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Pentru producțiile mari obținute în 1974

titlul de „Erou al Muncii Socialiste**,
medalia de aur „Secera și Ciocanul**

• •și alte inalte distincții

Sub semnul dorinței comune de a asigura un curs ascendent 
relațiilor de prietenie și colaborare româno-nipone, în spiritul 

înțelegerii și apropierii între popoare a început

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN IAPUNIA
Sosirea la Tokio

Japonia — prima țară din Orien
tul îndepărtat înscrisă în itinera
rul noii solii românești de pace, 
prietenie și colaborare — a primit, 
vineri, 4 aprilie, în mod festiv, cu 
căldură și aleasă prețuire, în spi
ritul celor mai frumoase tradiții 
ale ospitalității nipone, pe președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. Vizita 
președintelui României socialiste în 
Japonia, prima vizită pe care un 
șef de stat român o face în această 
țară, deschide, începînd de astăzi, 
un nou capitol în cronica relațiilor 
româno-nipone, conferindu-le am
ple perspective.

Este o frumoasă dimineață de 
primăvară, cu cer senin.

La ora 9,30 — ora locală (2,30 
ora Bucureștiului), aeronava pre
zidențială, arborînd la carlingă fa
nioane tricolore, aterizează pe ae
roportul internațional „Haneda“ 
din Tokio.

La coborîrea din avion, în onoa
rea președintelui României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, răsună 21 
de salve de artilerie.

Pe frontispiciul clădirii centrale 
a aeroportului „Haneda" se află o 
mare pancartă pe care este scrisă, 
în limbile japoneză și română, 
urarea „Bun venit președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Oaspeții sînt întîmpinați de mi

siunea de onoare condusă de amba
sadorul Toshio Mitsudo.

De aici, oaspeții români sînt con
duși la Palatul Akasaka, unde, po
trivit ceremonialului țării-gazdă, 
au loc solemnitățile de primire a 
șefilor de stat. Primirea festivă, 
plină de strălucire, interesul deose
bit manifestat de autorități ca și 
de întreaga opinie publică japoneză 
față de această vizită constituie 
o grăitoare mărturie a sentimente
lor de stimă și simpatie pe care 
popoarele român și japonez le nu
tresc reciproc, a relațiilor de prie
tenie și colaborare statornicite în
tre cele două țări. Este o realitate 
care se manifestă plenar încă din 
primul moment în care solii po
porului român pășesc pe pămîntul 
îndepărtatei Japonii.

...De la aeroport și pînă la Pa
latul Akasaka — situat în centrul 
capitalei Japoniei — coloana ofi
cială de mașini, escortată de moto- 
cicliști, se înscrie pe una din ma
gistralele suspendate pe piloni de 
beton și oțel ale orașului Tokio. 
De-a lungul celor 15 kilometri, în 
fața ochilor se desfășoară pano
rama cuprinzătoare a marii metro
pole din Orientul îndepărtat, oraș 
cu peste 11 milioane de locuitori. 
Moderna autostradă ce leagă aero
portul de cenjrul orașului.— jjarțe
(Continuare in pag. a IH-a) Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu împreună cu împăratul Hirohito

Prețuim mult străvechiul popor japonez cu o atît de bogată 
istorie și cultură, cunoscut pentru talentul și hărnicia sa, 
pentru contribuția deosebită adusă la progreșul civilizației umane.

îmi exprim convingerea că această/vizită se va înscrie 
ca un moment istoric în dezvoltarea relațiilor româno-japoneze, 
ca o contribuție la cauza înțelegerii și colaborării pașnice 
între popoare, la instaurarea unei noi ordini economice și politice 
internaționale, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

Aș dori să exprim respectul meu profund față de 
dezvoltarea remarcabilă din ultimii ani a țării dumneavoastră, 
pentru eforturile depuse de Excelența Voastră, domnule 
președinte, împreună cu întregul dumneavoastră popor, în 
vederea propășirii României.

Sînt ferm convins că vizita dumneavoastră va contribui 
la adîncirea înțelegerii reciproce, la întărirea relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări, servind cauzei păcii în lume și colaborării 
internaționale.

IMPÂRATUL HIROHITO

o Vizita protocolară la Palatul Imperial • Dejun oficial in onoarea președintelui 
Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceausescu — toasturile rostite • Vizita protocolară 
a primului ministru, al Japoniei • Primirea guvernatorului orașului Tokio • Omagiul prezentat 

de corpul diplomatic in pagina a iii-a

Aspect din timpul vizitei protocolare la Palatul Imperial

Expresie a prețuirii de care se bucură în țara noastră 
munca harnică, printr-un decret prezidențial s-au conferit 
înalte distincții ale Republicii Socialiste România unităților 
agricole de stat și cooperatiste care, în anul 1974, au obți
nut producții mari vegetale și animale și au livrat cantități 
sporite de produse la fondul de stat.

(ÎN PAGINA A 11-A)

REDUCEREA
CONSUMURILOR

MATERIALE
o sarcină cotidiană, o necesitate

economica majora
O cerință de prim ordin, de per

manentă actualitate pentru toate uni
tățile noastre economice este aceea 
de a produce mai bine, mai ieftin, 
cu consumuri materiale mai mici. 
Relevindu-se cu pregnanță acest im
perativ major al activității producti
ve, în ședința Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. din 19 mar
tie 1975 s-a subliniat necesitatea ca 
ministerele, centralele și întreprinde
rile să treacă cu mai multă hotărire 
la adoptarea de programe concrete 
pe fiecare produs in parte, care să 
ducă la încadrarea în normele de 
consum de materii prime, combusti
bil și energie planificate, să îmbună
tățească tehnologiile de fabricație, să 
urmărească preventiv modul de înca
drare in normele de consum prevă
zute, asigurind instaurarea unui re
gim sever de economisire a resurse
lor materiale.

De ce situează conducerea parti
dului nostru această sarcină în cen
trul preocupărilor tuturor oamenilor 
muncii, ale tuturor organizațiilor de 
partid ? Pentru că înfăptuirea obiec
tivelor mari pe care țara noastră — 
aflată în curs de dezvoltare — și 
le-a propus în vederea ajungerii la 
un stadiu economic superior solici
tă cantități sporite de materii pri
me, materiale și energie. Dar aceste 
resurse Ynr stnt -nelimitate unele 
le importăm și, tocmai de aceea, ele 
trebuie gospodărite într-adevăr cu 
maximă rigurozitate, consumate cu 
cea mai mare strictețe — aceasta fi
ind o necesitate imperioasă, o porun
că a progresului economic, a crește
rii avuției naționale, a ridicării bu
năstării întregului popor. Cu atit mai 
mult se impune aceasta cu cit, după 
cum se știe, pe plan international 
problema energiei și a materiilor 
prime devine tot mai acută, mai greu 
de rezolvat.

Este îmbucurător faptul că în pri
mul trimestru al anului, într-o scrie 
de unități s-au înregistrat rezultate 
pozitive, obținîndu-se importante eco
nomii față de normele planificate la 
materii prime, materiale, energie și 
combustibil. Așa. de pildă, siderurgiș- 
tii hunedoreni au economisit, de la în
ceputul anului, 4 400 tone combustibil 
convențional, 1 milion kWh energie e- 
lectrică și aproape 500 tone cocs me
talurgic. La rîndul său, colectivul în
treprinderii mecanice Timișoara a ob
ținut, în primul trimestru, o economie 
de 30 tone metal, prin aplicarea unor 
soluții constructive moderne la ma
șinile de ridicat. Mai amintim că, din 
materiale economisite de la începutul 
anului, la întreprinderea de transfor
matoare electrice mici din Filiași s-ar 
putea fabrica peste 30 de transforma
toare electrice cu putere unitară de 
250 kVA. Sînt rezultate demne de 
apreciat, care pun în evidență un a- 
devăr esențial : diminuarea cheltuie
lilor materiale, înalta eficiență recla
mă, înainte de toate, spirit gospodă
resc și de inițiativă din partea în
tregului colectiv, acțiune practică

stăruitoare pe toate planurile — in 
producție, cercetare și proiectare.

După cum s-a arătat în ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 19 martie a.c.. în unele 
întreprinderi, centrale și ministere 
consumurile de materiale, combusti
bili și energie stabilite prin plan au 
fost depășite anul trecut, grevînd 
asupra resurselor și cheltuielilor ma
teriale. Din păcate, nici în acest an, 
într-un șir de unități lucrurile nu 
s-au schimbat esențial în bine. în 
realizarea normelor de consum pla
nificate se manifestă încă neajun
suri datorate faptului că nu în toate 
întreprinderile și centralele se acor- 
dă importanța cuvenită rezolvării 
problemelor complexe legate de mo
dernizarea constructivă și tehnologică 
a produselor și instalațiilor, de eli
minarea pierderilor tehnologice, în
deosebi la debitarea materialelor, 
diminuarea rebuturilor, extinderea în
locuitorilor, utilizarea mai intensă a 
unor materiale cu caracteristici su
perioare, înlăturarea derogărilor.

în bună parte, asemenea lipsuri sa 
datoresc faptului că organele de con
ducere colectivă și organizațiile de 
partid din unele centrale și intreprin- 

ț^deri nu au desfășurat o activitate sis
tematică, organizată și eficientă in 
scopul aducerii la îndeplinire a pro
gramelor de măsuri stabilite pentru 
încadrarea în normele de consum pla
nificate. Sînt aprecieri valabile pen
tru o serie de unități, cum sînt în
treprinderea de autocamioane Brașov, 
„Independența" Sibiu, „Vulcan" 
București, întreprinderea de strun
guri Arad, combinatele chimice din 
Rîmnicu-Vîlcea și Făgăraș, Combi
natul de prelucrare a lemnului Foc
șani, Centrala cărbunelui Petroșani.

Desigur, căile concrete prin care 
pot fi diminuate normele de consum 
și, implicit, cheltuielile materiale 
sînt diferite de la o ramură la alta, 
de la o unitate la alta. Asupra cîtor- 
va dintre ele, subliniate în mod deo
sebit în ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ne vom 
referi în continuare.

Pornind de la cerința gospodăririi 
cit mai rationale a metalului încă de 
la producător, este absolut necesar 
ca Ministerul Industriei Metalurgice, 
combinatele și întreprinderile subor
donate să adîncească și să detalieze 
măsurile pentru reducerea pierderi
lor tehnologice și ridicarea gradului 
de scoatere a laminatelor finite din 
tona de oțel — coeficient încă scăzut 
în țara noastră — spre a se econo
misi pe această cale, numai în acest 
an, zeci de mii de tone oțel lingou. Cu 
aceeași consecvență se cere să se acțio
neze și pentru asigurarea livrărilor 
de metal în sortimente calitative și 
dimensionale în conformitate cu ne
cesitățile proceselor de fabricație ți 
la termenele prevăzute prin contrac
tele economice, urmărindu-se elimi- 

•— ..... •••"’"( .... ■»
(Continuare în pag. a V-a)

IN DRUM SPRE JAPONIA
Escală

la Habarovsk

Erau prezenți, de asemenea, am
basadorul României în Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus, și 
membri ai ambasadei.

După un scurt popas în orașul

Habarovsk, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și persoanele 
oficiale care îi însoțesc, au plecat 
spre Tokio.

HABAROVSK 4 (De la cores
pondentul „Scînteii"). — Intre 
București și Tokio, aeronava pre
zidențială a survolat, pe un traseu 
de aproape 10 000 de kilometri, te
ritoriul european și asiatic al 
Uniunii Sovietice. De la bor
dul avionului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis o telegramă 
de salut tovarășilor Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al Comi
tetului Central al P.C.U.S., și Ni
kolai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

în drum spre Tokio, aeronava 
prezidențială a făcut o escală la 
Habarovsk (Siberia de răsărit). Pe 

aeroport, împodobit cu drapelele de 
stat ale României, Uniunii Sovie
tice și R.S.F.S. Ruse, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpi
nați de A. K. Ciornîi, prim-secretar 
al Comitetului de ținut Habarovsk 
al P.C.U.S., G. E. Podgaev, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sovietului ținutului Habarovsk, de 
alte oficialități locale de partid și 
de stat.

Telegramă de la bordul
avionului

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA

Survolînd teritoriul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, doresc 
să vă adresez dumneavoastră personal, Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, guvernului și întregului popor sovietic un călduros salut to
vărășesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi succese în 
construirea comunismului. îmi exprim și cu acest prilej convingerea că 
prietenia și colaborarea româno-sovietică se vor dezvolta continuu, în 
interesul popoarelor noastre, al întăririi forțelor socialismului, progre
sului și păcii în lume.

» NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România
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Au fost conferite unor unități agricole 
titlul de „Erou al Muncii Socialiste

edalia de aur „Secera și Ciocanul
și alte înalte distincții

Pentru contribuția deosebita adusă la înfăptuirea politicii Parti
dului Comunist Român de dezvoltare a agriculturii socialiste și pen
tru participarea activă a țăranilor cooperatori, mecanizatorilor, tehni
cienilor și inginerilor la obținerea, in anul 1974, a unor producții mari 
și depășirea sarcinilor de livrare a produselor la fondul de stat, 
prin decret prezidențial au fost conferite titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste", medalia de aur „Secera și Ciocanul" și „Ordinul Mun
cii" clasa I următoarelor unități agricole socialiste :

I. Titlul de „Erou al Muncii Socialiste":
Cooperativei agricole de producție 

..Someșul1*, din municipiul Satu- 
Mare. care a realizat 12 376 kg po
rumb boabe la hectar : Cooperativei 
agricole de producție „Dor Mărunt**, 
din comuna Dor-Mărunt. județul Ia
lomița, care a realizat 
rumb boabe la hectar ; 
agricole de producție 
Mare**, din comuna

realizat 
hectar ; 

producție

la 
de pro- 

muni- 
realizat 
hectar ; 

producție

8 466 kg po- 
Cooperativei 
„Topolovățu 

__  .. Topolovățu 
Mare, județul Timiș, care a realizat 
8114 kg porumb boabe la hectar ; 
Cooperativei agricole de producție 
„Chizătău", din comuna Belint. jude
țul Timiș, care a realizat 8 062 kg 
porumb boabe la hectar ; întreprin
derii agricole de stat .,Varias", din 
comuna Varias, județul Timiș, care 
a realizat 7 937 kg porumb boabe la 
hectar : Cooperativei agricole de 
producție „Barateaz", din comuna 
Satchinez. județul Timiș. care a 
realizat 7 450 kg porumb boabe la 
hectar : Cooperativei agricole de 
producție „Variaș", din comuna Va
rias, județul Timiș, care a realizat 
7 420 kg porumb boabe la hectar ; 
Cooperativei agricole de producție 
„Tomnatic" din comuna Lovrin. ju
dețul Timiș, care a realizat 7.361 kg 
porumb boabe la hectar ; Cooperati
vei agricole de producție „Gheorghe 
Do,ia“, din comuna Gheorghe Doja. 
județul Ialomița, care a 
7 324 kg porumb boabe la 
Cooperativei agricole de 
„Sînpetru Mic", din comuna Variaș, 
județul Timiș, care a realizat 7 324 kg 
porumb boabe la hectar : Cooperati
vei agricole de producție „Gottlob", 
din comuna Lovrin. județul Timiș, 
care a realizat 7 316 kg porumb boabe 
la hectar ; Cooperativei agricole de 
producție „Nerău", din comuna Te
remia Mare, județul Timiș, care a 
realizat 7 265 kg porumb boabe la 
hectar ; Cooperativei agricole de pro
ducție „Lovrin" din comuna Lovrin, 
județul Timiș, care a realizat 7 139 kg 
porumb boabe la hectar ; Cooperati
vei agricole de producție „Mureșul", 
din orașul Nădlac. județul Arad, care 
a realizat 7 045 kg porumb boabe la 
hectar : Cooperativei agricole de 
producție „Avîntul", din comuna Pe- 
cica, județul Arad, care a realizat 
6 957 kg porumb boabe la hectar ; 
Cooperativei agricole de producție 
„Munteni-Buzău". din comuna Mun- 
teni-Buzău. județul Ialomița, care a 
realizat 6 844 kg porumb boabe 
hectar : Cooperativei agricole 
ducție „Ciarda Roșie", din 
cipiul Timișoara, care a 
6 728 kg porumb boabe la 
Cooperativei agricole de . .
„Uihei", din comuna Biled. județul 
Timiș, care a realizat 6 639 kg po
rumb boabe la hectar : Cooperativei 
agricole de producție „Șandra". din 
comuna Biled. județul Timiș. care 
a realizat 6 620 kg porumb boabe la 
hectar ; Cooperativei agricole de 
producție „Sînpetru-German". din 
comuna Secusigiu. județul Arad, care 
a realizat 6 576 kg porumb boabe la 
hectar ; Cooperativei agricole de pro
ducție „Luna", din comuna Luna, 
județul Cluj, care a realizat 6 570 kg 
porumb boabe la hectar ; Cooperati
vei agricole de producție „Gelu", din 
comuna Variaș. județul Timiș, care 
a realizat 6 557 kg porumb boabe la 
hectar ; Cooperativei agricole de 
producție „Săcuieni" din comuna Să- 
cuieni, județul Bihor, care a realizat 
6 551 kg porumb boabe la hectar ; 
Cooperativei agricole de producție 
„Toboliu" din comuna Girișu de 
Criș, județul Bihor, care a realizat 
6 496 kg porumb boabe la hectar ; 
Cooperativei agricole de producție 
„Viața nouă", din comuna Sintana, 
județul Arad, care a realizat 6 482 kg 
porumb boabe la hectar : Stațiunii 
pentru mecanizarea agriculturii „Va
riaș*1. din comuna Variaș. județul Ti
miș. care a contribuit la realizarea de 
către cooperativele agricole deservite 
a unei producții medii de 6 465 kg 
porumb boabe la hectar ; Cooperati
vei agricole de producție „Iâzu", din 
comuna Scinteia, județul Ialomița, 
care a realizat 6 434 kg porumb boa
be la hectar ; Cooperativei agricole 
de producție „Berechiu", din comu
na Cefa, județul Bihor, care a rea
lizat 6 410 kg porumb boabe la hec
tar ; Cooperativei agricole de produc
ție „Stupinele", din comuna Chir- 
nogi, județul Ilfov, care a realizat 
6 394 kg porumb boabe la hectar ; 
Cooperativei agricole de producție 
„Checca", din comuna Cenei, județul 
Timiș, care a realizat 6 376 kg po
rumb boabe la hectar : Cooperativei 
agricole de producție „Gîrbovi", din 
comuna Girbovi, județul Ilfov, care 
a realizat 6 351 kg» porumb boabe la 
hectar ; Cooperativei agricole de pro
ducție „Sărățeni", din comuna Ba
laciu, județul Ialomița, care a reali
zat 6 325 kg porumb boabe la hectar ; 
Cooperativei agricole de producție 
„Smirna", din comuna Grivița, jude
țul Ialomița, care a realizat 6 310 kg 
porumb boabe la hectar ; Cooperati
vei agricole de producție „Grindu., 
din comuna Grindu, județul Ialomi
ța, care a realizat J 308 kg porumb 
boabe ' ' ' *’ ’ 1 o la hectar ; Cooperativei agri
cole de producție „Grivița", din co
muna Grivița, județul Ialomița, care 
a realizat 6 308 kg porumb boabe la 
hectar ; Cooperativei agricole de pro
ducție „Zorile", din satul Moi, comu
na Bilteni. județul Gorj. zona a III-a 
de fertilitate, care a realizat 6 138 kg 
porumb boabe la hectar : Stațiunii 
pentru mecanizarea agriculturii „Gru
ia". din comuna Gruia, județul Me
hedinți, care a contribuit la realiza
rea, de către cooperativele agricole 
deservite, a unei producții medii de 
4 014 kg griu la hectar : Cooperativei 
agricole de producție „Mădăras", din

comuna Mădăraș, județul Bihor, care 
a realizat 66 155 kg sfeclă de zahăr 
la hectar : Cooperativei agricole de 
producție „Bucecea", din comuna 
Bucecea, județul Botoșani, care a 
realizat 57 014 kg sfeclă de zahăr la 
hectar; Cooperativei agricole de pro
ducție „Reghin", din orașul Reghin, 
județul Mureș, care a realizat 56 364 
leg sfeclă de zahăr la hectar ; Coo
perativei agricole de producție „Șău- 
Iia“ din comuna Șăulia, județul Mu
reș, care a realizat 56 053 kg sfeclă 
de zahăr la hectar ; Cooperativei a- 
gricole de producție „Cioroboreni", 
din comuna Jiana, județul Mehedinți, 
zona a III-a de fertilitate, care a rea
lizat 51 103 kg sfeclă de zahăr la hec
tar ; Cooperativei agricole de pro
ducție „Viața nouă", din comuna 
Poiana Mare, județul Dolj, care a 
realizat 76 414 kg sfeclă de zahăr la 
hectar în terenuri' irigate ; Coopera
tivei agricole de producție „Salonta", 
din orașul Salonta, județul Bihor, 
care a realizat 71 000 kg sfeclă de za
hăr la hectar în terenuri irigate, 265 
ouă de la fiecare pasăre, 8,1 kg lină 
de la fiecare oaie tunsă și a livrat 
statului 815 tone carne de oaie ; între
prinderii agricole de stat „Leorda", 
din comuna Leorda, județul Botoșani, 
care a realizat 45 340 kg cartofi la 
hectar : Cooperativei agricole de pro
ducție „Sinzieni", din comuna Sin-

II. Medalia de aur „Secera și Ciocanul":
Cooperativei agricole de pro

ducție „Comloșu Mic", din comuna 
{Comloșu Mare, județul Timiș, care 
a realizat 7 907 kg porumb boabe la 
hectar ; Cooperativei agricole de pro
ducție ,,'Scornicești" din comuna 
Scornicești, județul Olt, care a rea
lizat 6 720 kg porumb boabe la hectar. 
(Aceste două unități au fost distinse

III. „Ordinul Munții" clasa /.*

în 
pro- 
pro- 
Sta-

Stațiunii pentru mecanizarea a- 
griculturii „Berliște", din comuna 
Berliște, județul Caraș-Severin, care 
a contribuit la realizarea planului 
de producție la cultura griului 
toate cooperativele agricole de 
ducție deservite și la depășirea 
ducției totale cu 28.8 la sută ; 
țiunii pentru mecanizarea agricultu
rii „Gătaia**, din comuna Gătaia, ju
dețul Timiș, care a contribuit la rea
lizarea planului de producție la cul
tura griului în toate cooperativele 
agricole de producție deservite și la 
depășirea producției totale cu 17,3 la 
sulă ; Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii „Poiana Mare", din co
muna Poiana Mare, județul Dolj, 
care a contribuit la realizarea pla
nului de producție la cultura griului 
în toate cooperativele agricole de 
producție deservite și la depășirea 
producției totale cu 15,5 la sută ; 
Stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii „Obirșia de Cîmp", din comuna 
Obirșia de Cîmp, județul Mehedinți, 
care a contribuit la realizarea pla
nului de producție la cultura griu
lui în toate cooperativele agricole 
de producție deservite și la depăși
rea producției totale cu 12,6 la sută ; 
Stațiunii pentru mecanizarea agri
culturii „Timișoara", din municipiiil 
Timișoara, județul Timiș, care a con
tribuit la realizarea planului de pro
ducție la cultura griului în toate 
cooperativele agricole de . producție 
deservite și la depășirea producției 
totale cu 12,2 la sută ; Stațiunii pen
tru mecanizarea agriculturii „Burila 
Mare", din comuna Burila Mare, ju
dețul Mehedinți, care a contribuit la 
realizarea planului de producție la 
cultura griului în toate cooperative
le agricole de producție deservite și 
la depășirea producției totale cu 10,1 
la sută ; Stațiunii pentru mecaniza
rea agriculturii „Gogoșu", din comu
na Gogoșu, județul Mehedinți, care 
a contribuit la realizarea planului de 
producție la cultura griului în toate 
cooperativele agricole de producție 
deservite și la depășirea producției 
totale cu 10,0 la sută ; Cooperativei 
agricole de producție „Chișcani", 
din comuna Chișcani. județul Brăila, 
care a realizat 6 283 kg porumb boa- 

1 be la hectar ; Cooperativei agricole 
de producție „Peciu Nou", din comu
na Peciu Nou, județul Timiș, care a 
realizat 6 262 kg porumb boabe la 
hectar ; Cooperativei agricole de pro
ducție „Dorohoi". din orașul Doro- 
hoi, județul Botoșani, care a realizat 
6 234 kg porumb boabe și 46 700 kg 
sfeclă de zahăr la hectar ; Coopera
tivei agricole de producție „Văleni- 
Podgoria", din comuna Călinești, ju
dețul Argeș, care a realizat 6164 kg 
porumb boabe la hectar ; Cooperati
vei agricole de producție „Gornet- 
Cuib" din comuna Gornet, județul 
Prahova, care a realizat 6 108 kg po
rumb boabe la hectar ; Cooperativei 
agricole de producție „Moldoveni", 
din comuna Moldoveni. județul 
Neamț, care a realizat 6 023 kg po
rumb boabe la hectar ; Cooperativei 
agricole de producție „Topoloveni", 
din orașul Topoloveni. județul Ar
geș. care a realizat 6 000 kg porumb 
boabe la hectar ; Cooperativei agri
cole de producție „Dunărea", din o- 
rașul Zimnicea. județul Teleorman, 
care a realizat 6 350 kg porumb boa
be la hectar : Stațiunii pentru me
canizarea agriculturii „Balaciu", <Jin 
comuna Balaciu. județul Ialomița, 
care a contribuit la realizarea pla
nului de producție la cultura porum
bului în toate cooperativele agricola 
de producție deservite și la depăși- 

zieni, județul Covasna, care a reali
zat 41 012 kg cartofi și 49 080 kg sfe
clă de zahăr la hectar ; întreprinde
rii agricole de stat „Suceava" din ju
dețul Suceava, care a realizat 40 714 
kg cartofi la hectar ; Cooperativei 
agricole de producție „Hemeiuș", din 
comuna Hemeiuș, județul Bacău, 
care a realizat 39 031 kg cartofi la 
hectar ; Cooperativei agricole de pro. 
ducție „Reuseni", din comuna Udești, 
județul Suceava, care a realizat 
38 756 kg cartofi la hectar ; Coope
rativei agricole de producție „Dum
brăveni", din comuna Dumbrăveni, 
județul Suceava, care a realizat 
36 890 kg cartofi la hectar ; Coope
rativei agricole de producție „Chi- 
lișeni", din comuna Udești, județul 
Suceava, care a realizat 36 647 kg 
cartofi la hectar ; Cooperativei agri
cole de producție „Cristian" din co
muna Cristian, județul Brașov, care 
a realizat 36 478 kg cartofi la hectar; 
Cooperativei agricole de, producție 
„Verești" din comuna Verești, jude
țul Suceava, care a realizat 35 3p3 kg 
cartofi la hectar ; Cooperativei agri
cole de producție „Virfu Cîmpului", 
din comuna Virfu Cîmpului, județul 
Botoșani, care a realizat 35 150 kg 
cartofi la hectar ; Cooperativei agri
cole de producție „Ghimbav", din 
comuna Ghimbav, județul Brașov, 
care a realizat 35 1 40 kg cartofi la 
hectar ; Stațiunii pentru mecaniza
rea agriculturii „Verești", din comu
na Verești, județul Suceava, care a 
contribuit la realizarea de către coo
perativele agricole deservite a unei 
producții medii de 32 095 kg cartofi 
la hectar ; Stațiunii pentru mecaniza
rea agriculturii „Bosanci", din comu
na Bosanci, județul Suceava, care a 
contribuit la realizarea de către coo
perativele agricole deservite a unei 
producții medii de 31 109 kg cartofi 
Ia hectar.

cu titlul de „Erou al Muncii Socia
liste" pentru obținerea de producții 
mari de giiu la hectar in anul 1974 
și, potrivit dispozițiilor legale, atunciși, potrivit dispozițiilor legale, atunci 
cind o unitate socialistă agricolă în
trunește, din nou, condițiile pentru 
a-i fi conferit titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste**, i se acordă numai 
medalia de aur „Secera și Ciocanul**).

județul Ialomița, care 
la realizarea planului 
la cultura porumbului 
perativele agricole de 
servite și la depășirea

rea producției totale cu 23.8 la sută ; 
Stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii „Lehliu", din comuna Lehliu, ------ a contribuit

de producție 
în toate coo- 
producție de- 
producției to

tale cu 23,4 la sută ; Stațiunii pentru 
mecanizarea agriculturii „Cocora", 
din comuna Cocora, județul Ialomi
ța, care a contribuit la realizarea 
planului de producție la cultura po
rumbului în toate cooperativele a- 
gricole de producție deservite și la 
depășirea producției totale cu 15,6 la 
sută; Stațiunii de cercetări zootehnice 
„Secuieni**, județul Neamț, zona a 
V-a de fertilitate, care a realizat 6178 
kg porumb boabe la hectar ; Coope
rativei agricole de producție „Crăciu- 
nelu de Jos**, din comuna Crăci unelu 
de Jos, județul Alba, care a realizat 
50 646 kg sfeclă de zahăr la hectar ; 
Cooperativei agricole de producție 
„COmloșu Mic**, din comuna Comloșu 
Mare, județul Timiș, care a realizat 
49 285 kg sfeclă de zahăr la hectar ; 
Cooperativei agricole de producție 
„Foieni", din comuna Foieni, județul 
Satu-Mare, care a realizat 48 930 kg 
sfeclă de zahăr la hectar ; Coopera
tivei agricole de producție „Bobda** 
din comuna Cenei, județul Timiș, 
care a realizat 48 052 kg sfeclă de za
hăr la hectar ; Cooperativei agricole 
de producție „Tomnatic" din comuna 
Lovrin, județul Timiș, care a reali
zat 46 633 kg sfeclă de zahăr și 
52 660 kg legume la hectar ; Coopera
tivei agricole de producție „Iratoșu" 
din comuna Iratoșu, județul Arad, 
care a realizat 45 700 kg sfeclă de 
zahăr la hectar ; Cooperativei agri
cole de producție „Cenei**, din co
muna Cenei, județul Timiș, care a 

■ realizat 45 517 kg sfeclă de zahăr la 
hectar ; Cooperativei agricole de pro
ducție „Gherghița", din comuna 
Gherghița, județul Prahova, care a 
realizat 45 515 kg sfeclă de zahăr la 
hectar ; Cooperativei agricole de pro
ducție „Nerau" din comuna Teremia 
Mare, județul Timiș, care a realizat 
45 450 kg sfeclă de zahăr la hectar ; 
Cooperativei agricole de producție 
„Șeitin", din comuna Șeitin, județul 
Arad, care a realizat 45 200 kg sfeclă 
de zahăr la hectar ; Cooperativei 
agricole de producție „înainte** din 
comuna Poiana Mare, județul Dolj, 
care a realizat 68 104 kg sfeclă de 
zahăr la hectar în terenuri irigate ; 
Cooperativei agricole de producție

întreprinderea comercială de stat 
a fost 
Muncii 
cadrul 
și Di- 

ț.ară în

„Rbmarta**-București, care 
distinsă recent cu Ordinul 
clasa I, a primit vineri, în 
unei festivități, Steagul roșu 
ploma de unitate fruntașă pe 
întrecerea socialistă desfășurată anul 
trecut. în cuvîntul rostit cu acest 
prilej, președintele comitetului oa
menilor muncii, Constantin Tudose. a 
arătat că în cursul anului 1974 pla
nul de desfacere a fost depășit cu 36 
milioane lei, iar volumul beneficiu
lui planificat cu 4,8 milioane lei. 
Steagul roșu și Diploma de unitate 
fruntașă pe țară au fost înmînate de 
tovarășa Ana Mureșanu, președinta 
Uniunii sindicatelor din comerț și 
cooperație.

în încheierea festivității, partici
panții au adresat o telegramă Coini-

a realizat 32 025 kg cartofi 
hectar ; Cooperativei agricole 
producție „Ostrov** din comu- 
Rîu de Mori, județul Hunedoa- 
zona a III-a de fertilitate, care

„Stîlpeni" din comuna Stîlpeni, 
dețul Argeș, care a realizat 35 942 kg 
cartofi la hectar ; Cooperativei agri
cole de producție „Titești" din co
muna Titești, județul Argeș, care a 
realizat 33 333 kg cartofi la hectar ; 
Cooperativei agricole de producție 
„Mihăești" din comuna Mihăești. ju
dețul Argeș, care a realizat 30 050 kg 
cartofi la hectar ; Cooperativei agri
cole de producție „Bosanci" din co
muna Bosanci, județul Suceava, care 
a realizat 32 205 kg cartofi la hectar; 
Cooperativei agricole de producție 
„Ilișești" din comuna Ciprian Po- 
rumbescu, județul Suceava, care a 
realizat 32 107 kg cartofi la hectar ; 
Cooperativei agricole de producție 
„Moara" din comuna Moara, județul 
Suceava, care a realizat 32 072 kg 
cartofi la hectar ; Cooperativei a- 
gricole de producție „Bălcăuți", din 
comuna Bălcăuți, județul Suceava, 
care 
la 
de 
na 
ra, 
a realizat 26 156 kg cartofi la hectar ; 
Stațiunii pentru mecanizarea agri
culturii „Boteni" din comuna Bo- 
teni, județul Argeș, care a contribuit 
la realizarea planului de producție la 
cultura cartofului in toate cooperati
vele agricole de producție deservite 
și la depășirea producției totale cu 
41,5 la sută ; Stațiunii pentru meca
nizarea agriculturii „Stîlpeni" din 
comuna Stîlpeni, județul Argeș, care 
a contribuit la realizarea planului de 
producție Ia cultura cartofului în 
toate cooperativele agricole de produc
ție deservite și la depășirea produc
ției totale cu 37,2 la sută ; Stațiunii 
pentru mecanizarea agriculturii 
„Tîrgu-Secuiesc" din orașul Tirgu- 
Secuiesc, județul Covasna, care a 
contribuit la realizarea planului de 
producție la cultura cartofului în 
toate cooperativele agricole de pro
ducție deservite și la depășirea pro
ducției totale cu 17,5 la sută ; Coope
rativei agricole de producție „Bucov" 
din comuna Bucov, județul Prahova, 
care a realizat 44 962 kg legume la 
hectar ; Cooperativei agricole de pro
ducție „Oltenița" din orașul Oltenița, 
județul Ilfov, care a realizat 40 360 kg 
legume la hectar ; Cooperativei agri
cole dețjpi'otlucțjș „Buzău" din muniț 
țiWig Suttău. care ă realizat 37 800 kg 
legume la hectar ; Asociației inter- 
cooperatiste de sere „Bărcănești", 
județul Prahova, care a realizat 
163 400 kg legume la hectar — seră ; 
Cooperativei agricole de producție 
„Drăgănești-Olt" din orașul Drăgă- 
nești-Olt, județul Olt, care a realizat 
11 765 kg struguri la hectar ; Coope
rativei agricole de producție „Breaza" 
din comuna Breaza, județul Buzău, 
care a realizat 11 700 kg struguri la 
hectar ; Cooperativei agricole de pro
ducție Berezeni" din comțma Be- 
rezeni, județul Vaslui, zona a III-a de 
fertilitate, care a realizat 9 456 kg . 
struguri la nectar ; întreprinderii 
agricole de stat „Ostrov" din comuna 
Ostrov, județul Constanța, care a 
realizat 11 598 kg struguri la hectar; 
Stațiunii de cercetări pomicole „Voi- 
nești", județul Dîmbovița, care a 
realizat 23 800 kg mere la hectar; 
Asociației intercooperatiste „Negrești" 
din orașul Negrești, județul Vaslui, 
care a realizat 5 012 litri lapte de la 
fiecare vacă furajată ; întreprinderii 
agricole de stat „Nădlac" din orașul 
Nădlac, județul Arad,, care a realizat 
5 086 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată ; Cooperativei agricole de 
producție „Comana", din comuna Co
roana, județul Constanța, care a rea
lizat 7 kg lină de la fiecare oaie 
tunsă ; întreprinderii agricole de stat 
„Cotnari", județul Iași, care a rea
lizat 10,24 kg lină de la fiecare oaie 
tunsă ; întreprinderii agricole de stat 
„Mihail Kogălniceanu", județul Con
stanța, care a realizat. 10,20 kg lină 
de la fiecare oaie tunsă ; întreprin
derii agricole de stat „Medgidia", ju
dețul Constanța, care a realizat 8,92 
kg lină de la fiecare oaie tunsă; în
treprinderii agricole de stat „Tășnad", 
județul Satu-Mare, care a realizat 7,2 
kg lină de la fiecare oaie tunsă ; 
Stațiunii de cercetări pentru creșterea 
ovinelor „Palas", județul Constanța, 
care a realizat 10,2 kg lină de Ia fie
care oaie tunsă ; Cooperativei agri
cole de producție „Drăgănești-Vlașca", 
din comuna Drăgănești-Vlașca, ju
dețul Teleorman, care a realizat 264 
ouă de la fiecare pasăre ; Asociației 
intercooperatiste „Suceava" din mu
nicipiul Suceava, care a realizat 266 
ouă de la fiecare pasăre ; Asociației 
intercooperatiste „Manasia" din co
muna Manasia, județul Ilfov, care a 
realizat 254 ouă de la fiecare pasăre; 
Asociației intercooperatiste „Golești" 
din comuna Golești, județul Vrancea, 
care a realizat 252 ouă de la fiecare 
pasăre ; Asociației intercooperatiste 
„Lumina", județul Constanța, care a 
realizat 250 ouă de la fiecare pasăre; 
Asociației intercooperatiste „Cuci" din 
comuna Cuci, județul Mureș, care a 
realizat 1 025 grame spor pe zi la in- 
grășarea tineretului taurin, cu 5,7 
unități nutritive consum specific și a 
livrat Ia stat 2 053 tone carne.

tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune prin
tre altele : Vă asigurăm, mult stima
te tovarășe secretar general, că în

Prețuirea muncii
Decernări ale Steagului roșu și Diplomei de unități fruntașe

tregul nostru colectiv este hotărît să 
muncească cu spirit de responsabili
tate, cu dăruire și devotament pentru 
a dezvolta realizările de pină acum, 
îndeplinind exemplar angajamentele 
asumate prin chemarea la întrecerea 
socialistă pe anul 1975 pe care am 
adresat-o Întreprinderilor comerciale.

PE OGOARE-MUNCĂ SPORNICĂ

Pomicola“-Băicoi, județul Prahova, așa 
cum arată și denumirea ei, este o unitate speciali
zată în cultura pomilor. Din cele 800 ha livezi, 
400 ha sînt plantații intensive. în 1974, întreprinde
rea a realizat o producție totală de 7 692 tone față 
de 5 671 tone cit era prevăzut în plan. Din cantita
tea totală de fructe livrată, 78 la sută au fost înca
drate la calitatea extra și I. Producțiile mari și 
de calitate superioară 
financiare, anul trecut 
dintre care cele mai 
rfca merelor. Pentru 
trecut, 
leu „i 
trei în întrecerea dintre unitățile agricole de stat. 
Colectivul întreprinderii este hotărît să reediteze

au influențat și rezultatele 
obținîndu-se mari beneficii, 
multe provin din livra- 
rezultatele obținute anul 

colectivul întreprinderii a fost distins 
.Ordinul Muncii** clasa a III-a, ocupind locul

succesul din anul trecut. Acum, de exemplu, se 
execută al treilea tratament în scopul combaterii 
bolilor și dăunătorilor (fotografia nr. 1). Pe baza 
graficului de stropiri, afișat la sediul fiecărei ferme, 
se aplică 14—15 tratamente în cursul unui an. O 
deosebită atenție se acordă fertilizării și lucrărilor 
solului din livezi. Pe lingă îngrășămintele naturale, 
anul trecut s-au dat cite 220 kg îngrășăminte chimi
ce la hectar. Terenul din livezi a fost arat din 
toamnă, iar acum se discuiește (fotografia nr. 2). 
împreună cu erbicidarea, aceste lucrări asigură 
menținerea curată a solului din livezi, fără nici o 
buruiană. Cum va fi producția de fructe din acest 
an ? Ing. Anghel Stanciu, șeful fermei Valea Largă, 
apreciază că va fi bună.

Fotoreportaj de Ion IIERȚEG

OLT. După ce au încheiat semă
natul sfeclei de zahăr, florii-soare- 
lui și al celorlalte culturi din epo
ca I, mecanizatorii și cooperatorii 
din județul Olt au început insămin- 
țarea porumbului. Primele suprafe
țe au fost realizate la cooperativele 
agricole Fărcașele, Băbiciu, Scări
șoara, Izbiceni, „Unirea11-Corabia, 
Ștefan cel Mare etc. Pină ieri au 
fost pregătite pentru însămînțarea 
acestei culturi — care în cooperati
vele agricole din județ va ocupa 
peste 100 000 hectare — 14 711 hec
tare.

MEHEDINȚI. în 20 cooperative a- 
gricole și ferme agricole de stat s-a 
încheiat însămințatul florii-soare- 
Iui. în multe zone s-a realizat în 
sol temperatura optimă, astfel in
cit s-a declanșat semănatul porum
bului. Au început această lucrare 
cooperatorii și mecanizatorii din

Combativitatea, atribut permanent
al învățămîntului de partid

...un adevăr nu întotdeauna înțeles, însușit și aplicat
Cursul de partid de Ia între

prinderea de vagoane din Dro- 
beta Turnu-Soverin, organizația 
de bază nr. 5 : în dezbatere — 
tema privind creșterea rolului 
conducător al partidului in etana 
actuală. Ceea ce ne-a atras atenția 
de la bun început a fost caracterul 
viu, combatiy al discuțiilor. Partici
panții nu s-au mărginit la o dezba
tere abstractă despre căile prin care 
se asigură întărirea rolului partidu
lui ca forță pol'itică conducătoare in 
societatea noastră, ci au avut tot 
timpul în vedere activitatea propriei 
lor organizații, ce trebuie să facă ei 
înșiși pentru îmbunătățirea acestei 
activități, pentru a răspunde cit mai 
prompt și mai eficient la sarcinile 
sporite ce le revin in acest an. Re
zultatele bune obținute în primul tri
mestru al anului la toți indicatorii 
nu i-au împiedicat să analizeze defi
ciențele care mai există, să identi
fice noi resurse interne de creștere 
a producției și de folosire mai ra
țională a materiilor prime în vederea 
sporirii contribuției organizației lor 
la înfăptuirea marelui angajament 
asumat de colectivul întreprinderii 
— îndeplinirea cincinalului in patru 
ani și cinci luni.

Am stăruit asupra acestui exem
plu intrucît el ilustrează elocvent 
forța de inriurire pe care o au dez
baterile din invățămintul de partid 
cind se caracterizează prin spirit 
combativ ; desigur, nu o combativi
tate „în vorbe**, ci întemeiată pe fap
te, pe analiza exigentă a realităților 
cu care se confruntă colectivul res
pectiv, a deficiențelor care țin 
oameni, de atitudinea lor față 
muncă. în acest fel, învățămîntul 
partid devine un puternic mijloc 
dislocare a stărilor de suficiență, 
animare a inițiativei, de cultivare a 

• trăsăturilor morale înaintate, a spiri
tului revoluționar.

Cu toate acestea, unele organizații 
de partid nu fructifică pe deplin ca
drul oferit de învățămîntul de par
tid pentru cultivarea cu maximă 
eficientă a responsabilității 
combativității partinice. nu 
preocupă să transforme dezbaterile 
în adevărate pirghii de ridicare a 
conștiinței revoluționare. Exemple 
semnificative ne oferă in acest sens 
unele cursuri de la șantierul naval, 
în ultimul timp s-au semnalat aci 
neajunsuri destul de serioase : uti
laje in valoare de peste 10 milioane 
lei stau nefolosite, deoarece între
prinderea nu s-a preocupat să înche
ie la timp lucrările prevăzute pentru

de 
de 
de 
de 
de

și
se

Comuniștii, toți lucrătorii întreprin
derii noastre sînt animați de dorința 
de a face totul pentru a marca prin 
rezultate cit mai bune ultimul an al 
acestui dinamic cincinal, adueîndu-șt 

plenar contribuția la Îndeplinirea 
sarcinilor ce revin comerțului socia
list in lumina hotărîrilor Congresului 
al Xl-lea al partidului.

(Agerpres)
SATU-MARE (Corespondentul 

„Scinteii" Octav Grumeza). — Vineri 

Punghina, precum și cei din unită
țile de pe raza consiliilor intercom 
operatiste Recea și Obirșia de Cîmp.

NEAMȚ. Oamenii muncii de pe 
ogoarele județului Neamț au reușit 
ca numai în această săptămină să 
însămînțeze cu sfeclă de zahăr peste 
5 000 ha din cele 11 000 ha planifi
cate. Pînă joi, 3 aprilie, această lu
crare a fost executată în propor
ție de 95 la sută din suprafața des
tinată culturii sfeclei de zahăr. Rit
mul mediu de însămînțare atins in 
această săptămină a fost de 1000 
ha pe zi.

ALBA. în unitățile agricole din 
județul Alba, folosindu-se din plin 
condițiile bune de lucru in cimp, 
s-a încheiat însămințatul sfeclei de 
zahăr pe întreaga suprafață planifi
cată de 3 000 ha. De asemenea, s-a 
terminat plantatul cartofilor da

extinderea bazei de producție ; anul 
trecut s-a depășit consumul de me
tal planificat cu peste 200 de tone, 
iar la producția-marfă s-au înregis
trat mari restanțe ; unele mașini de 
înaltă productivitate, cu care a fost 
dotată unitatea, nu sînt folosite la 
randamentul maxim, datorită insufi
cientei preocupări pentru calificarea 
corespunzătoare a forței de muncă 
etc.

Era firesc, în această situație, ca 
dezbaterile în cadrul învățămîntului 
de partid pe o temă cu asemenea 
largi implicații practice cum este ro
lul conducător al partidului în etapa 
actuală să stăruie asupra deficiențe
lor amintite și mai ales asupra cau
zelor lor, să investigheze mai pro-

însemnâri 
din Drobeta Turnu-Severin

fund atitudinea oamenilor față de 
muncă și disciplină, să pună in lu
mină acele mentalități care se îm
pacă cu lipsurile și încearcă chiar să 
le justifice prin factori „exteriori1*. 
Dar discuția — așa cum s-a desfășu
rat la organizația de bază nr. 2, sec
ția corp nave — s-a înscris de la 
început și a evoluat sub semnul for
malismului. Practic, propagandistul 
a citit o lecție de 10 pagini in care 
se expuneau aspecte teoretice des
pre tema în discuție. Iar cei care au 
luat cuvîntul nu au fost nici ei în
demnați să depășească cadrul unor 
afirmații generale. Ce folos că s-au 
înșirat diversele modalități prin care 
organizațiile de partid își pot spori 
rolul conducător — intensificarea 
muncii politico-educative, integrarea 
efectivă in viața colectivului, exer
citarea dreptului de control etc. — 
dacă despre toate acestea s-a vorbit 
la modul general, fără un minim 
efort de a analiza felul in care ac
ționează in acest sens organizația 
respectivă, cum intervine și mai ales 
ce ar.trebui să facă pentru a deter
mina îmbunătățirile necesare in pro
cesul de producție, atit pe plan orga
nizatoric, cit și educativ !

Firește că spiritul combativ, critic 
se impune în orice împrejurare și nu 
numai acolo unde rezultatele sînt 
Aesatisfăcătoare. Posibilitățile prac
tic nelimitate de perfecționare a 
muncii fac necesară prezența spiri- 

pentru locul I ob-

întreprinderile aparținătoare

la Satu-Mare a avut loc o festivitate 
în cadrul căreia s-a decernat I.C.S. 
pentru mărfuri alimentare Satu- 
Mare Diptoma de onoare a U.G.S.R. 
pentru locul III pe țară in circulația 
mărfurilor, precum și Diploma și Dra
pelul roșu 
ținut în întrecerea socialistă din
tre
M.C.I. și CENTROCOOP in ramura 
alimentară. După ce directorul în
treprinderii, Iosif Cuibuș, a trecut în 
revistă succesele unității, înaltele dis
tincții au fost acordate de tovarășa 
Viorica Maxim, membru in Consiliul 
Central al U.G.S.R., și Ștefan Oltea- 
nu, vicepreședinte al Uniunii sindi
catelor din comerț și coopera
ție. în încheiere, participanții au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 

vară, al legumelor din prima epocă 
și al plantelor medicinale. Planta
tul cartofilor de toamnă a fost e- 
fectuat, pină în prezent, pe 86 la 
sută din suprafața prevăzută în 
plan. în prezent, toate forțele sint 
mobilizate la pregătirea terenurilor 
pentru semănatul porumbului.

TELEORMAN. Printr-o organiza
re temeinică a muncii, cooperatorii 
din județul Teleorman au reușit să 
termine în timp optim însămînță- 
rile de ovăz, mazăre, plante medi
cinale, cartofi timpurii și de vară, 
in pentru ulei, sfeclă de zahăr. A- 
cum se lucrează din plin la floarea- 
soarelui, care a fost insămînțată ne 
circa 35 000 hectare, din cele 38 000 
planificate. Printre unitățile frun
tașe la semănat se înscriu cele din 
Furculești, Peretu. Plosca, Mavro- 
din, Neneiulești. Ulmeni, Buzescu, 
Drăcșani și altele.

tului critic exigent chiar și pe tere
nul realizărilor bune și foarte bune, 
Acest adevăr trebuie cu atît mai 
mult subliniat cu cit în unele cazuri 
succesele obținute dau naștere la au- 
tomultumire, la tocirea exigentei, 
ceea ce nu poate decît să frîneze 
progresele colectivului respectiv, să-1 
împingă la stagnare.

Elocventă ni s-a părut în acest 
sens situația din cadrul secției „me
tal" a întreprinderii județene de in
dustrie locală. Rezultatele mulțumi
toare obținute in anul trecut la ma
joritatea indicatorilor, în loc de a da 
un nou impuls preocupărilor pentru 
creșterea în continuare și diversifi
carea producției, pentru fructificarea 
rezervelor existente — mai ales in 
domeniul utilizării capacităților de 
producție, a timpului de lucru — au 
generat, dimpotrivă, o stare de auto- 
mulțumire, de împăcare cu situația 
existentă. Dezbaterea din învățămîn
tul de partid consacrată tot temei 
despre creșterea rolului conducător 
al partidului a scos în evidență cit, 
se poate de pregnant această stare, 
de lucruri. în cadrul intervențiilor,- 
raportarea critică la realitățile locu
lui de muncă s-a limitat la fraze de 
felul „și la noi ar mai fi niște ne
ajunsuri în această privință". Dar 
despre ce neajunsuri este vorba, ce 
factori le determină nu s-a spus ni
mic. Și astfel, discuției i-a lipsit ceea 
ce era de natură să-i confere sub
stanță și eficiență : analiza în spirit 
partinic a propriei activități, stabili
rea pe această bază a unui ansamblu 
de măsuri care să vizeze în primul 
rînd acele mentalități călduțe, de îm
păcare cu anumite lipsuri, de mul
țumire cu rezultatele obținute.

Situații asemănătoare am intîlnit 
chiar și atunci cind tema în discu
ție invita prin însăși natura ei la o 
analiză concretă. De pildă, organi
zația 10 C din cadrul combinatului 
de lemn și celuloză avea de discu
tat tema : „Cum se aplică politica 
economică a P.C.R. la locul de mun
că". Era cit se poate de limpede 
faptul că aici trebuia discutat modul 
concret in care se traduc în viață 
principiile de bază ale politicii eco
nomice a partidului, cum se înde
plinesc principalii indicatori ai pro
ducției etc. Propagandistul a Înțeles 
însă să discute această problemă in
tr-o manieră descriptivă, expozitivă. 
S-a discutat despre ce este produc
tivitatea muncii, cum se calculează 
ea, dar nu și despre ce anume au de 
făcut comuniștii pentru a contribui 
la sporirea acesteia. Intr-un mod 
asemănător s-a discutat și despre ca
litatea 
etc.

Toate 
nătoare 
bine însușit 
că invățămintul 
menit nu numai 
tințe, ci și să-i 
niști, pe oamenii 
fermi și combativi pentru înfăptui
rea politicii partidului. Iar pentru 
aceasta, o condiție esențială este ca 
insuși invățămintul să aibă un ca
racter militant, combativ, să adopte 
o atitudine intransigentă față de de
ficiențele din activitatea colectivului 
respectiv, ca și față de concepțiile, 
mentalitățile, atitudinile înapoiate. 
Numai astfel invățămintul de partid 
îsi va pune din plin in lumină valen
țele educative.

producției, disciplina muncii

aceste fapte și altele asemă- 
arată că nu pretutindeni este 

adevărul fundamental 
de partid este 

să propage cunoș- 
formeze pe comu- 
muncii ca militanți

Paul DOBRESCU 
Virgil TATARU
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JAPONIA
Dejun oficial în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu
După încheierea ceremoniei de 

decorare — ce a avut loc cu pri
lejul vizitei protocolare la Palatul 
Imperial — maiestățile lor impe
riale împăratul Hirohito și împă
răteasa Nagako au oferit un dejun 
oficial în cinstea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, în marea sală 
de recepții a Palatului.

La dejun au luat parte Gheor
ghe Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Mihail 
Florescu, ministrul industriei chi
mice, Radu Păun, ministrul sănă
tății, Vasile Pungan și Constantin 
Mitea, consilieri ai președintelui 
României, alte persoane oficiale 
române.

Au participat, de asemenea, 
prințul moștenitor Akihito și so
ția sa, prințesa Michiko, Takeo 
Miki, primul ministru al Japoniei, 
Shigesaburo Mâeo, președintele 
Camerei Reprezentanților. Kenzo 
Kono, președintele Camerei Con
silierilor, Takeo Fukuda, viceprim- 
ministru și ministru al planifică
rii economice, Kiichi Miyazawa,

ministrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului, înalte ofi
cialități japoneze.

în timpul dejunului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cordia
litate, împăratul Hirohito și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi. Orchestra a intonat 
imnurile naționale ale celor două 
țări.

Toastul împăratului
Hirohito

Este o deosebită plăcere pentru 
mine și pentru împărăteasă să sa
lutăm astăzi, la Palatul Imperial, 
pe Excelența Voastră, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
pe doamna Elena Ceaușescu.

Doresc să adresez din toată ini
ma un salut de bun venit Exce
lenței Voastre, domnule președin
te. și soției dumneavoastră, cu pri
lejul vizitei pe care o faceți în ța
ra noastră.

Cunoaștem că România este o 
țară europeană cu o istorie și cul
tură veche, cu o natură frumoasă, 
plină de poezie, care a cultivat 
spiritul de unitate și independen
ță al poporului de-a lungul vre
murilor.

Aș dori,- in același timp, să ex
prim respectul meu profund față 
de dezvoltarea remarcabilă din ul
timii ani a țării dumneavoastră in 
domeniile politic, economic, in
dustrial, precum și în cel cultural, 
pentru eforturile depuse de Exce
lența Voastră, domnule președin
te, împreună cu întregul dumnea

voastră popor, in vederea propăși
rii României.

Este îmbucurător faptul că in 
ultimul timp schimburile de vizi
te ale unor personalități din țările 
noastre au devenit mai active, că 
relațiile de colaborare în dome
niul comerțului și tehnologiei in
dustriale s-au dezvoltat intr-un 
ritm mai inalt.

Sînt ferm convins că vizita Ex
celenței Voastre, domnule pre
ședinte, va contribui Ia adincirea 
înțelegerii reciproce, la întărirea 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări, servind cauzei păcii în 
lume și colaborării internaționale.

Doresc ca șederea Excelenței 
Voastre, domnule președinte, și a 
doamnei Ceaușescu în țara noas
tră, deși scurtă, să fie rodnică și 
să vă întoarceți cu amintiri plăcu
te din călătoria dumneavoastră în 
regiunea Kansai.

Doresc să 
sănătatea și 
Voastre și 
Ceaușescu,
poporului român.

ridic acest pahar in 
fericirea Excelenței 
a doamnei Elena 

pentru prosperitatea

Sosirea
(Urmare din pag. I)
din vasta rețea de magistrale sus
pendate — șerpuiește printre 
blocuri, se intersectează cu alte 
magistrale suspendate. De o parte 
și de alta se disting numeroase edi
ficii moderne, din oțel, sticlă și alu
miniu, care se îmbină cu universul 
caselor tradiționale din lemn. Cire
șii înfloriți (floarea de cireș, ,.Sa- 
kura“, este floarea tradițională a 
Japoniei) dau un plus de culoare 
ambianței sărbătorești în care To
kio primește vizita înalților oaspeți 
români.

La ora 10,10, coloana oficială își 
face intrarea pe platoul din fața 
Palatului Akasaka, palat care, pe 
toată perioada vizitei în capitala 
Japoniei, va fi reședința președin
telui Republicii Socialiste România.

Aici, în întîmpinarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit împăra
tul Japoniei, Hirohito, împreună cu 
împărăteasa Nagako. prințul moște
nitor Akihito și soția sa, prințesa 
Michiko, alți membri ai familiei 
imperiale. Sînt prezenți, de aseme
nea, primul ministru al Japoniei, 
Takeo Miki, membri ai guvernului, 

' alte persoane oficiale japoneze ci
vile și militare.

De ambele laturi ale frontispi- 
clului palatului flutură drapelele 
de stat ale României și Japoniei, 
în dreapa și în stînga intrării, os-. 
tași japonezi în uniforme de gală 
poartă stindardele naționale ale 
celor două țări. La coborîrea din 
automobil, președintele 
Ceaușescu și tovarășa
Ceaușescu sînt salutați cu căldură 
de împăratul Hirohito și de împă
răteasa Nagako, de primul minis
tru, Takeo Miki, de celelalte ofi
cialități japoneze venite în în- 
tîmpinare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă gazdelor persoanele ofi
ciale care îl însoțesc în vizita în 
Japonia : Gheorghe Oprea, vice-

Nicolae 
Elena

la Tokio
prim-ministru al guvernului. Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, dr. Radu Păun, ministrul 
sănătății.

Sînt prezenți Nicolae Finanțu, 
ambasadorul României la Tokio, 
și Ryoko Ishikawa, ambasadorul 
Japoniei la București.

Fanfara militară intonează apoi 
imnurile de staț ala înițl „ «1 

' Japoniei. Președinl ftfcdtae 
Ceaușescu trece în revistă garda ’’ 
de onoare aliniată. în uniforme de 
gală, pe platoul din fața Palatu
lui Akasaka.

în continuare, oaspeților români 
le sînt prezentați șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Tokio..

Un grup de copii ai membrilor 
ambasadei române oferă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase buchete 
de flori roșii.

După ceremonie, oaspeții români 
sînt conduși de maiestățile lor 
imperiale împăratul și împără
teasa Japoniei spre salonul de la 
etajul I al palatului, numit 
sashi-No-Ma' 
răsare). 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
împăratul 
Nagako.

Construit în anul 1906, ca re
ședință a prințului moștenitor al 
Japoniei, Palatul Akasaka — unul 
dintre cele mai frumoase monu
mente arhitectonice 
nipone — a fost transformat, 
anii 
șefii 
nia. 
sînt 
japoneză tradiționale, cu tapiserii, 
goblenuri și candelabre de o mare 
valoare artistică. Prin ferestrele 
largi ale salonului Asashi-No-Ma 
se dezvăluie privirii grădina prin
cipală a palatului, cu fîntîni arte
ziene. în stînga se află grădina în 
stil japonez, una dintre capodope
rele acestei arte tradiționale ni
pone.

iei și

„A- 
soarelui 
Nicolae 

Elena

(Salonul 
Președintele 

și tovarășa 
se întrețin cordial cu 
Hirohito și împărăteasa

ale capitalei 
în 

din urmă. în reședință pentru 
de stat care vizitează Japo- 

Saloanele și sălile interioare 
decorate cu lucrări de artă

Vizită protocolară 
la Palatul Imperial

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Pentru mine și pentru soția mea 
este o deosebită plăcere să facem 
această vizită în Japonia — fru
moasa „Țară a soarelui răsare" — 
să adresăm, cu acest prilej, Maies
tății Voastre Imperiale și împără
tesei Nagako salutul nostru căl
duros și cele mai bune urări.

Prețuim mult străvechiul popor 
japonez, cu o atît de bogată istorie 
și cultură, cunoscut pentru talen
tul și hărnicia sa, pentru contribu
ția deosebită adusă la progresul 
civilizației umane. Cunoaștem, de 
asemenea, realizările de astăzi ale 
poporului dumneavoastră, care au 
făcut din Japonia una din cele mai 
dezvoltate țări ale lumii din punct 
de vedere industrial.

Intre România și
existat străvechi legături 
nești. încă de acum trei 
cărturarul român Nicolae 
călătorind în această parte 
făcea cunoscute poporului român,
într-o amplă lucrare, viața și obi
ceiurile poporului „vestitei și ma
rii insule a japonezilor". Știm că 
și cărturarii japonezi s-au preocu
pat de cunoașterea poporului ro
mân, a culturii sale, a luptei sale 
pentru libertate și independență. 
In epoca contemporană, cînd po
poarele noastre s-au dezvoltat pe 
multiple planuri ale progresului 
economic, științific și tehnic, cu
noașterea reciprocă româno-japo- 
neză s-a adîncit și intensificat.

Japonia au 
priete- 
secole. 

Milescu. 
a lumii.

a

deS-au extins, totodată, relațiile 
colaborare reciproc avantajoasă 
între țările noastre. Vizita noastră 
aici constituie o expresie grăitoa
re a acestor relații, a dorinței co
mune de a asigura evoluția lor as
cendentă.

Venim în țara dumneavoastră 
într-o epocă in care omenirea este 
confruntată cu probleme tot mai 
complexe, legate de abolirea ve
chilor raporturi de dominație și a- 
suprire, de necesitatea înlăturării 
războiului din viața internațională, 
de lichidarea subdezvoltării și o- 
prirea cursei înarmărilor. Popoa
rele își manifestă tot mai preg
nant voința de a asigura* destinde
rea și colaborarea internațională, 
de a instaura in lume relații noi, 
întemeiate pe egalitate și echita
te, pe respectul dreptului suveran 
al fiecărei națiuni de a se dezvolta 
potrivit propriei voințe.

îmi exprim convingerea că 
ceastă vizită se va înscrie ca 
moment istoric în dezvoltarea
lațiilor româno-japoneze, ca o con
tribuție Ia cauza înțelegerii și co
laborării pașnice între popoare, la 
instaurarea unei noi ordtai econo
mice și politice internaționale, la 
făurirea unei lumi mai buife și mai 
drente pe planeta noastră.

Vă invit să toastăm in sănăta
tea maiestăților lor împăratul Hi
rohito și împărăteasa Nagako; pen
tru prosperitatea și fericirea po
porului japonez !

în cursul aceleiași dimineți, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită ma
iestăților lor imperiale împăratul 
Hirohito și împărăteasa Nagako. la 
Palatul Imperial din Tokio. De la 
palatul de reședință Akasaka și 
pînă' la Palatul Imperial, coloana 
oficială străbate cîteva din artere
le orașului Tokio, împodobite cu 
drapele românești și japoneze. Nu- ‘ 
meroși cetățeni ai capitalei sa
lută cu bucurie pe șeful statului 
român, manifestîndu-și satisfac
ția de a-1 avea ca oaspete, expri- 
mîndu-și sentimentele de prietenie 
față de poporul român.

Palatul Imperial, construit în 
mijlocul unei imense grădini în
conjurate cu ziduri puternice, do
mină centrul Capitalei. După 1868, 
cînd a fost restaurată autoritatea 
imperială și capitala țării a fost 
mutată de la Kyoto la Edo — care 
și-a luat numele de Tokio (în lim

ba japoneză Tokio înseamnă „Ca
pitala de răsărit"), a început con
strucția Palatului Imperial. în 
anul 1945, acesta a fost în cea mai 
mare parte distrus. Noul Palat 
Imperial este o construcție din be
ton și sticlă, care reușește să ar
monizeze elementele tradiționale 
japoneze cu liniile arhitectonice 
moderne.

La ora 12,30, coloana oficială in
tră în curtea Palatului Imperial 
pe poarta de onoare, în timp ce ră
sună acordurile .fanfarei militare, 
iar garda imperială prezintă ono
rul. Coloana de mașini trece po
dul „Nijubashi", folosit cu prile
jul celor mai importante ceremo
nii și pentru vizitele oaspeților de 
stat ai Japoniei. în jurul ansam
blului arhitectonic imperial se 
află grădini tradiționale japoneze.

Oaspeții români sînt așteptați la 
intrarea în palat de maiestățile 
lor imperiale, de unde sînt con
duși în salonul Take-No-Ma —

„Salonul Bambușilor", denumit 
astfel după picturile de pe pereți 
și situat în pavilionul principal 
Seiden, destinat ceremoniilor ofi
ciale. Aici are loc o discuție cor
dială. prietenească.

Vizita protocolară la Palatul 
Imperial se încheie cu ceremonia 
conferirii unor înalte distincții ja
poneze și românești. împăratul 
Hirohito a conferit președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Marele 
Cordon al Ordinului Suprem al 
Crizantemei, cea mai înaltă dis
tincție japoneză.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a conferit îm
păratului Japoniei, Hirohito, înal
tul ordin „Steaua Republicii So
cialiste România", clasa I.

Cei doi șefi de stat își string 
mîinile cu■, căldură, se felicită re
ciproc. Sînt momente solemne, ex
presie a sentimentelor de stimă, 
considerație și prietenie între cele 
două țări și popoare.

a- 
un 
re-

Vizita protocolară 
premierului Takeo Miki

Vineri după-amiază, primul mi
nistru al Japoniei, Takeo Miki, a 
făcut o vizită protocolară pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
Palatul Akasaka, reședința ofi-

cîală rezervată șefului statului 
român.

Cu acest prilej, între președin
tele Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru Takeo Miki a avut loc o 
convorbire cordială, prietenească.

Primirea guvernatorului 
ioorașului

9
Vineri seara, președintele 

Nicolae Ceaușescu a primit în vi
zită protocolară, la Palatul Akasa
ka, pe Ryokichi Minobe, guverna
torul orașului Tokio.

Guvernatorul Ryokichi Minobe 
a transmis un călduros salut, în 
numele locuitorilor capitalei Ja
poniei, și și-a exprimat deplina sa
tisfacție de a-i avea ca înalți oas
peți, la Tokio, pe președintele

de corpul
Vineri seara. Ia Palatul Akasa

ka, au venit șefii misiunilor di
plomatice acreditați în capitala 
Japoniei, împreună cu soțiile, pen
tru a prezenta un omagiu pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

în salonul de recepții „Hagoro- 
mo-No-Ma“, oaspeții români au

Ample relatări și comentarii ale presei nipone

„Sîntem foarte bucuroși să primim
vizita președintelui Nicolae Ceaușescu"

Sosirea în Japonia a președintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a fost marcată de presa japoneză, de posturile de 
radio și televiziunea din Tokio prin numeroase articole, comentarii și 
emisiuni speciale.

prin numeroase articole, comentarii și

Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe guvernator 
să transmită locuitorilor capita
lei Japoniei un călduros salut prie
tenesc, cele mai bune urări de bu
năstare și prosperitate.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate.

a

Edițiile de seară ale marilor ziare 
japoneze „Asahi Shimbun", „Maini
chi Shimbun.", „Yomiuri Shimbun", 
„Tokyo Shimbun", „Sankei Shim
bun" și „Nikkei Shimbun" publică, 
sub titlul „Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a sosit în Japo
nia", ample relatări însoțite de foto
grafii. Sint prezentate, pe larg, as
pecte de la ceremonia de tatimpinare 
de către Împăratul și Împărăteasa 
Japoniei a președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, desfășurată 
la Palatul Akasaka. Sînt redate, de 
asemenea, aspecte de la vizita pro
tocolară și întrevederea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu de la Palatul Impe
rial, momente din timpul desfășurării 
manifestărilor de la Palatul Impe
rial, de la dejunul oficial în cinstea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
timpul ceremoniei 
înalte distincții.

Toate marile ziare 
blicat, în dimineața 
ticole salutînd sosirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Japonia. „Sin-

și din 
conferirii unor

japoneze au pu- 
de 4 aprilie, ar-

tem foarte bucuroși să primim vizi
ta secretarului general al P.C.R., 
președintele României, Nicolae 
Ceaușescu" - 
hi Shimbun", 
Japonia și 
voltat mult 
culturii, iar 
special, în 
Ziarul apreciază câ 
ședtatelui României 
are o semnificație deosebită în ce 
privește nu numai dezvoltarea rela
țiilor bilaterale, ci și a cooperării in
ternaționale. „Sperăm că vizita pre
ședintelui României va fi încununată 
de un mare succes", subliniază ziarul.

Tot „Asahi Shimbun" publică 
un articol intitulat „Președintele 
Ceaușescu vizitează Japonia", precum 
și un alt articol de sinteză privind 
dezvoltarea, în general, a României 
și evoluția ascendentă a relațiilor ro
mâno-japoneze.

„Mainichi Shimbun" anunță pe 
priăia pagină, cu titluri mari, sosi
rea în Japonia a oaspeților români, 
apreciind că această vizită va aduce 
o contribuție remarcabilă la dezvol
tarea relațiilor româno-japoneze. 
Ziarul consacră o pagină specială

României,
■ scrie cotidianul „Asa- 

menționind că intra 
România s-au dez- 
relațiile ta domeniul 

în ultimii 
domeniul

ani, in 
comerțului, 

vizita pre- 
în Japonia

României, dezvoltării sale impetuoa
se în diferite domenii — economic, 
social, cultural — evoluției relațiilor 
externe ale țării noastre.

Ziarele japoneze de limbă engleză 
„The Japan Times" și „The Daily 
Yomiuri" prezintă pe larg date bio
grafice ale tovarășului 
Ceaușescu și ale tovarășei 
Ceaușescu. De asemenea, 
conțin materiale privind 
României de afirmare a unor 
relații economice și politice pe plan 
internațional, de dezvoltare multila
terală a economiei și științei.

Ziarele „Akahata", „Yomiuri Shim- 
bun“, „Mainichi Daily News" au pu
blicat, de asemenea, materiale ta 
care salută vizita în Japonia a pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, drept un eveni
ment de o însemnătate deosebită în 
evoluția relațiilor româno-japoneze.

în cursul primei zile a vizitei so
lilor poporului român, posturile de 
radio și televiziune din Japonia au 
consacrat spații largi, în cadrul e- 
misiunilor lor, diferitelor momente 
ale manifestărilor ocazionate de a- 
cest eveniment. în comentariile care 
au însoțit imaginile se subliniază 
că vizita oaspeților români și con
vorbirile ce vor avea loc cu această 
ocazie vor contribui la adincirea re
lațiilor prietenești de cooperare din
tre cele două țări și popoare.

Nicolae 
Elena 

paginile 
politica 

noi

prezentat 
diplomatic
fost salutați de reprezentanții 
130 de state.

La ceremonie au participat 
Gheorghe Oprea, viceprim-minis
tru al guvernului, George Maco
vescu, ministrul afacerilor exter
ne, Mihail Florescu, ministrul in
dustriei chimice, alte persoane ofi
ciale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut cordial cu cei prezenți.

Prezentînd omagiile lor, repre
zentanții a numeroase state au ți
nut să-l încredințeze pe președin
tele Nicolae Ceaușescu de stima 
și admirația popoarelor țărilor lor 
pentru activitatea neobosită pe 
care o desfășoară cu atîta consec
vență și strălucire în viața inter
națională. Ei au ținut să sublinie
ze că în persoană președintelui 
României salută pe ilustrul promo
tor al politicii externe a țării noas
tre, politică activă de pace, prie
tenie și colaborare cu toate state
le lumii.

Numeroși ambasadori au rele
vat că au plăcuta misiune de a 
transmite președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea șefilor sta
telor lor, un cordial salut, cele 
mai bune urări de succes și pros
peritate pentru poporul român.

★

Cu primirea șefilor misiunilor 
diplomatice, s-a încheiat programul 
primei zile a vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Japonia.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin manifestările de stimă și cor
dialitate, prin spiritul de înțele
gere și de apropiere exprimat, a- 
ceastă zi a marcat un început deo
sebit de rodnic, a exprimat auspi
ciile pozitive în care se desfășoară 
misiunea de prietenie a președinte
lui Republicii Socialiste România 
în „Țara soarelui răsare".

Victor STAMATE 
Liviu RODESCU 
Paul DIACONU
Foto ; Anghel Pasat

ta timpul vizitei protocolare a premierului japonez

Primirea de câtre președintele Nicolae Ceaușescu a guvernatorului orașului Tokio

Aspect din timpul primirii membrilor corpului diplomatic
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Liceele se pregătesc

Noi unități sanitare... Mersul autobuzelor de la 1 iunie
pentru primirea noilor elevi

Importante unități sanitare de 
mare capacitate au fost construite 
și se află în fază de recepție, ur- 
mînd ca in etapa imediat următoare 
să intre în funcțiune. Una din a- 
ceste mari unități este și complexul 
de clinici de la Fundeni — cu pro- 
fjl de hematologie, gastroenterolo
gie, ălergologie, reumatologie, chi
rurgie articulară, neurologie și Of
talmologie — însumind 716 paturi. 
Noua clădire cuprinde saloane pen
tru unul pină la patru bolnavi, dis
pune de un bloc dă diagnosticare 
cu toate serviciile tehnico-medicaie 
— laboratoare, 
gie, explorări

serviciu de tadiolo- 
funcționale etc —

care servesc atît spitalul, cit Si o 
policlinică de specialitate nouă pen
tru tratament ambulatoriu.

în alte două Centre județene în 
plină dezvoltare. Bacău și Tulcea, 
este în curs recepția în vederea 
intrării în funcțiune a unor spitale 
generale eu o capacitate de 700 «e 
paturi. Spitalul din Tulcea este cu
plat si cu o policlinică de mare ca
pacitate. ce Vă putea oferi o jumă
tate de milion de consultații medi
cale Pe an.

Numai aceste trei unități repre
zintă un efort material de investiții 
și dotare de circa 190 milioane 
Alte unități sanitare se află in 
ferite faze de construcție.

• 3 000 de curse suplimentare • Pe mari trasee 
viteze de accelerat

lei. 
di

Ministerul Transporturilor si Te
lecomunicațiilor a elaborat noul 
Mers al autobuzelor valabil între 
1 iunie 1975 si 30 mai 1976.,

Noile programe de circulație ale 
autobuzelor au fost întocmite pe 
baza unui mare număr de propu
neri făcute de consiliile populare 
si de cetățeni și a concluziilor re
zultate în urma sondajelor efec- 

ih rețeaua 
interurbane

...și noi medicamente

efec- 
transporturi- 

de călători, 
actual vor fi 
3 000 de curse. 
,.i Vigoare a

zultate ii 
tuate fi
lor ______ „
Pată de mersul
introduse, în plus, u v
Odată cu intrarea în 
acestui grafic de circulație, pe ru-

tels București—Brașov—Sighișoara— 
Tirgu-Mureș, București—Rimnicu-
VilCea—Tirgu-Jiu, Oradea—Timișoa
ra. Cluj-Napoca—Sovâta băi. Piatra 
Neamț—TirgU-MUreș se înființează 
curse auto rapide de Călători, 
căror timp de 
tor cu cel al 
rază de circa 
municipiilor
Brașov, Pitești, ______  ........
Tirgu-Mureș și Constanta vor fi 
buse în circulație autobuze de mare 
Capacitate.

al 
mers este asemănă- 
acceleratelor. Pe o 

50—70 kilometri a 
București, Ploiești, 

Rîmnicu-Viiceâ,

(Agernres)

Noi medicamente de mare efi
ciență produse de industria noastră 
farmaceutică completează arsenalul 
mijloacelor de tratament puse re
cent la dispoziția medicilor și bol
navilor. Printre altele, este Vorba 
de : Colimicina, îh comprimate, an
tibiotic destinat tratării unor infec
ții intestinale, 
O.R.L. ;

chirurgicale și de 
O.R.L. ; TrasiloI, tin nou produs 
folosit în diferite afecțiuni ale pan
creasului și în tratamentul de pro
tecție chirurgicală la intervenții în 
abdomenul superior ; "
fiole, un stimulent al 
metabolice cerebrale și 
lizare a funcționalității 
neurovegetativ ; Epantoî, 
anestezic cu acțiuni de scurtă 
rată.

Alte produse farmaceutice sînt

Crelizin, în
proceselor 

de norma-
Sistemului 

un nou 
du

in curs de asimilare : cardiotonicul 
Digoxin ; medicamentele 'Sulfanle- 
tin si Acid nalidixic pentru tra
tarea unor infecții urinare, intesti
nale și de altă natură ; Spironolac- 
tona, pentru combaterea unor feten- 
ții de apă și a unor forme de ci
roză. De asfemehea, urmează să fie 
realizate alte două antibiotice de 
spectru larg : Vibromicina și Ron- 
domicina.

De reținut că, in ultimii cinci
sprezece ani, valoarea medicamen
telor puse lâ dispoziția populației a 
crescut considerabil (de la 1 mi
liard in I960, la peste 3,5 miliarde 
în âcest an) ; mai bine de jumătate 
din aceste medicamente au fost 
distribuite gratuit. în prezent. 95 la 
sută din totalul medicamentelor fo
losite sînt produs-a în tară.

Să plantăm pomi... pentru miere

Devierea temporară a circulației pe unele drumuri
După cum ni se comunica de la 

INSPECTORATUL GENERAL AL 
MILIȚIEI, din cauza unor reparații 
de poduri, in ziua de 6 aprilie, cir
culația de pe drumul național nr. 1 
in sectorul Veștem — Sibiu se de
viază pe ruta ocolitoare moderni
zată Cisnădie — Cisnădioarâ — 
Dumbrava Sibiu, prin drumurile 
județene 106 D și 106 A. în inter
valul 7—13 aprilie, circulația de pe

ON-79 Arad — Oradea, se deviază 
astfel : circulația de tranzit spre 
Salohta și Oradea' se Va face pe 
ruta Arad — Pincota — Ineu — 
Bocsig — Șinca, iar Circulația spre 
zona cuprinsă între localitățile Chi- 
șinău Criș și Avram Iancu se va 
desfășura pe ruta Arad — Pincota 
— Ifteti — $icula “* Cermel 
tea Mare.
taltata.

Șicula — Cermei «- Șin- 
Ambele variante sint as

Ce facem, totuși, cu deșeurile?

Dezvoltarea apiculturii depinde 
direct de îmbunătățirea bazei me- 
lifere — culturile de plante sau 
plantațiile de arbori ale căror flori 
au un procenț ridicat de polen. în 
fiecare primăvară, sute de mii de 
cetățeni participăm la înfrumuse
țarea orașelor noastre, amenajind 
hectare întregi de spatii verzi. Dar 
aproape niciodată, salcimi. cu toate 
că salamul. pe lingă faptul că este 
un arbore ornamental, creste și 
foarte repede. în plus este arbo
rele din florile căruia albinele pot 
aduna cea mai mare cantitate de 
polen, din care se obține miere de 
cea mai bună calitate. (Silviu Po
pescu. Prelungirea Ghencea nr. 4 
sector 7 București).

în toate orașele țârii se plantea
ză pomi, așa-Ziși ornamentali. Nu

mâi bine ca în toate orașele.ar fl __  — .. .............
pe toate Șoselele și drumurile, in 
parcuri, să se planteze mai mUlți 
tei, salcimi și duzi ? Pentru că și 
Acești arbori au valoare ornamen
tală, silit Ușor de întreținut, ca să 
nU mai spun de celelalte avantaje 
pe care le aduc, direct sau ihdirect, 
medicinei, apiculturii, industriei de 
celuloză și hirtie sau industriei 
textile. Ar trebui să se acorde o 
atenție mai mare plantării acestor 
arbori, mai ales acum, cînd, datorită 
folosirii insecticidelor și pcsticide- 
lor .în marile culturi agricole, de 
exemplu, albinele — sint apicultor 
și știu acest lucru — nu mai pot 
produce miere de calitate. (Nicolae 
Catan, str. înfrățirii nr. 5, sector S 
— București).

Hanul Ancuței nu mai e ca în povești

în orașe ge colectează numai gli
de și borcane STAS. Mai mult de- 
cît atît, pe la sate nu se colectea- 

■ ză decit sticlele.
Oare cantitatea le sticlă care nu 

se colectează este inutilizabilă 7 
Nu poate deveni Cel puțin materie 
primă în industria sticlăriei? 
(Prof. dr. V. Pintilescu, str. Sandu 
Aldea nr. 65. sector 1 — Bucurfiști).

Inițiativa lăudabilă de a pune 
recipiente speciale pentru colecta
rea hirtiei in cartierele de blocuri 
— Inițiativă de care s-ă vorbit în 
articolul ..Recuperarea deșeurilor 
de hirtie" — ar trebui aplicată ur
gent în toată țară. Căci se fâce o 
prea mare risipă, aruncînd toate 
hirtiile la gunoi. Și propun ca Uni
tățile D.C.A. din întreaga țară să 
procedeze cum a procedat D.C.A. 
București — care pune la dispozi
ția cetățenilor mijloace de colec
tare și comunică la telefon adresă 
rulotelor mobile de colectare la 
diferite date. Nu ca la Drobeta 
Turnu-Severin. unde s-a propus

direcției comerciale ea toate uni
tățile sale să preia deșeurile, dar 
nu s-a făcut nimic, pentru că 
D.C.A.-ul nu colaborează. (Nicolae 
Ghițulescu, Drobeta Turnu-Seve- 
rin, bloc P-6 Crihala).

Am citit nu de mult. Întf-P an
chetă publicată in ziarul „Scin- 
teiâ“f aprecierile beneficiarilor 
direcți și ale furnizorilor de de
șeuri din hirtie, în care se arată că 
ar trebui stabilite din nou, mai 
precis, răspunderile celor in drept 
in ceea ce privește obligația de 
preluare și predare a respectivelor 
deșeuri. De aceea, as propune, in 
această privință, să se acorde o a- 
tenție mai mărfi modului de co
lectare și ridicare a deșeurilor in 
cartierele mărginașe ale Capitalei, 
unde, să vă spun drept, n-am vă
zut desfășurîndu-se pînă acum nici 
o .acțiune în acest sens.

Asemenea centre de colectare ar 
putea funcționa la fiecare școală.

pensionar, str. Es- 
sectot 2 — București).

(Ion Șcrbail 
calfei nr. 32.

Cu puțini ani în 
urmă, renumitul Han 
ai Ancuței a 
complet renovat, 
dindu-i-se 
de altădată. Lucrările 
au costat aproape 
800 000 lei. Localul — 
care și-a 
arhitectura 
na’.ă — 
sală de 
mere de 
fortabile, 
servire, 
mentate 
de epocă 
lemn cioplit, țesături 
sau cusături pe moti
ve naționale.

La început, , turiștii 
au apreciat cum se 
cuvine această iniția
tivă. Acum, însă, cine 
poposește la Hanul 
Ancuței este întîmpi- 
nat de cîteva surprize

fost 
re- 

farmecul

recăpătat 
tradițio- 

cuprinde o 
recepție, ca- 
dorihit con- 

o sală de 
toate orna- 
cu obiecte 

realizate din

Pentru a- 
curenților 

s-a recurs la 
unei părți a 
cu un para- 
seîndură. Se

neplăcute, 
meliorareă 
de fier 
izolarea 
hanului 
van de 
ascunde, astfel, privi
rii Vizitatorilor tot 
ceea ce e mai frumos 
în acest han : barul 
tip car, harnășamfin- 
tele. cuptoarele, gră
tarele de pe timpul 
vestitei hangițe. Pină 
cînd vremea Se va 
încălzi bine, o mare 
parte din spațiul co
mercial al hanului 
rămine nefolosită, În
tregul Serviciu făcîri- 
du-se intr-o sală im
proprie — cU piatră 
pe jos, încălzită doar 
de aburul de la bu
cătărie.

Soluția ? Evident,

■ă se introdusă. țrtcftl- 
zire centrală. Cind se 
va face acest lucru ? 

' Greu de răspuns, 
pentru că localul este 
proprietatea O.N.T., 
dar este exploatat de 
cooperația de consum. 
Si nU se știe Cine vă 
suporta cheltuielile. 
Cooperația de consum 
iși propusese , in pla
nul de investiții al a- 
cestui an să realizeze 
o asemenea lucrare. 
Dar — cum era și 
normal — a revenit 
asupra acestei hotă- 
riri din moment ce 
O.N.T.-ul s-a răzgîn- 
dit și nu i-a mai pre
dat localul. Deci, pro
blema rămine încă 
deschisă. Să sperăm 
că nu pentru mult 
timp. (I. Manea).

PE SCURT
• Cum pot fi aflate adresele uni- din sectorul 

taților de închiriat din Capitală ? și nkwitseiakă 
Cooperativa meșteșugărească „De
servirea" a deschis in Capitală 11 
unităti de închiriat diferite obiec
te : aparate de radio, mâgnetofoa- 
ne, articole de voiaj și plajă, arti
cole de veselă etc. Adresele unită
ților pot fi aflate de la centrul de 
Informare al cooperației, tel.
13 58 65 și 13 58 84.

• Un anunf pentru automobiliști. 
întreprinderea de construcții-repa- 
rații și administrare a locuințelor

4 â! Capitalei execută 
gferaje pentru autolu- 
elemente prefabricate

— panouri B.C.A.) ; garajele sînt 
armate, demontabile, cu uși meta
lice (dimensiuni 18 m p). 
unui garaj este
9 000 Iei, din care manopera nu de
pășește suma de 2 500 iei. Ampla
sarea garajelor — izolat sau cuplat
— se va face conform aprobărilor 
pe care viitorii proprietari trebuie 
să Ie Obțină de la consiliile popu
lare.

risme (din

Prețul
da aproximativ

După cum s-a mai relatat și în 
ziarul nostru, în anul școlar 1974— 
1975 a fost cuprinsă in anul I de li
ceu întreaga generație de promo
vați ai clasei a VIII-a a șColil ge
nerale, realizîndu-se astfel un pas 
Important in dezvoltarea învățămîn- 
tului, în asigurarea decesului larg la 
învățătură a întregului tineret al pa
triei noastre. Generalizarea primei 
trepte a invățămintului liceal va 
marca, in anul școlar 1975—1976, cu
prinderea unei noi promoții de pro
movați ai clasei â VIII-a in anul I 
de liceu, odată cu trecerea actualilor 
elevi din primul an, în anul al Il-leâ 
al acestei trepte liceale. Menționind 
că, în acest an, modalitățile de cu
prindere a elevilor în anul I de liceu 
vor fi, în general, asemănătoare cu 
Cele din anul precedent, consemnăm 
și activitatea intensă a forurilor de 
învățămînt, a conducerilor liceelor 
și a unităților economice care Ie pa
tronează pentru a asigura noii pro
moții de elevi condiții corespunză
toare de studiu și pregătire practică 
din prima zi de cursuri.

De la bun început, se impune aten
ției un fapt pozitiv : rețeaua liceelor, 
cifrele de școlarizare, profilul mese
riilor in care se va face pregătirea 
practică in liceele de , specialitate 
ele. au fost din timp definitivate de 
forurile de învățămînt și au fost 
aduse la cunoștința unităților școlare 
respective. „Aș vrea să subliniez 
semnificațiile mai deosebite ale aces
tui fapt — ne-a spus prof, emerită 
Luiza Răican. Avind aceste coordo
nate certe, liceele pot, la rîndul 

. lor, să-și alcătuiască din vreme pla
nuri de măsuri pentru crearea cadru
lui optim de demarare a activității 
școlare cu viitorul an I. In plus, cu
noașterea acestor date dă măi multă 
siguranță elevilor și părinților in 
opțiunile lor, asigură acea notă de 
stabilitate pe Care conducerea parti
dului a recomandat-o, in repetate 
ocazii, invățămintului nostru'1.

Notăm, în ăCest context, Și amplă 
acțiune inițiată de Inspectoratul șco
lar al municipiului București, sub În
drumarea comitetului municipal de 
partid, pentru cit mai raționala 
orientare școlară a elevilor din cla
sele a VlII-a spre cele 84 licee ale 
orașului în care Va funcționa treapta 
I. Prin sondaje, discuții cu elevi și 
părinți, Vizite în licee de speciali
tate și întreprinderi economice, teste 
de aptitudini etc., s-a încercat O de
finire cit mai exactă a opțiunii ele
vilor din clasele a VIII-a. în funcții* 
de aceste opțiuni se va acționa mai 
direct și concret pentru orientarea 
școlară și profesională a . Viitorilor 
elevi ai anului i de liceu, pentru co
rectarea si evitarea unor opțiuni pro
fesionale întîmnlătoare. a aglomerării 
elevilor în unele unităti liceale în 
dauna altora. Activități similare an 
organizat și forurile de, invățămint 
din mai multe județe ale tării.

Concomitent, o bună parte din li
ceele de specialitate bUcUreștene au 
inițiat acțiuni de popularizare în rîn
dul elevilor școlilor generale. Liceul 
de construcții nr. 1, de exemplu — 
după cum ne-a' relatat ing. Vasile 
Măciucă, director adjunct — â alcă
tuit o broșură (în 1 500 exemplare) și 
un pliant (in 3 000 exemplare) prin 
care face cunoscute meseriile în 
câre-i pregătește pe elevii din treapta 
I, locurile de muncă unde aceștia Vor 
fi repartizați după absolvire, condi
țiile de studiu, bursele acordate de 
stat și de întreprinderea care patro
nează liceul etc. Panouri cU fotogra
fii din activitatea actualilor elevi ai 
liceului au fost montate în cîteva 
Școli generale mai apropiate, iar 
grupuri de profesori vor face unele

deplasări in afara Bucureștiului pen
tru recrutarea de elevi șl din alte 
zone ale țării. Tot astfel, în cîteva 
sectoare ale Capitalei, in localul unor 
licee de specialitate s-au amenajat 
cabinete și puncte de orientare șco
lară ți profesională pentru elevii cla
selor a VIII-a.

Acțiuni asemănătoare, menite 
asigure un dialog cit mai activ 
viitorii elevi, au întreprins șl 
ceele de specialitate din alte locali
tăți. După cum relata ing. loan 
Eneșel, directorul Liceului de meca- 

corespon- 
acest dia-

iFAPTUL; 
IDIVERS! 
| Urme |

lulia, 
ndstrii.

să 
eu 
11-

nică din Alba 
dentului ziarului 
log direct — formă eficientă de cu
noaștere și atragere a elevilor cla
sei a VIII-a — este susținut și cu 
concursul organizației U.T.C., care a 
inițiat consfătuiri cu caracter de 
orientare profesională în școli gene
rale din Oraș și județ, dezbateri la 
clubul tineretului din Alba lulia etc.

La începutul acestui an școlar, 
imediat după debutul treptei I, sem
nalam în paginile ziarului situația 
precară a bazei didactice cu 
unele .licee de specialitate nou 
ființate iți începeau activitatea. 
Liceul de mecanică nr. 10, patronat 
de I.O.R., bunăoară, ing. Nicolae Ră- 
zăiiă, directorul liceului, ne invita să 
vedem noile laboratoare... la începu-, 
tul anului școlar viitor I N-am aștep
tat pină atunci ți am vizitat, zilele 
trecute, liceul. De această dată, gaz
dele ne-au arătat noua zestre a li
ceului : două laboratoare moderne — 
de fizică și de chimie —- cu calități 
didactice și funcționale remarcabile, 
înzestrate cu instalații originale con
cepute de profesori. Alte două ca
binete — de matematică ți limba 
română — se află in lucru, iar pină 
Ia sosirea noii promoții vor fi ame
najate și două cabinete pentru pre
darea limbilor Străine. Atellerele- 
Școală au primit și ele cadrul și echi
parea tennicâ adecvate pregătirii ele
vilor la nivel liceal.

înnoiri și îmbogățiri de acest gen 
îi vor intimpina pe viitorii elevi de 
anul I și ia alte licee. La Alba lulia, 
Liceul de mecanică iși va reîncepe 
în toamnă cursurile intr-un grup 
șcOIâr modern — o construcție cu 16 
săli de clasă, 4 laboratoare, 20 ate
liere, Internate, cantină, sală de sport 
multifuncțională — amplasat in apro
pierea platformei industriale pe care 
se înalță ți întreprinderea care-1 pa
tronează : întreprinderea de piese 
turnate din fontă pentru mașini- 
unelte, din subordlnea Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini- 
Unelte și Electrotehnicii. La liceul 
„Nicolae Bălcescu" din Capitală, mo
dernului laborator de chimie i se va 
alătura, prin sprijinul inspectoratului 
școlar municipal, un laborator de 
biologie, înzestrat cu instalațiile ne
cesare efectuării unor lucrări prac
tice, simultan cu toți elevii. Centrala 
minereurilor și metalurgiei neferoase 
din Baia Mare a alocat 20 milioane 
lei pentru construirea ți dotarea Li
ceului industrial minier din localitate.

Timpul rămu pină la primirea noi
lor elevi de anul I va însenina pen
tru toate unitățile liceale o etapă de 
intense și rodnice pregătiri. Se poate 
afirma, deci, că există de pe acum 
create premisele pentru ca, în Viitorul 
an școlar, cuprinderea promovaților 
clasei a VIII-a a școlii generale în 
treapta I de liceu să decurgă în cele 
mai bune condiții, oferind întregii 
promoții de tineri cadrul Optim pen
tru pregătirea teoretică ți profe
sională.

ce re
Sn-
Lâ

Florica DINULESCU

Un I.C.R.A.L. care nu plătește întreținerea!
în incinta blocului 

nostru se află un ate
lier al I.C.R.A.L. Ciu
lești pentru care 
respectiva Întreprin
dere ar trebui Bă plă
tească la timp — ca 
orice chiriaș — cota- 
parte ce-i revine din 
cheltuielile de între
ținere. Dar tovarășii 
respectivi nu ne vi
rează banii decit după

5—6 tuni de Zile. Din 
această cauză, noi, lo
catarii, sîntem obli
gați să plătim între
ținerea șl pentru 
I.C.R.A.L. De pildă — 
cu toate că am înche
iat cu dinșii șl o mi- 
nUtă prin care se o* 
bligă să-și achite co
tele de întreținere la 
Începutul fiecărui se-

mestfu — pe lunile 
ianuarie, februarie și 
martie ■— n-âm primit 
încă nici un ban. 
Dacă această situație 
se va prelungi, vom 
fi obligați să ne bdre- 
Săm justiției 1 (Aso
ciația de locatari din 
B-dul Constructori
lor nr. 3, sector 7 — 
București).

Grupaj realizat de Florid CIOBANESCU
4.

Trei imagini care „vorbesc" convingător despre dezvoltarea urbanistică a municipiului Buzău: noul și modernul spital |udețean ; Complexul Comercial 
„Dacia", care va fl în curîhd dat în folosință; supermagazinul „Util" Foto: I. DICHlSEANU

de pe vremea 
I carpilor

La Dobrovăț, județul Iași, un- 
I de se află o renumită ctitorie a 
I lui Ștefan cel Mare, arheologii 
■ au scos la iveală vatra unei a- 
Ișezări carpice datînd din secole

le II—III era noastră, precum 
și o altă vatră, suprapusă aces- 

Iteia, din secolele X—XII. Tot 
aici au mai fost descoperite va
se de origine dacică, amfore ro
mane, monede de aur, nasturi 

Ide argint aurit, podoabe. O deo
sebită importanță prezintă și 
descoperirea unei galerii și a 

Iunui sistem ingenios de canali
zare. După plecarea arheologi
lor, sătenii au mai descoperit și 
alte mărturii, drept care spe- 

Icialiștii au propus organizarea, 
în cadrul școlii de la Dobrovăț, 
a unui muzeu arheologic.

I Faptă
| de pionier

I

NOI R[fil£MENTÂRI 
PRIVIND V1NZAREA 

TELEVIZOARELOR 
IN RATE

Recent âu fost aduse noi re
glementări în privința vinzării 
în rate a televizoarelor româ
nești. Astfel, cumpărătorii pot 
să-și procure asemenea aparate 
indiferent de mărimea retribu
ției tarifare nete, a pensiei sau 
a altui venit din muncă. în pri
vința acontului, acesta a fost 
diminuat pină la minimum 15 lâ 
sută din costul televizorului, 
antenei șl cablului de COborirfi, 
iar numărul ratelor lunare a 
fost majorat de la 18 la 24.

Televizoarele fabricate în țara 
noastră pot fi achiziționate. In 
aceleași condiții de acont șl 
rate, nu numai de persoanele 
figice care lucrează permanent 
in cadrul organizațiilor socialis
te, ci și de membrii cooperati
velor meșteșugărești, cooperati
velor agricole de producție, de 
pensionari ți alte_ categorii de 
cetățeni.

(AgerpreS)

Asemenea tuturor lucrătorilor din 
domeniul artei, și comuniștii, între
gul colectiv al Teatrului dramatic 
din Galați, șint angrenați acum in în
făptuirea mărețelor sarcini trasate 
de Congresul al Xl-leâ, de Progra
mul partidului. Evident, alături de o 
Seamă de deziderate comune tuturor 
instituțiilor de acest fel — privind 
educarea patriotică, in spiritul nor
melor eticii' și echității socialiste, a 
oamenilor muncii prin spectacol — 
teatrul nostru este confruntat cu o 
seamă de sarcini specifice,

Întreaga activitate pe care o des
fășurăm este dedicată publicului gâ- 
lâțean, adică siderurgiștilor, con
structorilor de nave, lucrătorilor de 
pe ogoare, tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc in acest județ. Este un pu
blic divers, alcătuit in mare parte 
din tineret Venit din toate colțurile 
țării și care, de multe ori, abia ăcurn 
are prilejul unui contact sistematic 
cU teatrul. Pornind de la aCeste rea
lități, comuniștii, biroul organizației 
de partid și-au propus drept obiec
tiv principal al strădaniilor cotidiene 
depus'fi, identificarea acelor modali
tăți artistice, organizatorice care să 
determine creșterea ecoului în con
știința spectatorilor ■ noștri a specta
colului dramatic. încercările noastre 
de pină acum au demonstrat rolul 
hotărîtor pe care-1 poate avea orga
nizația de partid in viața fiecărui 
colectiv artistic, începind cu alcătui
rea repertoriului, continuind cu dez
baterea concepției regizorale și sce
nografice, cu urmărirea spectacolu
lui in fază de lucru și terminind cu 
analiza fiecărei- premiere, cu urmă
rirea felului in care ea a fost, pri
mită de public. Pornind de la acest 
concis program de acțiune, proble
matica ședințelor de birou, a adună
rilor generale, munca fiecărui comu
nist au fost circumscrise unui singur 
scop : realizarea sarcinilor educati
ve, ideologice ale teatrului.

Punctul de vedere care s-a impus 
In urma dezbaterilor avute este că, 
în ceea ce privește repertoriul, pri
mordialitatea trebuie acordată dra

maturgiei naționale, autorilor con
temporani, piesei cu bogat conținut 
de idei, cu un mesaj -limpede, înain
tat, cu certe virtuți educative. Fără 
a intra în prea multe detalii, este su
ficient să arăt că la Galați au văzut 
lumina rampei, în premieră pe țară, 
mai multe piese contemporane ro
mânești, ultima fiind „Cazul profe*

Plecînd de la premisa, amintită an
teriori că publicul nostril este extrem 
de divers, ne-am alcătuit un reper
toriu de asemenea divers, Insă sub
ordonat cerinței pe care 0 avem per
manent in atentia noastră : educația 
publicului. Cum ne apropiem de âcest 
public ? Cum să-i creăm deprinderea 
de a fi oaspetele nostru permanent ?

am organizat și în orașele și comu
nele județului cu ocazia spectacole
lor pe care le-am prezentat pe sce
nele căminelor culturale și ale ca
selor de cultură. Toate acestea ăU 
avut rezultate pozitive in atragerea 
publicului spre teatru. Sălile au în
ceput să fie mai pline, iar nu de pu
ține ori, dialogul început acolo, la

Ce răspunderi iși asumă efectiv comuniștii din colectivele artistice

Repertoriul teatral — 
subordonat cerinței esențiale: 

EDUCAREA PUBLICULUI
sorului Enăchescu" de Eugenia Bu- 
suioceanu. Nu intimplător mă opresc 
la această lucrare. Dezbătută înde
lung in cadrul organizației de par
tid, in comitetul oamenilor muncii, 
in ședințe comune cu conducerea 
instituției, ea s-a dovedit a fi un mo
ment semnificativ in repertoriul tea
trului. Ca o confirmare a orientării 
noastre, spectacolul a fost deosebit 
de apreciat de public, fapt care ne-a 
determinat să organizăm o suită de 
dezbateri pe marginea acestei pre
miere (spectacolul insuși invitind la 
aceasta) cu oameni ai muncii de la 
combinatul siderurgic, șantierul na
val, din alte unităti ecohomice, cu 
elevi și studenti.

Iată alte întrebări pe căre comuniștii 
din teatru și le-au formulat cu în
dreptățire. Desigur, simplâ afișare a 
premierelor nu a suficientă. Noi nu 
putem să așteptăm pur și simplu ca 
un public nou să vină la teatru, ci 
mergem în intimpinarea sa. la locul 
de muncă ăl spectatorilor. Aici pre
zentăm recitaluri poetice, le propu
nem discuții pe marginea unor frag
mente de spectacol pentru a Ie auzi 
opiniile, pentru a le cunoaște preo
cupările, frămîntările, dorințele. Ast
fel am procedat la șantierul naval, 
combinatul siderurgic, întreprinde
rea mecanică navală, la alte unități 
economice gălățene ; acțiuni similare

locul de muncă, a continuat și îh 
teatru, după lăsarea Cortinei, specta
torii și lnterpreții disfeutînd despre 
problematica piesei, calitatea trans
punerii scenice, eficiența mesajului 
ei educativ, făcindu-se propuneri îh 
legătură cu posibile alte lucrări dra
matice care să fie inscrise in reper
toriu,

Cohsiderăm însă că nu am făcut 
totul in această privință. Pornind de 
la faptul că nu toate spectacolele 
noastre s-au bucurat de un aflux 
constant de spectatori, vom continua 
să întreprindem cele mai variate ac
țiuni pentru atragerea îh sala de 
spectacole a publicului în general, 
și a celui tinăr in special. în acest

sens, organizația noastră de partid, 
împreună cu conducerea teatrului, 
și-ă propus să ektindă și mai mult 
acțiunile desfășurate in școli, in in
stitutul de învâtămiht superior. în 
bfgătiizatiile U.T.C. Pentru început 
vom căută ăă determinăm o par
ticipare mai numeroasă la spec
tacole a unor cadre didactice, a 
unor activiști U.T.C., adică tocmai a 
celor care ar trebui să contribuie din 
plih Ia popularizarea și recomanda
rea spectacolelor noastre in mediile 
unde iși desfășoară activitatea, in 
rîndul tinerilor. Căci, fără îndoială, 
nu sint suficiente eforturile noastre 
pentru promovarea unui repertoriu 
divers, adecvat sarcinilor educative- 
dacă el nu este văzut in cea mai 
mare parte de tineri, de cit mai 
mulțl «pectatori. Fără îndoială^ a- 
ceasta impune din partea noastră 
realizarea de spectacole cu bogat 
conținut d« idei, care să „spună" Cit 
mai multe lucruri generației tinere.

Comuniștii din teatru vor continua 
să-și asume și in viitor răspunderea 
pentru bunul mers al producției în 
toate compartimentele instituției 
noastre. Intervenția promptă a bi
roului organizației de partid în orice 
acțiune internă, urmărirea realizării 
ritmice a premierelor, a unei atmos
fere propice creației, discutarea și 
luarea de hotăriri în cadrul adună
rilor generale vor constitui pentru 
noi și de-acum înainte practici cu
rente. besigur, preocupările actuale, 
răspunderile noastre de artiști comu
niști sint complexe și multiple. Am 
Încercat aici să punctez doar cîteva 
dintre ele. în loc de concluzie aș în
drăzni să afirm Că dorința comuniș
tilor, a întregului colectiv este aceea 
ca teatrul nostru să semnifice pe 
harta culturală a României ceea ce 
semnifică siderurgia gălăteană pen
tru economia națională.

Dimitrie BITANG
actor, 
secretarul organizației de partid 
de la Teatrul dramatic Gaiați

Pionierul Sandu Filip din da
ta a Vil-a a școlii generale din 
Slătioara, județul Olt, a venit 
acasă cu un pachet de bani.^

— Vite, tăticule, i-am găsit 
pe uliță. Ce fac cU ei : ii duc 
Fa primărie sau la miliție ?

— Haidem impreună la mili
ție. Chiar acușica. Pe mine, u- 
Mtl, banii străini mă frig la 
mină. Cine știe cine-o fi plin- 
gind acum după ei...

Pină la urină, a fost găsit și 
păgubașul. Era Un sătean, Iile 
Ciucă, din comuna Milcov. Ha
bar n-avea cind și cum ii pier
duse. Iși luase și adio de la ei. 
Dar nu și de la omenie.

Copilul dorit
De ani de zile M. b. din Pi

tești iși dorea să aibă un copil. 
In urma unui tratament de 
combatere a sterilității, efectu
at de un colectiv de medici con
dus de Octavian Antonovici, de 
la maternitatea noului Spital 
din Pitești, M. D. a devenit ma
mă. Coincidența a făcut ca ea 
să aducă pe lume o fetiță la 
aceeiși mate.mita :e. Un trata
ment similar tiu ui mat și M. B. 
din satul Izvorul, care a dat de 
curind naștere primului său co
pil la vîrsta de 40 de ani, M. O. 
din satul Uda, acum mamă a 
doi copii.., într-o scrisoare pri
mită ieri la redacție, o altă fe
meie adresează calde mulțumiri 
aceluiași colectiv de medici pi- 
teșteni, anuntîndu-ne „cea mai 
mare bucurie din viața mea : 
am devenit mamă".

Parcare 
cu lacăt

Cu de la ei putere, mai mulfi 
posesori de autoturisme din 
Galați au transformat spațiul 
rezervat pentru parcare auto 
situat in Bulevardul Republicii 
nr. 7, în proprietate personală. 
$i-au trasat și împărțit frățeș
te locurile, după care in drep
tul fiecărei „parceluțe" au în
fipt cite un drug zdravăn de fier, 
cu lacăt. Cind unul din autotu
rismele lor nu se află parcat 
aici, parul rămine de strajă, ne- 
permițind nimănui să-și par
cheze mașina. Deși — repetăm 
•— este un loc public de parcare. 
Am notat cîteva numere de în
matriculare pompos afișate in 
virful stupilor cu pricina : 1-GL- 
41.77 ; l-GL-2324 ; l-GL-2991 ;
l-GV-1650 ; l-Gb-2553... La o
asemenea idee năstrușnică de 
Stilpi incuiați, trebuie găsită tot 
o idee. Mai bine zis, o cheie. 
Cine-i descuie 7

Arde gazul
La 24 iulie 1974, cetățeanului 

Emil Gh. Gorea din Vaslui i 
s-a ridicat o butelie de aragaz 
pentru că — se precizează in 
procesul verbal — nu corespun
dea normelor STAS. Omul a 
fost chiar bucuros, văzind gri
ja manifestată de șeful depozi
tului de petrol din Vaslui, 
Gheorghe Grosu, pentru a pre
veni un eventual accident. A- 
cesta a trimis butelia respec
tivă lâ I.L.P.P. Iași (strada 
Zugravi nr. 24), pentru veri
ficare, urmînd ca în termen 
de cel mult 45 de zile, conform 
instrucțiunii numărul 71114 a 
ministerului de resort, cetățea
nul să reintre in posesia ei. Au 
trecut de atunci mai bine de 8 
luni de zile, și cetățeanul n-a 
mai primit nici un răspuns. Nici 
măcar nu sc știe dacă cei de la 
Iași au verificat-o sau nu con
form instrucțiunii 71114 sau 
normelor STAS. în orice caz, 
s-a ars prea mult gaz...

Braconaj cu 
sfîrșit tragic

Deși nu aveau autorizație, ' 
Gheorghe Racoceanu, Mircea I 
Ciobotea și Gheorghe Degeratu, 
toți trei din comuna Rogova, I 
județul Mehedinți, au pornit, > 
deunăzi, la vinătoare. Auziseră 
ei cum că în pădurea Stirmina, 
din apropiere, s-ar afla niscai 
mistreți. Au ajuns în pădure și I 
s-au așezat la pindă. La un I 
moment dat, Gheorghe Degeratu ■ 
a auzit un zgomot în apropierea ■ 
lui. „A dat norocul peste mine" 
— și-a zis el și, nici una, nici | 
două, a apăsat pe trăgaci. Cind 
s-a apropiat de locul cu pricina, I 
a leșinat, pur și simplu. Priete- I 
nul lui, Mircea Ciobotea. zăcea 1 
la pământ, fără suflare. Glonte- I 
le il nimerise in plin.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților I 
„Scinteli”

i
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAVȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii So
cialiste România, vă adresez, Excelență, în numele meu personal și a! 
poporului brazilian, cele mai sincere felicitări și urări de prosperitate 
crescîndă pentru poporul român.

ERNESTO GEISEL
Președintele

Republicii Federative a Braziliei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Doresc ca, in numele guvernului, al poporului Republicii Bangladesh 

și al meu, să transmit Excelenței Voastre felicitările noastre cele mai 
fierbinți, cu ocazia realegerii dv. în calitate de președinte al Republicii 
Socialiste România.

De asemenea, vă transmitem cele mai bune urări de sănătate per
sonală și vă dorim o viață lungă.

Am convingerea că relațiile apropiate de prietenie ce există între 
guvernele și popoarele noastre vor continua să se dezvolte în cursul 
anilor care vin.

MUJIBUR RAHMAN
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre în funcția de președinte al 

Republicii Socialiste România, am marea plăcere de a vă adresa căl
duroasele mele felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de bunăstare și prosperitate poporului român.

SRI SAVANG VATTHANA
Regele haosului

Conferința de presă la Ambasada Republicii 
Vietnamului de Sud

La Ambasada Republicii Vietna
mului de Sud din București a avut 
loc, vineri, o conferință de presă.

Relevind faptul că în cursul celor 
doi ani care au trecut de la semna- 
jrea acordului de la Paris cu privire 
la încetarea războiului și restabilirea 
păcii in Vietnam populația sud-viet- 
nameză, Frontul Național de Elibe
rare și Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu au respectat și aplicat cu 
strictețe prevederile acestui acord, 
ambasadorul Republicii Vietnamului 
de Sud la București, Lam Van Luu, 
a arătat că, in ciuda acestor efor
turi, administrația de la Saigon a 
sabotat sistematic negocierile, inten- 
sificînd atacurile și bombardamen
tele asupra zonelor eliberate. A- 
ceastă stare de lucruri a determinat 
populația sud-vietnameză să se ridi
ce la luptă, să treacă la zdrobirea 
aparatului de constringere al Saigo- 
nului, la instaurarea puterii popu
lare. într-un timp scurt — a spus 
vorbitorul — prin puternicele sale 
ofensive, populația sud-vietnameză 
a eliberat complet 19 provincii, 16 
capitale provinciale, numeroase ora
șe importante, a scos din acțiune 
sute de mii de soldați saigonezi, a 
capturat o mare cantitate de arme,

„SĂPTĂMINA 
CULTURALĂ A COMUNEI"

Acțiunea a început in comunele 
județului Iași în scopul permanen
tizării activității cultura!-educative 
de masă. în cadrul ei se organizează 
zilnic, la căminele culturale, confe
rințe, dezbateri, simpozioane. pe 
probleme de cultură, artă, social- 
economice etc, vernisări de expozi
ții, recitaluri și spectacole artistica 
ale formațiilor artistice de amatori.

în comuna Țibana, spre exemplu, 
unde acțiunea se desfășoară în a- 
ceastă săptămină. programul mani
festărilor a prevăzut o conferință 
consacrată aniversării nașterii lui 
Mihail Eminescu, un spectacol inti
tulat „Cîntăm vremurile noi“, o ex
poziție de carte rară, intilniri ale 
depuțaților cu sătenii în vederea 
dezbaterii problemelor privind în
frumusețarea și buna gospodărire a 
satelor și sistematizarea acestora 
etc. (Manole Corcaci).

„UMOR-CLUB" ZALĂU

Așa este intitulat un nou cerc 
creat la Casa de cultură a sindica
telor din Zalău. Muncitori, intelec
tuali și elev, dornici să-și discute 
într-un asemenea cadru creațiile 
umoristice proprii și-au propus, in 
primul rind, să stimuleze pe autorii 
de epigrame, caricaturi, texte umo
ristice și, în al doilea rind, să fruc
tifice cele mai izbutite creații în 
textele brigăzilor artistice de agita
ție din orașul Zalău. (Gheorghe 
Rusu).

PRIETENII MUZICII 
SIMFONICE

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Alexandria a fost inaugurat 
cercul prietenilor muzicii simfoni
ce, care își propune să realizeze o 
trecere în revistă a vieții și operei 
marilor maeștri ai genului. Cercul, 
înființat din inițiativa medicului

Reducerea consumurilor
(Urmare din pag. I)
narea pierderilor rezultate ca urmare 
a multiplelor derogări ce se dau in 
prezent pentru folosirea altor sorto- 
tipodimensiuni decît cele prevăzute 
in documentația tehnică.

O importantă sursă de diminuare 
a cheltuielilor materiale o constituie 
creșterea gradului de utilizare a tu
turor materialelor, îndeosebi a meta
lului, urmărindu-se ea pe această 
cale să se îmbunătățească raportul 
dintre cantitatea de material încor
porată in produsele finite și cea in
trodusă în procesul de fabricație, 
prin înnoirea și modernizarea produ
selor, prin modernizarea tehnologiilor. 
Totodată, trebuie să fie luate măsuri 
pentru organizarea debitării centra
lizate a metalului, in acest scop cre- 
indu-se — în marile întreprinderi și in 
bazele de aprovizionare — secții spe
cializate, in cadrul cărora să se asi

muniții șl alte materiale de război. 
Milioane de oameni s-au ridicat pen
tru a prelua controlul în zonele eli
berate.

Subliniind că singura cale posibilă 
de rezolvare a problemei vietnameze 
constă in respectarea cu strictețe a 
acordului de la Paris, a drepturilor 
naționale fundamentale ale poporu
lui vietnamez și asigurarea dreptului 
la autodeterminare populației sud- 
vietnameze, vorbitorul a spus : 
Nguyen Van Thieu și clica sa. princik 
palul obstacol în calea reglementării 
problemelor politice in Vietnamul 
de sud, trebuie să fie răsturnați și la 
Saigon să fie instalată o nouă ad
ministrație.

în numele poporului său, al Fron
tului Național de Eliberare și Gu
vernului Revoluționar Provizoriu, 
ambasadorul Lam Van Luu a expri
mat recunoștință pentru sprijinul și 
ajutorul permanent acordate de Par
tidul Comunist Român, de Guvernul 
Republicii Socialiste România și de 
poporul român cauzei juste a popu
lației sud-vietnameze.

în încheiere, ambasadorul Repu
blicii Vietnamului de Sud a răspuns 
întrebărilor adresate de ziariști.

(Agerpres)
|T

Florin Tută Popescu, și-a început 
activitatea cu tema „Beethoven și 
epoca sa“. Participanții — munci
tori, intelectuali, elevi, tineri și 
virstnici din întreprinderile și in
stituțiile orașului — au făcut cu
noștință cu activitatea cunoscutului 
compozitor, au audiat fragmente 
din simfoniile beathoveniene. (Ion 
Toader).

GAZETELE SATIRICE 
IN CONCURS

Secția propagandă a Comitetului 
județean Arad al P.C.R. pregătește 
în aceste zile inaugurarea ediției 
1975 a concursului gazetelor de 
perete și satirice. în actuala ediție, 
concursul își propune să contribuie 
la ridicarea nivelului activității po
litico-educative în cele mai diverse 
domenii, accentul punindu-se pe 
promovarea unei atitudini înaintate 
față de muncă și avutul obștesc, 
crearea unei opinii de masă Împo
triva manifestărilor înapoiate, pro
movarea cu consecventă a normelor 
eticii și echității socialiste. Con
cursul va avea trei etape și se va 
încheia în preajma zilei de 23 Au
gust. (Constantin Simion).

SCHIMB DE EXPOZIȚII

De cițiva ani. filiala din Baia 
Mare a Uniunii artiștilor plastici 
și-a făcut un bun obicei din a oferi 
cu regularitate publicului amator de 
artă din Maramureș expoziții ale 
unor plasticieni din alte centre cul
turale din țară, deschizînd la rindul 
ei In aceste orașe expoziții ale pic
torilor maramureșeni. Sub semnul 
acestei colaborări, Ia Baia Mare s-a 
deschis expoziția de pictură și gra
fică a unui grup de artiști din mu
nicipiul Dej (compoziții lnfâțișînd 
realități contemporane, peisaje, por
trete. tematică istorică etc). Anul 
acesta au mai expus la Baia Mare 
grupuri de pictori din București, 
Brașov și Cluj-Napoca (Gh. Susa).

gure optimizarea croirilor. Ace
eași stăruință trebuie să se ma
nifeste și in domeniul economi
sirii energiei electrice și combustibi
lului, intrucit la o serie de produse 
se depășesc consumurile planifi
cate.

Nici un moment să nu se piardă 
din vedere că producția planificată 
trebuie să se realizeze in limita nor
melor de consum și a cantităților de 
materii prime, materiale, energie și 
combustibil planificate. De aceea, 
respectarea cu rigurozitate a discipli
nei, consumurilor materiale trebuie 
să devină o lege de fier fn activita
tea fiecărei întreprinderi, fiecărei 
ramuri ; nimgnui nu i se poate eli
bera in plus o cantitate de materiale 
pentru acoperirea unor consumuri 
suplimentare determinate de neînca- 
drarea în normele de consum apro
bate.

Tovarășului MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului CIU DE
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

Am aflat cu profundă întristare vestea încetării din viață a tovară
șului Dun Bi-u, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Popu
lari a Republicii Populare Chineze, unul din fondatorii Partidului Co
munist Chinez, conducător de frunte al partidului, și statului dumnea
voastră.

împărtășind durerea provocată de această grea pierdere, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă adresez dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Comitetu
lui Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a Re
publicii Populare Chineze și întregului popor chinez cele mai sincere 
condoleanțe, iar familiei îndoliate întreaga mea compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, a primit, vineri, în vizită 
protocolară de prezentare, ne Walid 
Al-Moualem, ambasadorul Republicii 
Arabe Siriene la București.

Stabilirea de relații diplomatice intre 
România si Grenada»

Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul statului Gre
nada, in dorința promovării unui 
spirit de Înțelegere reciprocă și a 
dezvoltării legăturilor de prietenie 
și cooperare intre țările și popoarele 
lor, au căzut de acord să stabileas
că relații diplomatice la nivel de 
ambasadă, jncepind cu data de 3 
aprilie 1975. S-a convenit, de ase
menea, ca stabilirea de relații di
plomatice să se facă in perioada

A apărut

ERA SOCIALISTĂ nr. 7/1975
Revista se deschide cu editorialul 

„Tara întreagă — un gînd si o fap
tă". în continuare sînt publicate ar
ticolele : „Imperativul economisirii 
muncii sociale" de Gheorghe Sică, 
„Optimul economic și optimul uman" 
de Teodor Brateș. „Echitatea, trăsă
tură a relațiilor sociale socialiste" de 
Florian Georgescu. „Lupta împotriva 
fascismului, pentru apărarea indepen
dentei naționale ■— obiectiv funda
mental in strategia P.C.R," d^,; Mir
cea Mușat, „Ce oferă filozofia omu
lui de știință ?“ de Gheorghe Birsan.

Rubricile „Consultații" si „Dezba
teri" cuprind articolele : „Coordona

t V
10,00 Eroi îndrăgiți de copii :

• „Prinț și cerșetor".
10,25 Casele — prietenele noastre. 

Producție a studioului „Al. 
sahia".

10.35 „Trecut-au anii ca nori lungi 
pe șesurl...“. Spectacol lite- 
rar-muzlcal-coregrafic.

11,05 Telecinemateca.
12.50 Telex.
12,55 „Hai bădiță, hai la joc“ — 

melodii populare.
13,t5 Drumuri pe cinci continente.
14,10 Arhitectura populară tradi

țională — film documentar.

• SPORT «SPORT « SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

FOTBAL: Etapa a XXIII-a în divizia A

Azi, F. C. Argeș —Dinamo
Etapa a XXIII-a a diviziei A va 

începe astăzi după-amiază cu meciul 
de la Pitești dintre F.C. Argeș și 
Dinamo (arbitru O. Anderco). Parti
da va fi televizată în direct, de la 
ora 16,30.

Miine se vor juca următoarele me
ciuri : A.S.A.—F.C. Galați (arbitru 
M. Moraru) ; Steaua—Steagul roșu 
(N. Cursaru) ; U.T.A.—F.C. Chimia
(C. Petrea) ; F.C. Constanța—Olim
pia (C. Dinulescu) ; F.C.M. Reșița— 

lotul reprezentativ pentru
Ieri a fost confirmat lotul repre

zentativ A pentru meciul din cam
pionatul european interțări dintre 
echipele României și Spaniei (Ma
drid — 17 aprilie). Lotul se compune 
din următorii jucători : Răducanu, 
Iorgulescu-Cheran, Sătmăreanu II, 
G. Sandu, Mateescu, Anghellni. Sa- 
meș-Dumitru, Dinu, Bălăci, Boloni-

materiale
Firește, economisirea resurselor 

materiale in fiecare unitate presu
pune aplicarea riguroasă a unor pro
grame complexe de măsuri tehnice și 
organizatorice. Dar, înainte de toate, 
gospodărirea judicioasă a materiilor 
prime, energiei și combustibilului coh- 
stituie o problemă de conștiință, o 
îndatorire de partid, o sarcină de 
înaltă răspundere a fiecărui colec
tiv — de la director, inginer pină la 
muncitor. Tocmai de aceea, în inten
sificarea acestei acțiuni un rol pri
mordial revine muncii politice a or
ganizațiilor de partid, menite să În
rădăcineze in conștiința tuturor răs
punderea pentru utilizarea cu maxi
mă economie a resurselor materiale 
ale țării, să canalizeze zi de zi energia 
și capacitatea creatoare a colectivelor 
de întreprinderi în această acțiune de 
interes economic vital.

în aceeași zi, primul ministru al 
guvernului a primit pe S. A. D. Bu
khari, ambasadorul Pakistanului, în 
legătură cu încheierea misiunii aces
tuia in țara noastră.

inițială, pe baza acreditării de amba
sadori nerezidenti.

Ambeie guverne și-au exprimat 
încrederea că acest acord va con
tribui la dezvoltarea reciproc-avan- 
tajoasă a legăturilor comerciale, eco
nomice, cultural științifice și de altă 
natură intre cele două țări, in in
teresul întăririi păcii și cooperării 
internaționale, al promovării prin
cipiilor dreptului internațional în 
relațiile dintre state.

tele fundamentale ale politicii exter
ne a României"- de Constantin Flo- 
rea si „Faza actuală a crizei siste
mului capitalist ; implicații social-po- 
litice" de Traian Caraciuc. Carol Niri 
și Mihail Oișteanu. iar la rubrica 
„Codul principiilor si normelor mun
cii si vieții comuniștilor" este inse
rat articolul „Afirmare nestingherită 
noului" de Mihai Stoian.

Cu un conținut bogat se prezintă 
si rubricile „Știință — invătămîniilr 
„Din mișcarea comunistă si munci
torească mondială". „Cărți st semni
ficații". „Revista revistelor". „Con
sfătuiri cu cititorii".

14,35 Expediție de vtnătoare TV 
— Coliba vînătorllor.

15.00 Vtrstele peliculei.
15,55 Efigii, lirice.
16,10 Caleidoscop ' cultural-artis

tic.
t6,25 Fotbal : F.C. Argeș — Dina

mo București (divizia națio
nală). Transmisiune directă 
de la Pitești.

18.15 Club T.
19,00 Lumea copiilor.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teteenciclopedia.
20,45 Publicitate.
20.50 Film serial : Kojak.
21.40 Telejurnal.
21.50 Săptămîna sportivă.
22,00 Marele premiu al Eurovizfu- 

nii. Înregistrare de Ia Stoc
kholm.

22.40 Romanțe vechi și noi.
23,00 închiderea programului.

C.F.R. (Gh. Limona) ; Sportul stu
dențesc—Politehnica Timișoara (M. 
Rotaru) — pe stadionul Republicii ; 
Universitatea Craiova—Jiul (C. Ma- 
nușaride); Universitatea Cluj-Napoca 
—Politehnica Iași (Gh. Popovici).

Toate meciurile vor începe la ora 
16,30.

în cadrul seriei a Il-a a diviziei B, 
Rapid va intîlni pe Gaz metan Me
diaș (arbitru N. Rainea).

Nunweiller, Kun, Lucescu, Georges
cu, Crișan.

Pregătirile lotului vor începe la IC 
aprilie, după desfășurarea etapei a 
XXIV-a (9 aprilie) a campionatului 
diviziei A.ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS i Turneul de Ia Tucson

Tenismartul român Ilie Năstase 
s-a calificat In sferturile de finală 
ale turneului internațional de la 
Tucson (Arizona). în „optimi", Ilie 
Năstase l-a eliminat in două seturi, 
cu 7—6, 6—4, pe americanul John 
Andrews.

CICLISM : „Cupa Olimpia"
Viheri, pe ruta București — Olte

nița și retur, de-a lungul a 90 km s-a 
desfășurat prima etapă a competiției 
cicliste pentru „Cupa Olimpia". Vic
toria a fost decisă la sprintul final. 
Primul a trecut linia de sosire dina- 
movistul Vasile Salejan — 2h 28’38’’, 
care l-a învins pe colegul său Teo
dor Vasile. Pe locul trei, în același 
timp, s-a clasat N. Gavrilă (Steaua).

VOLEI
Partidele disputate în ziua a doua 

a turneului internațional masculin 
de volei de la Bratislava s-au înche
iat cu următoarele rezultate : grupa 
A : Cuba-R.S.S. Bielorusă 3—0 (15—6,

Cronica zilei
Tovarășul Nicolae Giosan. președin

tele Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a primit, 
cu ocazia realegerii sale în această 
funcție, telegrame de felicitări din 
partea președintei Bundestagului 
vest-german. Annemarie Renger, și 
a președintelui Consiliului Poporului 
al Republicii Arabe Siriene. Moham
mad Aii El Halabi.

*
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, ambasadorul aces
tei țări la București, Gyiirgy Biczd, 
a vorbit, vineri, la posturile noastre 
de radio și televiziune.

★
Ministru! industriei construcțiilor 

de mașini grele, loan Avram, a ple
cat, vineri, în Statele Unite ale A- 
mericii. în timpul vizitei pe care o 
va face în diferite localități din 
S.U.A., ministrul român va purta 
discuții cu reprezentanții unor firme 
în legătură cu dezvoltarea schimbu
rilor comerciale româno-americane și 
posibilitățile de lărgire a cooperării 
țp domeniul construcțiilor de mașini.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele, precum și Harry G. 
Barnes jr„ ambasadorul Statelor U- 
nite ale Americii, și Francis Levas
seur, ambasadorul Franței la Bucu
rești.

Cu prilejul celei de-a 6-a ediții a 
Tirgului internațional de bunuri de 
consum de la Brno. care se va desfă
șura între 12 și 20 aprilie, la Repre
zentanta comercială a R. S. Ceho
slovace din București a avut loc o 
conferință de presă. La această ma
nifestare. a subliniat Jan Stracar. 
consilier comercial, vor fi prezente 
numeroase firme din 39 de țări, prin
tre care si România, care va expune, 
prin intermediul organizațiilor de co
merț exterior Românoexport. Arpi- 
mex si Romsit. o gamă variată de 
produse ale industriei ușoare. îndeo
sebi încălțăminte si obiecte de ma- 
rochinărie. textile, țesături, tricotaje, 
covoare, obiecte de prtizanat. o serie 
de articole de uz menajer si alte 
mărfuri.

★
Concertul Orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu“ de vi
neri seara, de la Ateneul Român, a 
avut la pupitru pe dirijorul William 
Yarborough din S.U.A., iar ca solistă 
pe violoncelista Alexandra ,Guțu. 
Programul a cuprins Uvertura la 
opera .,Ruslan și Ludmila11 de Glin
ka. piesa Continuo de Corneliu Dan 
Georgescu, Concertul pentru violon
cel și orchestră de Boccherini și 
Simfonia a IX-a de Schubert.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA DIN 4 APRILIE 1975
EXTRAGEREA I : 51 27 59 13 33 6 

8 14 26.
EXTRAGEREA a II a : 74 43 30 53 

77 88 63 66 2.

r e m e a
.Teri in țară c Vremea a ,fost, fru
moasă, cu cerul variabil. Vintul a 
suflat slab pină la potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila intre 
10 grade la Bistra-Cimpeni și 21 gra
de la Medgidia, Călărași și Giur
giu. în București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab pină 
la potrivit. Temperatura maximă a 
fost de 21 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 
7 și 8 aprilie. în țară : Vreme rela
tiv caldă. Cerul va fi schimbător, cu 
înnorări mai accentuate in jumătatea 
de nord-vest a țării, unde vor cădea 
ploi locale. în rest — ploi izolate. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, 
izolat mai coborite in depresiunile 
din estul Transilvaniei și in zona 
deluroasă, iar maximele vor oscila 
între H Și 24 grade. în București : 
Vreme relativ caldă, cu cerul va
riabil, favorabil aversei de ploaie. 
Vint slab pină la potrivit. Tempera
tura aerului in creștere ușoară.

în sala Floreasca

Turneul internațional de 
floretă „Cupa Gaudini“

Sala Floreasca II din Capitală va 
găzdui astăzi și miine întrecerile tra
diționalei competiții masculine de 
floretă „Cupa Gaudini", care reuneș
te anual selecționatele Franței, Ita
liei, Ungariei și României. în afara 
concursului pe echipe, se va desfă
șura și un turneu individual la care, 
pe lingă scrimerii participant la pa
trulater, vor fi prezenți și floretiști 
din R. D. Germană. Printre protago
niștii întrecerilor se numără italianul 
Carlo Montano, campion olimpic la 
Mtinchen, francezul Christian Noel, 
campion mondial in 1973, maghiarul 
Jeno Kamuti. medaliat cu argint la 
Mtinchen, și românul Petru Kuki, 
recentul laureat al campionatelor 
mondiale pentru tineret din Mexic.

Competiția pe echipe se va disputa 
sîmbătă, la orele 9 și 17,30, iar con
cursul individual este programat du
minică, la orele 8 și 16,30.

15—1, 15—1) ; Polonia-Cehoslovacia 
(B) 3—0 (15—6, 15—11, 15—12) ; gru
pa B : Iugoslavia-R.D. Germană 3—0 
(18—16, 16—14, 15—12) ; Cehoslovacia 
(A)-România 3—2 (15—10, 8—15. 
10—15, 15—8, 15—7).

★
Vineri, la Bratislava, in ziua a treia 

a turneului internațional masculin de 
volei, echipa României a învins cu 
3—1 (15—7. 13—15, 15—11, 15—8) e- 
chipa R. D. Germane. Selecționata 
Cehoslovaciei a dispus cu 3—0 de cea 
a Ungariei.
HOCHEI t Campionatul mon

dial (grupa A)
Peste 6 000 de spectatori au urmă

rit la patinoarul acoperit din Miin- 
chen meciul dintre selecționatele 
U.R.S.S. și S.U.A. contind pentru 
Campionatul mondial de hochei pe 
gheață (grupa A). Campionii mon
diali, care au dominat jocul in pri
ma și în ultima repriză, au obținut 
victoria cu scorul de 10—5 (5—2, 
1—1. 4—2). Selecționata Suediei a în
vins cu scorul de 10—0 echipa Po
loniei.

TELEGRAME EXTERNE
A XXX-a aniversare a eliberării 

Ungariei

Depunerea unei coroane de flori 
la mormintele eroilor români

BUDAPESTA 4 — Corespondentul 
nostru transmite : Delegația Comi
tetului organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, condusă de 
general-maior în rezervă Ion Rădu- 
lescu, care participă Ia manifestări
le prilejuite de cea de-a XXX-a a- 
niversare a eliberării Ungariei de 
sub dominația fascistă, a depus o co

Cuvîntarea lui Pal Losonczi Ia adunarea festiva 
de la Budapesta

în cuvîntarea rostită la adu
narea festivă de la Budapesta 
consacrată celei de-a XXX-a a- 
niversări a eliberării Ungariei de 
sub dominația fascistă, Pal Losonczi, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare, a înfățișat succesele 
obținute de oamenii muncii in cele 
trei decenii de la eliberare, pe calea 
înfăptuirii noii orinduiri sociale. El 
a arătat că, „în prezent, venitul na
țional este de cinci ori, iar produc
ția industrială de 10 ori mai mare 
decît cea dinainte de război. Unga
ria a pășit in rindul țărilor cu o in
dustrializare rapidă. în agricultură 
au avut loc transformări revoluțio
nare, ritmul creșterii producției a- 
gricole este in continuă dezvoltare".

Pal Losonczi a relevat că, „în con
cordanță, cu rezultatele economiei 
naționale, ca urmare a politicii par
tidului privind creșterea nivelului 
de trai, s-au schimbat și îmbunătă
țit condițiile de viată și sociale ale 
populației".

Vorbitorul a evocat apoi lichidarea 
monopolului claselor dominante a- 
supra culturii, transformările sociale 
care au stimulat dezvoltarea multi
laterală a științei și culturii ungare.

Parada militară
La 4 aprilie. în Piața „Gheorghe 

Doja" din Budapesta a avut loc pa
rada militară in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării Un
gariei.

La tribuna oficială au luat loc 
Jănos Kădăr. prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., alți conducători de 
partid și de stat. A luat Ioc. de ase
menea, delegația de partid și gu-

„L'HUMANITE":
.-?b idol «j. . â16* ; * .l.i R - 'a ț

Val de represiuni în Paraguay
Ziarul publică un articol despre noul val de teroare dezlănțuit de 

regimul dictatorial din Paraguay, indreptat, de data aceasta, împotri
va chiar a unor foști adepți ai acestui regim. Extragem din articol t

( De citeva săptămîni, în Paraguay 
bintuie un nou și masiv val de re
presiuni. De data aceasta insă, bru
talitățile generalului și dictatorului 
Alfredo Stroessner sînt îndreptate 
împotriva multora care s-au numă
rat, in trecut, printre adepții și a- 
genții săi cei mai devotați și fideli. 

Fostul ministru de interne, Edgar 
Lineo Insfrân, cîndva al «doilea om 
forte din țară», este arestat la do
miciliu. Au mai fost arestați foști 
înalți funcționari din ministere, mi
litari și conducători ai serviciilor ci
vile, 40 de ofițeri de poliție, agenți 
ai serviciului secret. Concomitent au 
fost efectuate, în întreaga țară, razii 
pentru a pune mina pe acei condu
cători ai partidului Colorado — par
tidul de guvernămînt — care nu sint 
de acord cu actuala politică a șefului 
statului. Printre conducătorii parti
dului Colorado care au fost arestați 
se numără și Benedicto Flecha, res
ponsabilul importantei secțiuni din 
Luque.

în legătură cu aceste acțiuni au 
fost publicate foarte puține infor
mații, iar cenzura a devenit și mai 
severă. Doar săptăminalul partidului 
radical-liberal „El Radical" și obser
vatori străini au lăsat să se strecoa
re unele detalii.

Din diferite surse s-a aflat, de pil
dă, că numărul celor arestați se ri
dică la 800 pină la 1 200 de oameni, 
iar dintre aceștia majoritatea sint

„PER SPIEGEL":

Cind apa va înlocui țițeiul
1 și cărbunele...

in vederea economisirii energiei „clasice", tot mei rare și 
mai scumpe, experții Ministerului Federal pentru Cercetări de 
la Bonn au elaborat un plan care urmărește să împinzească în
tregul teritoriu al țării, in următoarele decenii, cu o rețea de conducte, 
prin care se vor scurge anual 45 milioane mc de apă fierbinte spre 
locuințele cetățenilor, înlocuind gazul, cărbunele și țițeiul. Efectul se
cundar al acestui proiect temerar de economisire a energiei va fi... un 
cer senin și aer nepoluat deasupra Rinului, scrie revista „DER SPIE
GEL" într-un articol, din care reproducem :

Actualele centrale electrice func
ționează cu o mare risipă de ener
gie, doar o treime din energia inves
tită transformîndu-se efectiv în cu
rent electric. Apa încălzită cu ajuto
rul gazului, cărbunelui sau țițeiului 
are. chiar și după ce a pus in func
țiune turbine cu aburi și generatoa
re. o temperatură de peste 30 grade 
Celsius. în majoritatea cazurilor, 
excedentul de apă caldă este dever
sat tn rîurl. a căror structură ecolo
gică este astfel dezechilibrată. Folo
sită pentru termoficare. apa caldă 
provenită din toate centralele exis
tente astăzi în R.F.G. ar putea în
călzi cam jumătate din totalul lo
cuințelor. care consumă 40 la sută 
din necesarul de energie al tării.

Programul de economisire este 
deja conturat. în loc de a răci apa 
caldă. în timpul producerii electrici
tății. pină la sub 40 grade, procesul 
este întrerupt la 100 grade. Rezulta
tul : fără a afecta decît cu un pro
centaj infim producția de electrici
tate. se poate alimenta in felul aces

roană de flori la mormintele eroilor 
români de Ia cimitirul din cartierul 
Rakosliget, din Budapesta, cinstind 
astfel memoria militarilor români 
care și-au jertfit viața in lupta pen
tru eliberarea poporului ungar.

La solemnitate a fost de față Mar
ko Imre, secretar al Uniunii Parti
zanilor Unguri.

Pe plan extern, a arătat vorbito
rul, Ungaria se pronunță pentru li
chidarea focarelor de criză Si regle
mentarea problemelor internaționale 
controversate pe calea tratativelor. 
„In această privință, a menționat 
Pal Losonczi, pentru noi are o deo
sebită importanță instaurarea păcii 
și securității in Europa. Ne străduim 
ca, in următoarele luni, șă se desfă
șoare cea de-a treia fază a Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa, de la Helsinki, la cel mai 
înalt nivel. Sîntem convinși că vom 
păși într-o eră mai bună".

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
Însemnătatea Congresului al XI-Iea 
al P.M.S.U., care a stabilit sarcini 
clare, oferind noi perspective lumi
noase poporului ungar. „Hotăririle 
Congresului al XI-lea, a precizat el, 
sarcinile stabilite in declarația-pro- 
gram au dat un mare avînt activi
tății noastre în domeniul dezvoltării 
economice, culturale, cheamă po
porul să întărească trăsăturile so
cialiste ale societății. P.M.S.U. mer
ge înainte pe drumul leninist în 
conformitate cu linia generală a par
tidului".

vernamentală a Republicii Socialis
te România, condusă de tovarășul 
Paul Niculescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru, ministrul 
educației și învățământului, precum 
și celelalte delegații de peste hotare.

A urmat apoi o mare demonstra
ție. la care au participat aproximativ 
100 000 de tineri.

fie funcționari, fie foști funcționari, 
unii chiar de rang înalt ; că cel pu
țin 10 persoane au decedat în urma 
schingiuirilor, printre care locotenen
tul de infanterie Benicio Lopez Qui- 
nocs ; că sediul Partidului febrerist 
a fost percheziționat și că, cu acest 
prilej, au fost arestați 11 membri ai 
lui ; că doi conducători ai studenți
lor se află închiși la Asunciân ; 
că studenților paraguayeni care-și 
urmează studiile in Argentina — nu
mărul lor se ridică la 3 000 — li s-a 
interzis revenirea în țară.

Motivele acestor «epurări» și mă
suri masive de represiuni trebuie 
căutate în descoperirea unui «com
plot» indreptat împotriva regimului. 
Se afirmă că organele de anchetă 
suspectează de participare la com
plot un mare număr de înalți func
ționari de stat, care fac parte din 
Partidul Colorado, dar care se opun 
dictaturii lui Stroessner. De aceea, 
valul de represiuni se îndreaptă îm
potriva tuturor celor suspectați de 
simpatie față de opoziție. Este vorba 
deci de un «război psihologic» de
clanșat pentru a «paraliza orice ac
țiune populară».

într-un moment in care, datorită 
crizei economice a lumii capitaliste 
care n-a ocolit nici această țară, re
gimul Paraguayan este slăbit din 
punct de vedere politic, dictatura 
este confruntată cu o opoziție inter
nă crescîndă.

ta cu apă caldă rețeaua de termofî- 
care a unui oraș întreg.

La ministerul de resort s-au și 
calculat economiile ce ar rezulta de 
pe urma transpunerii în practică a 
planului : aproximativ 80 milioane 
tone huilă sau 115 milioane tone pă
cură. în anul 2000 — în cazul racor
dării tuturor centralelor mai mari la 
rețeaua termică, toate orașele cu 
peste 40 000 locuitori își vor putea 
asigura căldura din această rețea.

Pentru a putea repartiza cit mai 
eficient energia calorică pe terito
riul țării, va fi întocmit un fel de 
atlas care să indice cită căldură ne
cesită fiecare punct, la fiecare oră.

Cuantumul investițiilor necesare 
pentru întregul proiect — eșalonat 
pe următorii 50 de ani — s-ar ridica 
Ia 200 miliarde mărci. Suma este 
considerabilă, dar tot atit de uriașe 
ar fi și avantajele ce ar decurge de 
pe urma aplicării proiectului.
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VIETNAMUL DE SUD

Guvernul Revoluționar Provizoriu
iși consolidează pozițiile

in zonele recent eliberate
VIETNAMUL DE SUD 4 (Ager

pres). — Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu ' ~ ........—'
Sud a 
puncte 
de sub 
goneze, 
unei declarații. în prima parte, a- 
ceasta relevă că. drept răspuns la 
continuarea războiului și sabotarea 
Acordului de la Paris asupra Viet
namului, timp de peste doi ani, de 
către regimul de la Saigon și S.U.A., 
poporul din Vietnamul de sud și 
forțele sale armate s-au ridicat la 
luptă, eliberînd numeroase provincii 
și orașe, zonele eliberate fiind con
trolate de G.R.P. al R.V.S.

Programul G.R.P. prevede aboli
rea. in zonele eliberate, a regimului 
marionetă saigonez, a legislației, for
țelor armate și tuturor organismelor 
sale, instituirea grabnică a puterii 
revoluționare populare la toate nive
lurile și dizolvarea tuturor partide
lor și organizațiilor politice reacțio- 

libertăților demo- 
femeilor cu băr- 
libertății cultelor ; 
politici de largă 
reconciliere și în-

al Republicii Vietnamului de 
adoptat un program în 10 
privind zonele recent ieșite 
controlul administrației sai- 
program expus în cadrul

și a proprietăților rezidenților stră
ini,. aceștia fiind datori să respecte 
independența și suveranitatea Viet
namului și politica promovată de 
G.R.P.

★
Alăturîndu-se reprezentanților di

feritelor categorii ale populației sud- 
vietnameze care cer înlăturarea lui 
Thieu de la putere, arhiepiscopul ca
tolic al Saigonului, Nguyen Van 
Binh, a declarat, la rîndul său, că, in 
situația în care imensa majoritate a 
populației dorește schimbarea condu
cerii, demisia lui Thieu a devenit o 
necesitate.

Conferința pentru securitate
și cooperare in Europa

GENEVA 4 (Agerpres). — Comi
tetul de coordonare al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa a continuat joi examinarea 
problemei structurii documentelor 
finale ale conferinței, care urmea
ză să fie semnate \n faza a treia, la 
nivelul cel mai înalt.

Șeful delegației române, ambasa
dorul Valentin Lipatti, a expus pe 
larg concepția României în această 
problemă, subliniind interesul țării 
noastre ca textele care se elaborea
ză să fie bogate, clare și cit mai an- 
gajante și să țină seama de intere
sele tuturor popoarelor. In ceea ce 
privește forma pe care o vor lua a- 
ceste documente, țara noastră por
nește de la ideea că, oricit de va
riate ar fi problemele care formea
ză ordinea de zi, conferința consti
tuie un tot. Toate textele care se e- 
laborează an, și trebuie să aibă, o

egală și, în consecință, elevaloare
nu pot și nu trebuie să facă obiectul 
unei clasificări sau ierarhizări. Toate 
textele trebuie să fie asamblate in
tr-o structură unitară, pentru a for
ma un ansamblu, semnat o singură 
dată, Ia cel mai înalt nivel. în inte
riorul acestei structuri, a continuat 
vorbitorul, textele ar urm.a să fie 
grupate, conform celor patru puncte 
ale ordinii de zi, în patru capitole, 
Iuînd ca model recomandările finale 
de la Helsinki.

Aceste idei au fost sprijinite de 
șefii delegațiilor Elveției, Liechten- 
steinului, Olandei, R.F.G. și Spaniei.

Comitetul de coordonare a hotărît 
ca, in ședința următoare, să continue 
discutarea acestei 
și a aspectelor pe 
gătirea celei de-a 
ferinței.

probleme, precum 
care le ridică pre- 
treia faze a con-

0 expresie a relațiilor prietenești dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Baas Arab Socialist din Siria

DAMASC 4. La Școala centrală 
pentru pregătirea cadrelor Partidului 
Baas Arab Socialist a avut loc o fes
tivitate prilejuită de remiterea unor 
materiale din partea Partidului Co
munist Român, destinate acestei 
școli.

Mulțumind pentru sprijinul acordat 
de P.C.R., Georges Saddikni, mem
bru al Comandamentului național, 
șeful Biroului pentru cultură, publi
cații și pregătirea cadrelor al 
P.B.A.S., a arătat că aceasta consti
tuie o nouă expresie a trăiniciei re
lațiilor existente între cele două par
tide, țări și popoare, o garanție a 
dezvoltării și întăririi pe_ mai depar
te a acestor relații, ale căror baze au 
fost puse cu ocazia întilnirilor de la 
Damasc și București dintre secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, și secre-

tapil general al Partidului Baas 
Arab Socialist, Hafez El Assad. Vor
bitorul a evocat apoi cooperarea pe 
multiple 
pusă în 
a cauzei 
sului în

Festivitatea — Ia care a 
pat, de asemenea. Yassar 
membru al Comandamentului națio
nal. șeful Biroului relații externe al 
P.B.A.S., alți activiști ai partidului, 
cursanți ai Școlii centrale pentru 
pregătirea cadrelor, precum și am
basadorul român Emilian Manciur și 
membri ai ambasadei — s-a desfă
șurat intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, caracteristică relațiilor strînse 
dintre partidele, statele și popoarele 
noastre. (Corespondență de la Cră
ciun Ionescu).

planuri româno-siriană, 
slujba intereselor reciproce, 
păcii, înțelegerii și 
lume.

progre-

partici- 
Askari,

DE PRETUTINDENI

nare ; asigurarea 
cratice, egalitatea 
bații, respectarea 
promovarea unei 
unitate 'națională, 
țelegere, de opoziție față de imperia
lism, egalitatea în drepturi a minori
tăților naționale cu grupările etnice 
majoritare ; libertatea exercitării 
profesiilor și îndatorirea locuitorilor 
da a sprijini menținerea ordinii și 
revoluția, datoria administrației re
voluționare populare de a combate 
sabotajul ; plasarea bunurilor fostei 
administrații saigoneze sub contro
lul G.R.P. ; asigurarea funcționării 
întreprinderilor industriale, comer
ciale, de transport in slujba econo
miei naționale, în vederea satisface
rii necesităților populației și a nor
malizării producției ; încurajarea a- 
gricultorilor și a posesorilor de plan
tații în dezvoltarea producției ; re
deschiderea așezămintelor cu carac
ter cultural-științific și medical ; 
aplicarea politicii G.R.P. cu privire 
la militarii saigonezi care au părăsit 
rîndurile inamicului și au trecut în 
zonele eliberate sau care, aflîndu-se 
în aceste zone, își declară identitatea 
administrației revoluționare, aceștia 
urmînd să fie ajutați să-și cîștige 
existența, să se înapoieze in locurile 
de baștină sau, dacă doresc, să slu
jească noul regim ; protejarea vieții

★
In încercarea de a se menține la 

putere în contextul în care cercuri 
tot mai largi cer înlăturarea sa, re
gimul lui Thieu a procedat la noi 
arestări de persoane suspectate de 
activități îndreptate împotriva dicta
torului sud-vietnamez. Vineri dimi
neața, ministrul de interne al acestui 
regim a anunțat că agenți ai sigu
ranței saigoneze au arestat mai mul
te persoane acuzate de „încercare de 
lovitură de stat militară".

★
Un avion „Galaxy" al forțelor 

aeriene americane s-a prăbușit vi
neri, la scurt timp după decolarea de 
pe aeroportul din Saigon. Avionul 
avea la bord peste 300 de persoane, 
între care 243 copii de la un orfelinat 
sud-vietnamez. Aproximativ 100 de 
copii și cîțiva adulți au supravie
țuit. Pilotul avionului, aflat printre 
supraviețuitori, a declarat că acci
dentul a fost provocat de o defecțiu
ne tehnică.

Protest al M.A.E. 
al R. D. Vietnam

HANOI 4 (Agerpres). — Ministerul 
de Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care con
damnă Administrația S.U.A. pentru 
organizarea podului aerian special de 
aprovizionare cu armament a regi
mului lui Thieu, precum și pentru 
trimiterea în zona litoralului sud- 
vietnamez a unor nave americane 
sub pretextul „ajutorării refugiați- 
lor".

GENEVA

Dezbateri asupra problemelor dreptului mării
GENEVA 4 (Agerpres). — 

latul Națiunilor din Geneva ___
nuă lucrările celei de-a doua sesiuni 
a Conferinței O.N.U. asupra dreptu
lui mării. Atît în comisiile conferin
ței, cit și in grupurile de lucru se 
desfășoară un proces intens de ne
gocieri în scopul apropierii pozițiilor 
în probleme deosebit de complexe 
cum sînt : delimitarea și definirea 
mării teritoriale, a platoului conti
nental, a zonei economice și zonei 
internaționale, proclamată de Adu-

FRANȚA

CAMBODGIA

Noi succese ale forțelor patriotice

La Pa- 
conti-

Amplă acțiune organizată 
de partidele de stingă

narea Generală a Organizației Na
țiunilor Unite „Patrimoniu comun 
al umanității".

în spiritul pozițiilor dș principiu 
ale politicii României, delegația țârii 
noastre a acționat și acționează 
în direcția reflectării in noua regle
mentare a intereselor tuturor țărilor, 
astfel îneît raporturile juridice cu 
privire la spațiile maritime, explo
rarea și exploatarea bogățiilor ocea
nului planetar să contribuie Ia pro
movarea noii ordini economice și po
litice internaționale, la lichidarea de
calajelor existente și in aceste dome
nii de importanță majoră în dezvol
tarea umanității, pentru depășirea 
subdezvoltării și desfășurarea unor 
condiții corespunzătoare propășirii 
tuturor națiunilor, pe temelia trai
nică a principiilor echității și justi
ției în relațiile internaționale.

esențială pentru instaurarea păcii in Orientul Apropiatu

Declarațiile senatorului McGovern

TEL AVIV 4 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Israelului. Yitzhak 
Rabin, a conferit, joi, cu senatorul 
american George McGovern, preșe
dintele subcomitetului senatorial 
pentru probleme externe privind A- 
sia și Orientul Apropiat, asupra si
tuației din Orientul Apropiat.

In cadrul unei conferințe de presă 
organizate cu prilejul vizitei sale în 
Israel, George McGovern a afirmat 
că „1 
poate 
unui 
și că

nu 
înființarea 

palestinean independent" 
soluție a conflictului ara-

.pacea in această regiune 
fi instaurată fără 
stat 
orice

bo-israelian trebuie să țină seama 
de „prezența mai multor milioane 
de palestineni, cu o istorie proprie, 
dar cu un viitor nesigur". „Ei sînt 
îndreptățiți să aibă o patrie na
țională independentă proprie" — 
a menționat senatorul american, 
adăugind că a exprimat acest 
punct de vedere și cu pri
lejul convorbirilor purtate cu pre
mierul și ministrul afacerilor ex
terne israelian. McGovern a subli
niat, totodată, dreptul Israelului la 
existență și a spus că S.U.A. vor 
continua să sprijine statul israelian.

PNOM PENH 4 (Agerpres). — For
țele de eliberare cambodgiene care 
acționează în zona orașului Pnom 
Penh au înregistrat, azi și noaptea 
trecută, noi succese militare. Patrioții 
khmeri au continuat să avanseze spre 
aeroportul Pochentong al capitalei, 
stabilindu-ți principalele poziții la 
circa 5 kilometri de perimetrul aero
dromului și continuîrtd să efetâueze 
asupra acestuia susținute bombarda
mente de artilerie și cu rachete.

în zona din nord-estul Pnom Penh- 
ului forțele de eliberare au silit ina
micul să abandoneze trei posturi mi
litare.

★
In legătură cu evoluția actuală a 

situației din Pnom Penh, guvernul 
Lapsului a ordonat evacuarea întrec 
gului personal diplomatic și auxiliar 
laoțian din capitala cambodgiană.

PARIS 4 — Corespondentul nos
tru transmite : Ziarul „l’Humanite", 
organ al P.C. Francez, și revista „l’U- 
nite", organ al Partidului socialist, 
informează despre declanșarea unei 
vaste acțiuni organizate de uniunea 
partidelor de stînga. In orașul Blois 
a avut loc primul miting comun din 
cadrul celor prevăzute să se desfă
șoare timp de o lună în toate depar
tamentele Franței.

La chemarea comuniștilor, socialiș
tilor și radicalilor de stînga, milioa
ne de oameni ai muncii vor partici
pa la aceste întruniri populare, în 
cursul' cărora reprezentanții celor 
trei partide vor explica sensurile 
campaniei desfășurate de uniunea 
stîngii pentru apărarea dreptului la 
muncă și împotriva scumpirii costu
lui vieții, subliniind faptul că ade- 
vârații responsabili ai actualei crize 
economice și sociale sînt marile gru
puri financiare și industriale.

Această acțiune de mare anvergu
ră ilustrează hotărirea partidelor 
semnatare ale programului comun 
de guvernămînt de a apăra cu fer
mitate interesele oamenilor munciij 
ale tuluror categoriilor sociale afec
tate puternic de creșterea continuă 
a șomajului și a inflației.

agențiile de presă transmit:
Program de coope

rare româno—pakistanez. 
La Islamabad a fost semnat 
programul de cooperare în domeniul 
învățămintului, științei și culturii 
pentru anii' 1975—1977 între România 
și Pakistan. Programul a fost semnat 
de ambasadorul român in Pakistan, 
Lucian Petrescu, și de Abdul Hafeez 
Pirzada, ministrul pakistanez al edu
cației.

Convorbirile intercomu- 
nitare cipriote în problenie 
umanitare au fost reluate, vineri, la 
hotelul „Ledra" din Nicosia, in pre
zența reprezentanților Crucii Roșii 
Internaționale și ai înaltului Comi
sariat al O.N.U. pentru refugiaț.i. 
Convorbirile fuseseră întrerupte in 
luna februarie, concomitent cu cele 
privind fondul problemei cipriote.

Vicepremierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Ci 
Ten-kuei, a avut o convorbire cu Oli
ver Tambo, președintele Congresului 
Național African din Africa de Sud, 
aflat in vizită în capitala chineză.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, care se 
află la Roma, a avut joi o întreve
dere cu ministrul italian al afaceri
lor.. externe, Mariano Rumor, in 
cursul căreia au fost abordate prin
cipalele probleme internaționale ac
tuale.

La Viena a avut loc’ M 0 
nouă ședință plenară a participanți- 
lor la negocierile privind reducerea 
forțelor armate și armamentelor și 
măsuri adiacente in Europa centrală.

Ministrul de externe al
Hans-Dietrich

Congresului Național un mesaj, so- 
licitind includerea pe ordinea de zi 
a dezbaterilor ce au loc în cadrul 
actualei sesiuni parlamentare a unui 
punct suplimentar, vizind adoptarea 
unui proiect de lege care să lărgeas- 

. că împuternicirea 
solicita credite din 
suma de un miliard

guvernului de a 
exterior pină la 
de dolari.

ComitetuluiSesiunea
O.N.U. pentru resursele na
turale $‘*a *ncheiat *eri lucrările 
la Tokio. Au participat aproximativ 
300 de delegați din peste 50 de state 
ale lumii. La sesiune au fost exa
minate probleme privind prospecta
rea și punerea in valoare a resurse
lor naturale, precum și unele ches
tiuni privind ajutorul acordat, țărilor 
în curs de dezvoltare în folosirea 
bogățiilor lor naturale.

LONDRA

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:__ _________________________ *___ i ____  . . * :

Blocada porturilor și revendicările
pescarilor britanici

Timp de aproape o 
săptămână Marea Bri- 
tanie s-a aflat sub o 
originală dar puter
nică blocadă navală, 
care a împiedicat ac
cesul sau ieșirea va
selor din porturi. Spre deosebire ae bloca
dele navale efectua
te in trecut, în peri
oada de conflagrații, 
de către flotele ina
mice — care. în trea
căt fie spus, s-au do
vedit mai 
na fără 
practice 
întreprinsă 
mele zile a fost efica
ce. Ea însă a fost o- 
pera nu a unor forțe 
externe, ci a unei u- 
riașe ..armade'1 
peste 1 200 nave 
cărești britanice, 
semn de protest 
de condițiile de 
tot mai precare a ce
lor ce se ocupă cu 
pescuitul. Da, un mo
ment dat se aflau sub 
„asediul" micilor na
ve pescărești aproape 
50 de ' ~
rilor 
și alți 
tuari. ; 
soțiile ........ 
organizat, pe uscat, la 
intrarea porturilor ac-

întotdeau- 
rezultate 

■ acțiunea 
în ulti-

de 
peș

in 
față 
trai

porturi. Pasca
li s-au alăturat 
muncitori por- 
de asemenea, 
pescarilor au

țiuni de protest 
demonstrații.

Ce a determinat pe 
liniștiții și pașnicii 
pescari să întreprin
dă asemenea acțiuni 
de protest și, pentru 
prima dată în istoria 
Angliei, să recurgă la 
asemenea -forme de 
luptă ? Acțiunea lor a 
fost generată de 
mulțumirea 
tă in urma 
drastice a 
lor. Inflația 
zentă a făcut să. 
rească 
preturile la 
lele fglosite la 
cuitt in același timp, 
prețul' primit 
peștele prins s-a 
dus. Dar aceasta 
înseamnă că pe 
ță prețul peștelui 
fi scăzut : dimpotri
vă, in ultimii ani, pre
țurile la diverse sor
turi de pește au cres
cut de două, trei, pa
tru și chiar de șapte 
sau opt ori ! Diferen
ța. sub formă de pro
fituri, intră in buzu
narele angrosiștilor, 
iar de suferit, suferă 
cumpărătorii si. bine
înțeles. pescarii.

O altă cauză a 
mulțumirii lor o con-

Si fă- 
te- 
de

ale

CARACAS

Genscher,
Spania pentru o vizită 

a fost primit de șeful

ne-
provoca- 
reducerii 

veniturilor 
omnipre- 

spo- 
considerabil 

materia- 
pes-

pentru 
re- 
nu 

pia- 
ar

ne~

stituie concurența 
cută chiar in apele 
ritoriale britanice 
navele de pescuit 
celorlalte țări din Pia
ța comună. Tocmai 
de aceea, pe lingă a- 
sigurarea unor pre
turi stabile. pescarii 
au cerut și revizui
rea 
nitare în 
pescuitului, 
tățile au promis 
vor lua in. seamă 
urgență aceste reven- 

. dicări. Ca urmare, sta
tul major al acțiunii 
de luptă a pescarilor 
a notărit începerea 
deblocării

„Astfel
MORNING
se încheie ___ __
cele mai ample si mai 
cuprinzătoare momen
te din lupta pescari
lor britanici pentru 
un trai mai bun".

Comitetul de luptă 
al pescarilor a decla
rat că va urmări cu 
atenție evoluția si
tuației și că, în cazul 
neindeplinirii promi
siunilor, blocada va fi 
reluată.

cerut si
regulilor comu- 

domeniul 
Autori- 

că 
de

nitivă a situației • de 
monoexport, asigura
rea aprovizionării cu 
echipamentele și in
stalațiile de care are 
nevoie țara, precum și 
cu bunuri de consum.

Cu autorizația Con
gresului național, sta
tul va putea încheia 
acorduri de asociere cu 
entități private, pentru 
un ' timp determinat și 
cu o participare ma
joritară, care să-i asi
gure controlul asupra 
tuturor operațiunilor 
respective. în termen 
de 45 de zile de la 
promulgarea legii, sta
tul va face compa
niilor străine o ofertă 
de îndemnizare, iar 
dacă aceasta va fî res
pinsă, cazul va fi îna
intat Curții supreme 
de justiție, a cărei ho- 
tărîre va fi definitivă.

în concepția guver

nului, naționalizarea 
petrolului are drept 
scop, în afară de crea
rea condițiilor pentru 
elaborarea unei poli
tici energetice națio
nale unitare și dezvol
tarea unei industrii 
petrochimice corespun
zătoare, promovarea 
unei strategii globale 
de dezvoltare econo
mică și socială, de 
creștere armonioasă a 
tuturor sectoarelor și 
regiunilor. Un obiec
tiv de prim ordin il 
constituie industriali
zarea sudului, a zonei 
Guayana, unde există 
bogate zăcăminte de 
fier, aur. diamante, 
cupru și altele.

Dezbaterea pe mar
ginea proiectului de 
lege privind naționa
lizarea anticipată a 
petrolului concentrea
ză, în această ultimă

etapă, atenția și spri
jinul întregului popor 
venezuelean, care. îna
inte de toate, vede in 
realizarea acestui act 
exercitarea dreptului 
său suveran de a deci
de liber asupra resur
selor sale naturale.

Pe un plan mai larg, 
actul de naționalizare 
a petrolului în Vene
zuela. urmînd națio
nalizării recente a in
dustriei fierului, se va 
înscrie ca o nouă vic
torie) în lupta popoare
lor din această re
giune a lumii pentru 
recuperarea avuțiilor 
naturale, pentru folo
sirea acestor bogății 
în vederea împlinirii 
propriilor aspirații de 
progres economic și 
social.

Valentin 
PAUNESCU

R.F.G., 
sosit în 
oficială, 
statului, Francisco Franco. A fost a- 
bordată problema dezvoltării relații
lor bilaterale. Genscher urmează să 
poarte convorbiri cu premierul spa
niol Carlos Arias Navarro și cu alte 
oficialități.

Asociația țărilor exporta
toare de minereu de fier a 
fost constituită la Geneva, cu meni
rea de a facilita consultările și coo
perarea în domeniul prețurilor și 
piețelor între 11 dintre cele mai im
portante state producătoare de mine
reu de fier. Din asociație fac parte 
Algeria, Australia, Brazilia, Chile, 
India, Mauritapia, Peru, Sierra Leo
ne, Suedia, Tunisia și Venezuela.

Premierul rhodesian, Ian 
Smith, a făcut cunoscută, vineri sea
ra, hotărirea guvernului de la Salis
bury de a-1 pune în libertate pe 
Ndabaningi Sithole, lider al mișcă
rii de eliberare națională a popu
lației de culoare din Rhodesia, aflat 
in detențiune de la 4 martie.

Președintele Columbiei,
Alfonso Lopez Michelsen, a remis

La reprezentanța perma
nentă a U.R.S.S. la O.N.U. 
de la Geneva a avut loc, vineri, o 
nouă întilnire a delegațiilor sovieti
că și americană în cadrul tratative
lor privind limitarea armelor strate
gice, informează agenția T.A.S.S.

Demonstrații studențești 
Ia Seul. Aproximativ 8 000 de stu- 
denți au demonstrat la Seul împo
triva politicii antidemocratice a re
gimului lui Pak Cijan Hi. Poliția a 
intervenit făcînd uz de gaze lacri
mogene și a arestat numeroși stu- 
denți. O altă puternică demonstra
ție împotriva politicii autorităților de 
la Seul a avut loc în orașul Pusan.

Atentate teroriste în Ita
lia. La redacția cotidianului italian 
de stînga „l’Ora", din Palermo, a 
explodat o bombă, provocînd unele 
pagube materiale, fără să se înregis
treze victime sau răniți. Autorii a- 
tentatului au reușit să fugă, fără a 
putea fi identificați. Acest act tero
rist urmează la 48 de ore după altul, 
comis la locuința din Roma a di
rectorului ziarului „Avânți", organ 
ai Partidului Socialist Italian. In a- 
cest caz, bomba a provocat pagube 
materiale grave.

porturilor.
— scrie 
STAR — 

unul din
ANKARA

formarea noii coaliții 
guvernamentale

Campania electorală din Portugalia
Partidele politice examinează platforma de înțelegere 

cu Mișcarea Forțelor Armate

anun-

N. PLOPEANU

Procesul recuperării resurselor
petroliere in faza finală

Prfn începerea dez
baterilor parlamentare 
asupra proiectului de 
lege .privind naționali
zarea petrolului, pro
cesul redobîndirii an
ticipate a acestei mari 
bogății naționale a 
Venezuelei a intrat în 
faza sa finală.

Proiectul de lege este 
rezultatul activității de 
un an a „comisiei re- 
versiunii", în care sînt 
reprezentate cele mai 
variate sectoare 
vieții politice, econo
mice, tehnice și profe
sionale. Caracterul 
larg reprezentativ al

ale

comisiei și ampla des
chidere a dezbaterii pe 
parcursul ultimului an 
oglindesc consensul 
național existent asu
pra acestei probleme.

Procesul naționaliză
rii vizează 19 compa
nii străine, majorita
tea nord-americane, 
care dispuneau de con
cesiuni pînă In anul 
1984. Toate concesiu
nile — după cum pre-: 
vede proiectul legii 
naționalizării, aflată 
acum în dezbaterea 
Congresului național — 
vor înceta în termen 
de 120 de zile de la

promulgarea legii. Sta
tul preia controlul 
asupra întregii activi
tăți petroliere, înce- 
pînd cu prospectarea 
și terminînd cu comer
cializarea pe piețele 
externe. Exportul de 
petrol și derivate va 
avea ca obiective esen
țiale obținerea unui 
randament economic 
maxim, cucerirea și 
conservarea unei piețe 
externe stabile și di
versificate, acordarea 
de sprijin politicii de 
dezvoltare a noilor 
exporturi venezuelene 
pentru lichidarea defi-

După cum s-a __
tat, la Ankara a fost 
formată o nouă coali
ție guvernamentală, 
sub conducerea lui Su
leyman Demirel. lide
rul partidului justi- 
tialist. deschizîndu-se 
astfel calea încheierii 
celei mai lungi crize 
ministeriale din istoria 
republicii. Confirmarea 
de către șeful statului, 
președintele Fahri Ko- 
riitiirk. a listei cabine
tului Frontului națio
nalist — constituit, in 
afară de „partidul jus- 
titialist". de partidele 
..salvării naționale". 
..republican al încre
derii" și ..mișcarea na
ționalistă", care se si
tuează la dreapta eși
chierului politic — re
prezintă primul pas în 
această direcție. In 
continuare. potrivit 
prevederilor constitu
tionale. noul guvern 
trebuie să-si definiti
veze programul si să-l 
supună. într-un inter
val de șapte zile, celor 
două camere ale par
lamentului. După alte 
două zile de studiu, 
vor începe dezbaterile 
Asupra programului, 
după care Camera de- 
putaților — Medjlisul 
— va fi convocată în

• plen pentru a 
nunta asupra 
turii.

Protocolul 
Frontului

se pro- 
învesti-
coalitiei 

_ _ naționalist 
lasă să se întrevadă că 
noul guvern se prezin
tă cu obiective politi
ce. economice si so
ciale de perspectivă 
îndelungată, depășind 
cu mult cadrul a doi 
ani si jumătate, cit au 
mai rămas din actuala 
legislatură. Astfel. în 
afara combaterii scum- 
petei. șomajului, dez
echilibrului balanței 
de plăti si inflației — 
probleme ce afectează 
serios economia turcă 
actuală — cele patru 
partide anunță proiec
te ambițioase pentru 
eliminarea dezechili
brului în dezvoltarea 
economică a regiuni
lor. cu accente specia
le pe ridicarea vilaye- 
telor rămase în urmă 
'din estul si sud-estul 
tării. ..Scopul funda
mental — subliniază 
protocolul — este 
transformarea Turciei 
într-o țară industrială 
modernă". Se are în 
vedere construirea de 
noi obiective energeti
ce. combinate siderur
gice și metalurgice, a 
unei industrii electro-

nice, de masini-unelte 
si motoare, a unor fa
brici de mașini si uti
laje agricole, de în
grășăminte chimice 
etc. Un loc important 
se rezervă dezvoltării 
nroducției si sporirii 
randamentului în agri
cultură. ridicării eco- 
nomico-sociale a sate
lor. Pe plan nolitic, 
odată cu sublinierea 
intenției de a se asi
gura stabilitatea inter
nă. partidele Frontu
lui nationalist anunță 
hotărirea lor de a ac
ționa pentru reducerea 
vîrstei electorale de la 
21 la 18 ani. In gene
ral. cele patru partide 
— menționează presa 
si observatorii din ca
pitala Turciei — pre
zintă. de fapt, o sin
teză a obiectivelor lor 
programatice funda
mentale. ceea ce de
notă că se. are în ve
dere o apropiată 
panie electorală, 
odată, diverse 
de poziție ale
deputați fac să se ri
dice unele semne de 
întrebare asupra via
bilității noii formule 
guvernamentale.

LISABONA 4 (Agerpres). — Re
prezentanții principalelor partide po
litice din Portugalia s-au întilnit. joi, 
pentru a examina documentul ce le-a 
fost prezentat de către Consiliul Re
voluției cu scopul de a servi drept 
platformă de înțelegere între acesta 
si formațiunile politice ale tării.

Principala prevedere a documen
tului — a arătat ministrul informa
țiilor. Correira Jesuino — este aceea 
că „instituționalizarea Mișcării For
țelor Armate va fi fixată printr-un 
articol în constituția ce urmează a fi 
elaborată". Durata instituționalizării 
va fi precizată în textul constituțio
nal, ea neputînd fi mai mică de trei 
ani și nici mai mare de cinci ani. Pe 
de altă parte, documentul precizează 
modalitățile de alegere a președin
telui republicii.

Platforma prezentată partidelor 
politice — a subliniat ministrul in
formațiilor — este in general aceeași 
cu cea propusă in luna februarie de 
„Consiliul celor 20", dar se ține sea
ma de evenimentele petrecute la 11

martie în Portugalia. Vorbitorul a 
precizat, în același timp, că noua 
constituție va avea un caracter pro
vizoriu, ea puțind fi modificată in
tr-un termen de cinci ani.

★
La Lisabona a avut loc o ședință 

a Consiliului Revoluției al Mișcă
rii Forțelor Armate, Au fost dis
cutate probleme ale situației poli
tice interne și unele aspecte ale si
tuației internaționale. Consiliul a a- 
doptat hotărirea privind dreptul de 
demitere din rîndul forțelor armate 
portugheze a oricăror persoane care 
se fac vinovate de instigație la ne
supunere față de ordinele comandan
ților. de discreditare a programului 
Mișcării Forțelor Armate, de folosire 
a mijloacelor de informații pentru ac
țiuni calomnioase.

De asemenea, consiliul a aprobat 
în principiu propunerea privind crea
rea unui Tribunal militar revoluțio
nar care să judece complotiștii par- 
ticipanți la încercarea de lovitură de 
stat de la 11 martie.

cam- 
Tot- 
luări 
unor

Ion BADEA

Precizări ale premierului Vasco Goncalves privind 
americană

LISABONA 4 (Agerpres). — Gu
vernul Portugaliei nu va accepta ca 
baza americană din Insulele Azore 
să fie folosită pentru acțiuni îndrep
tate împotriva țărilor arabe — a de
clarat primul ministru portughez, 
Vasco Gonțalves. într-un interviu 
acordat ziarului libanez „Beirut Al 
Massa". El a precizat că guvernul 
portughez fiu va permite în viitor 
alimentarea. în Insulele Azore, a a- 
vioanelor americane care transportă

material militar către Israel. „Noi, 
a declarat Vasco Gonțalves, nu vom 
întreprinde niciodată acțiuni ostile 
la adresa țărilor arabe și nu vom ac
cepta ca asemenea acțiuni să por
nească de pe teritoriul nostru". Do
rim o rezolvare a conflictului din 
Orientul Apropiat — a spus premie
rul portughez — care să ia în con
siderare interesele legitime ale po
poarelor din această zonă.

• TREN DE MARE VI
TEZĂ. 136 de grame de carbu
rant pe km, acesta este consu
mul pentru fiecare persoană 
care călătorește cu avioanele 
moderne cu reacție. Potrivit a- 
numitor calcule, dacă majorita
tea celor ce folosesc astăzi li
niile aeriene interne din Fran
ța ar recurge la serviciile rețe
lei feroviare. în fiecare an s-ar 
face o economie de 100 000 tone 
de produse petroliere superioa
re. Pornind de la acest argu
ment, Societatea națională a 
căiloj ferate franceze a elaborat 
proiectul construirii unei linii 
electrice între Paris și Lyon, 
dotată cu trenuri superrapide 
care vor atinge viteza de 300 de 
km pe oră. Viteza mare și secu
ritatea viitoarelor trenuri vor 
face din ele un redutabil con
curent al avioanelor de pe linii
le interne.

• SCHIMBARE DE 
DOMICILIU... Hotărirea lui 
Paul Getty, cunoscutul magnat 
al petrolului, considerat omul 
cel mai bogat din lume, de a 
părăsi, la vîrsta de 82 de ani, 
Anglia, unde a locuit în ultimii 
20 de ani, și a se reîntoarce in 
S.U.A. nu este rodul unui sim
plu capriciu — apreciază presa , 
occidentală. Hotărirea sa a fost 
determinată de o recentă mo
dificare a legii fiscale britanice 
care prevede ca, de acum îna
inte, rezidenții britanici să fie , 
impuși și pentru veniturile re
alizate în străinătate, în timp 
ce pînă în prezent impozitele 
nu erau aplicate decît pe veni
turile realizate în Marea Brita- 
nie — în cazul lui Getty mal 
puțin importante. Brusca pără
sire de către Getty a patriei 
sale de adopțiune exemplifică,
o dată mai mult, că pentru ma
rii' magnați ai lumii financiare 
capitaliste se menține vechea 
zicală : „ubi bene, ibi patria"...

• ELECTRONICA IN 
SLUJBA IRIGAȚIILOR. 
In cîmpia, pînă nu de mult ari
dă, dintre cele două orașe ira
niene Gazvin și Teheran se vor 
obține, în viitor, două recolte 
pe an prin punerea în valoare 
a unor rezerve de apă din mun
ții Elbrus. Ineditul proiectelor 
în acest sens constă în faptul 
că irigarea terenurilor se va 
efectua cu ajutorul unui sistem 
de baraje, de diguri și de cana
le, controlat de un ordinator.

• ALBINELE SI CIM- 
PURILE DE ÎNALTĂ TEN
SIUNE. La Institutul de zoo
logie al Universității din Saar- 
brucken (R.F.G.) s-a ajuns, de 
curînd, la o constatare bizară in 
legătură cu comportamentul al
binelor. Dîndu-se drumul unui 
roi de albine intr-o zonă unde 
se aflau linii de înaltă tensiu
ne. s-a observat că albinele au 
fost cuprinse de panică, atacîn- 
du-se reciproc și ucigindu-și 
matca : ele s-au refugiat apoi în 
stupi, unde au procedat la un 
fel de „sinucidere" colectivă 
prin asfixiere, astupînd toate 
crăpăturile prin care intra ae
rul. Personalul institutului își 
propune, în continuare, să cer
ceteze dacă se poate vorbi de o 
eventuală acțiune nocivă a 
câmpurilor electrice create de 
liniile de înaltă tensiune și asu
pra organismului uman.

• „SYMPHONIE" SI 
TELEVIZIUNEA. Satelitul 
de comunicații franco-german 
„Svmphonie", plasat pe o or
bită circumterestră la 36 000 
de km deasupra Ecuatoru
lui, are capacitatea de a trans
mite în același timp două 
programe de televiziune sau 600 
de legături telefonice. Calitatea 
Imaginilor televizate a primit 
din partea specialiștilor califi
cativul „excelent".

• REVISTA OPERE
LOR DE ARTĂ DISPĂ
RUTE. La Paris a apărut pri
mul număr al unei reviste in
ternaționale, consacrată opere
lor de artă sustrase de răufă
cători. Publicația, intitulată 
„Monitorul oficial internațional 
al tablourilor și obiectelor de 
artă furate", apare în 6 limbi — 
franceză, engleză, germană, spa
niolă. italiană și japoneză. Ea 
se adresează, în special, gale
riilor de artă, muzeelor, exper- 
ților și negustorilor de tablouri, 
urmînd a fi difuzată în nume
roase țări ale lumii. Revista este 
menită să contribuie, în acest 
fel, la identificarea tablourilor 
și obiectelor de artă sustrase, 
al căror număr a crescut îngri
jorător In ultimul timp.

• PUTERNICE FUR
TUNI DE ZĂPADĂ. 60 de 
persoane și-au pierdut viata 
din cauza puternicei furtuni de 
zăpadă care a bintuit miercuri 
și joi noaptea întinse zone din 
S.U.A.. cuprinse intre Iowa și 
New England. 45 de victime au 
fost înregistrate numai Ia Chi
cago — orașul cel mai puternic 
afectat de furtună.

•„SMOCHIN
GUL CRIZEI".
York, costumul de seară este 
tot mai des purtat în cele mai 
diverse ocazii. La premierele 
teatrale, la dineuri, la expoziții 
se văd un număr tot mai mare 
de bărbați purtind tradiționala 
haină neagră cu papion, căma
șă albă și o garoafă la butonie
ră. Cei insă care se uită mai a- 
tent, observă că este vorba des
pre o simplă bluză tricotată, cu 
mineci lungi, pe care sînt doar 
imprimate contururile hainei, 
ale cămășii, papionului și chiar... 
garoafei. ..Smochingul crizei", 
după cum l-a denumit inven
tatorul, se bucură, după cit se 
pare, de succes în rîndurile 
cumpărătorilor.
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