
subliniază că F.U.N.C., avînd ca pre
ședinte pe șeful statului. Norodom 
Sianuk, și G.R.U.N.C., în calitatea 
lor de foruri care reprezintă unita
tea națiunii și a poporului cambod
gian, trebuie să-și exercite autorita
tea asupra întregii Cambodgii și a 
orașului Pnom Penh.

• PENTRU STUDIE
REA PLANTELOR. Un‘- 
versitatea din WUrzburg 
(R.F.G.), a fost experimentată o 
modernă „cameră climatică" 
pentru studierea metabolismu
lui plantelor in cele mai variate 
condiții. O simplă apăsare pe 
un buton este suficientă pentru 
a fi reproduși aproape toți fac
torii naturali care influențează 
dezvoltarea plantelor : tempe
ratura poate fi reglată între 
— 20 șl 4- 50 de grade, rafalele 
de vint pot atinge pină la 5 
metri pe secundă, iar intensita
tea luminoasă — 100 000 de lucși, 
ceea ce corespunde unei zile de 
vară senine. Indicatori ultra- 
sensibili atașați de ramuri, 
frunze și rădăcini înregistrează 
cu maximă precizie reacțiile 
plantelor, oferind oamenilor de 
știință un bogat material de 
studiu privind posibilitățile de 
ameliorare a speciilor de plante.

ORIENTUL APROPIAT
Convorbiri siriano—iordaniene

DAMASC 3 (Agerpres). — Joi au 
avut loc convorbiri între președinte
le Siriei. Hafez El Assad, si 
Hussein ai Iordaniei, aflat 
scurtă vizită la Damasc. Cei 
de stat au discutat probleme . 
evoluția situației din Orientul Apro
piat. Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme de interes bilateral.

în vizita la Damasc, suveranul ha- 
șemit a fost însoțit de reprezentan
tul său personal, prințul Mohammad, 
de premierul și ministrul de exter
ne, Zeid Rifai, si de șeful Statului 
Major al armatei iordaniene. Zaid 
Bin Shaker.

regele 
tntr-o 

doi șefi 
privind

CAIRO 3 (Agerpres). — Ministrul 
egiptean de externe, Ismail Fahmi, a 
conferit cu membrii delegației de 
congresmeni nord-americani. condu
să de Thomas O’Neil, lider al Parti
dului Democrat în Congresul S.U.A., 
care se află într-o vizită la Cairo. 
Ismail Fahmi — relatează agenția 
M.E.N. — a prezentat interlocutori
lor săi evoluția evenimentelor din 
Orientul Apropiat, precum și punc
tul de vedere egiptean asupra posi
bilităților de realizare a unei păci 
juste în această regiune a lumii. El 
a relevat, totodată, dorința tării sale 
de a stabili relații bune cu Statele 
Unite, bazate pe înțelegere reciprocă.

• 842 DE ROTAȚII IN 
JURUL LUNII. La 2 aprilie, 
ora 10,00, stația sovietică auto
mată „Luna 22“ — lansată la 2 
iunie 1974 — a încheiat cea de-a 
842-a rotație în jurul Lunii. Sta
ția, care se deplasează în con
tinuare pe o orbită selenocen- 
trfcă, explorează caracteristicile 
fizice ale spațiului circumlunar, x 
cele ale cîmpurilor gravitațional 
și magnetic al satelitului natu
ral al Pămîntului. Prin interme
diul stației „Luna 22“ se reali
zează, de asemenea, experiențe 
ale căror rezultate 
site în proiectarea 
și sisteme necesare 
cosmice. Sistemele
stației funcționează normal — 
anunță agenția T.A.S.S. Infor
mațiile obținute sînt studiate și 
prelucrate. Zborul stației „Luna 
22“ continuă.

vor fi folo- 
de aparate 
explorărilor 
de bord ale
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