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VIZITA
PREȘEDINTELUI

NICOLAE 
CEAUSESCU 
IN JAPONIA

Venim în țara dumneavoastră cu dorința ca 
această primă vizită pe care un conducător de stat 
român o face în Japonia să se înscrie ca un moment 
de importanță istorică în dezvoltarea, în toate dome
niile, a colaborării dintre țările și popoarele noastre.

Doresc să-mi exprim convingerea că, prin eforturi 
comune, România și Japonia pot face ca relațiile de 
prietenie și colaborare dintre ele să cunoască o dez
voltare tot mai puternică, în folosul ambelor popoare, 
al cauzei generale a destinderii, securității și păcii in 
întreaga lume.

Astfel de contacte multilaterale în diferite domenii 
contribuie într-o mare măsură la realizarea înțelegerii 
mutuale și la stabilirea încrederii reciproce. în acest 
context, vizita pe care Excelența Voastră, președintele 
Republicii Socialiste România, și doamna Elena 
Ceaușescu o întreprindeți în Japonia adîncește și mai 
mult spiritul de înțelegere și încredere mutuală, con
stituind un eveniment epocal, care trebuie să fie în
scris la loc de cinste în istoria 
dintre cele două țări.

relațiilor de prietenie

Președintele Nicolae Ceaușescu Primul ministru Takeo Miki

Desfășurîndu-se într-o ambianță prietenească, de stimă și cordialitate

timpul convorbirilor oficiale dintre președintele României, Nicolae Ceaușescu, și primul ministru al 
Japoniei, Takeo Mikl

prilejuiește rodnice convorbiri oficiale, evidențiază largi posibilități pentru 
dezvoltarea cooperării dintre popoarele român și nipon, in interesul reciproc, 

al destinderii, increderii și păcii in lume

• Interviul acordat

„Vă salutăm 
cu satisfacție 

in mijlocul 
nostru"
La Centrul de televiziune 

N.H.K.

în după-amiaza zilei de sîmbătă, 
președintele Nicolae Ceaușescu îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au făcut o vizită la Centrul japonez 
de radioteleviziune ..Nippon Hoso 
Kyokai" (N.H.K.).

De la reședință, coloana oficială se 
îndreaptă spre sediul N.H.K.. situat 
în apropierea „satului olimpic", con
struit cu ..rilejul Olimpiadei din 1964, 
de la Tokio. Stadionul și sălile de 
sport — construcții .ultramoderne, cu 
linii arhitectonice dintre cele mai în
drăznețe — se încadrează, astăzi. în- 
Ir-un ansamblu urbanistic îmbogățit 
în anii din urmă cu noi edificii din 
oțel, aluminiu și sticlă.

Unul din aceste edificii este cel care 
adăpostește studiourile și birourile 
Centrului japonez de radiotelevizi
une „Nippon Hoso Kyokai". Clădirea, 
cu 35 de etaje, este legată, prin sub
solurile sale, cu unul din cele 15 pră- 
șele subterane ale marii metropole.

La intrarea in frumosul și elegan
tul edificiu al Centrului japonez de 
radioteleviziune, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. 
însoțiți de Gheorghe Oprea. George 
Macovescu. dr. Radu Păun. Con
stantin Mitea și de alte persoa
ne oficiale române, sint întim- 
pinați de Kichiro Ono. președintele 
Centrului de radioteleviziune N.H.K. 
și de alti membri ai conducerii cen
trului. Oaspeții români sint invitați 
in salonul de onoare, unde președin
tele N.H.K. face o succintă prezen
tare a activității Centrului de radio
televiziune. inclusiv a laboratoarelor 
de cercetări științifice și tehnologice, 
a Institutului pentru educația audio
vizuală. a Muzeului telecomunicații
lor și a Institutului de cercetare a o- 
piniei publice, toate aceste structuri 
fiind considerate printre cele mai 
prestigioase in cercetările de specia
litate din Japonia.

Exprimindu-și profunda bucurie 
și satisfacție de a saluta la ..Nippon 
Hoso Kyokai" pe solii poporului ro
mân. președintele centrului evocă 
vizita fructuoasă pe care a tăcut-o
(Continuare in pag. a Il-a)
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Începerea convorbirilor oficiale —
Sîmbătă dimineața a avut loc, la 

Palatul Akasaka, prima rundă de 
convorbiri oficiale dintre președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și primul 
ministru al Japoniei,, Takeo Miki.

La convorbiri au participat — din 
partea română — Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe. Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, Vasile Pun
gan, consilier al președintelui Repu
blicii, Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și Nicolae Finanțu. ambasadorul

Dineu oficial oferit in onoarea
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
de primul ministru al Japoniei
Sîmbătă seara, primul ministru al 

Japoniei, Takeo Miki, și soția sa, 
doamna Mutsuko Miki, au oferit un 
dineu oficial în onoarea președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La dineu, care a avut loc în salo
nul de recepții al reședinței ofi
ciale a premierului japonez, salon 
impodobit cu drapelele de stat ale 
României și Japoniei, au luat parte : 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Mihail 
Florescu. ministrul industriei chimi
ce, dr. Radu Păun, ministrul sănă
tății, Vasile Pungan și Constantin 
Mitea. consilieri ai președintelui re
publicii, alte persoane oficiale care 
îl însoțesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu in vizita in Japonia, pre

TOASTURILE ROSTITE
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României la Tokio ; din partea ja
poneză — Kiichi Miyazawa, ministrul 
afacerilor externe, Masdatada Tachi- 
bana, director general în M.A.E. ja
ponez, Kiyoshi Fprukawa, director in 
M.A.E.. Ryuji Onodera, director ad
junct în M.A.E., și Ryoko Ishikawă, 
ambasadorul Japoniei la București.

în timpul convorbirilor, președinte
le Nicolae Ceaușescu și primul mi-, 
nistru Takeo Miki au abordat o ga
mă largă de probleme privind rela
țiile româno-japoneze. căile și mo
dalitățile de lărgire și diversificare 
a acestor relații pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural, 
precum și in alte domenii. A fost 

cum si Nicolae Finantu. ambasadorul 
României la Tokio.

Au luat parte, de asemenea, Takeo 
Fukuda, viceprim-ministru și minis
trul planificării economice. Kiichi 
Miyazawa. ministrul afacerilor exter
ne. Masayoshi Ohira, ministrul de fi
nanțe. Shintaro Abe. ministrul agri
culturii și silviculturii. Toshio Ko- 
moto, ministrul comerțului interna
țional și al industriei, alți membri ai 
guvernului. Toshio Doko. președinte
le Federației japoneze a organiza
țiilor economice, reprezentanți ai 
cercurilor economice și de afaceri, 
alte personalități japoneze, precum și 
Ryoko Ishikawa, ambasadorul Japo
niei la București.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate, primul ministru. Ta
keo Miki, și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi. 

exprimată dorința de a adinei și di
versifica relațiile pe multiple pla
nuri dintre România și Japonia, pe 
baza deplinei egalități, a respectării 
independenței . și suveranității națio
nale, a neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Au fost discutate, de asemenea, u- 
nele aspecte ale situației internațio
nale actuale.

Convorbirile româno-japoneze la 
nivel înalt s-au desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate și în
țelegere reciprocă.

La dineul oficial oferit in cinstea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarâșei Elena Ceaușescu de primul 
ministru Takeo Miki și soția sa, Mutsuko Miki

In ziarul DE AZI:

• PE ȘANTIERELE DE 

INVESTIȚII

• DE ZIUA SĂNĂTĂȚII

• RUBRICILE NOASTRE

• CORESPONDENTE

DE PESTE HOTARE

• SPORT

• TELEGRAME EXTERNE

de loVarășul
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa
Elena Ceaușescu 

companiei japoneze 

de televiziune

„Nippon Hoso Kyokai"

• Întîliiire cu repre* 
zenlanți de frunte ai 
cercurilor economice 

japoneze
IN PAGINA A ll-A

RAPORT 
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centralizate la ministerul de

• SUCCESE DE PRESTI 
GIU ALE MINERILOR 
datele 
resort reiese că in industria minie
ră au fost extrase suplimentar, in 
primul trimestru, circa 220 000 tone 
cărbune, mai mult de 3 200 tone 
minereu de fier, peste 1 400 tone 
cupru, plumb și zinc in concentra
te. precum și alte substanțe utile.

Peste 70 la sută, din cantitatea a- 
mintită de cărbune a fost extrasă 
de minerii din bazinul Rovinari. 
La rindul lor. minerii de la Lupoa- 
ia — exploatare aparținind bazinu
lui Motru — au furnizat peste pre
vederile primelor trei luni 23 000 
tone lignit, depășindu-și angaja
mentul asumat in întrecerea socia
listă pe intregul an.

Și in Valea Jiului, întrecerea so
cialistă se intensifică in această 
perioadă premergătoare zilei de 1 
Mai. Astfel, minerii de la Vulcan, 
colectiv căruia i s-a decernat re
cent, pentru merite deosebite obți
nute in 1974. „Ordinul Muncii" cla
sa I. au înscris un nou succes în 
cronica întrecerii — cea de-a 
10 000-a tonă de cărbune extrasă 
peste sarcinile de plan.

'Pin

13 unități 
Maramureș

• 13 UNITĂȚI ECONO
MICE DIN JUDEȚUL MARA
MUREȘ AU ÎNDEPLINIT 
CINCINALUL Pină la 30 mar 
tie a.c., un număr de 
economice din județul
au raportat îndeplinirea sarcinilor 
de plan din actualul cincinal la 
producția industrială .globală. Va
loarea producției suplimentare rea
lizată de 
cinai de 
ridică la

la începutul actualului cin- 
industria acestui județ se 
2,64 miliarde lei. Remar-

O INIȚIATIVĂ PATRIOTICĂ

PENTRU RECOLTE BOGATE

d uminicâ,yțz/’
LOCUITORII SATELOR

PE OGOARE
la semănat, la plantarea pomilor

și a legumelor
Ieri ani primit vești - din toate 

jutT&țefe [Sfii deSpfe mîfiatiJJțlȘ 
demne de laudă ale oamenilor 
muncii de la sate, ale conducerilor 
de unități agricole și ale organelor 
și organizațiilor de partid — iniția
tive menite să contribuie la regi
zarea, in acest an, a unor insCmnate 
sporuri de producție în toate sec
toarele agriculturii. Intre altele, 
este vorba de holărirea lucrătorilor 
din agricultură — cooperatori, me
canizatori, muncitori din întreprin
derile agricole de stat, in fruntdi'- cu 
secretarii organizațiilor de partid, 
primarii și conducătorii unităților 
agricole — de a transforma ziua de 
6 aprilie într-o zi de muncă obiș- 

I nuită pe ogoare. Această hotărirc 
are ca scop realizarea integrală a 
lucrărilor de sezon, lichidarea — 
acolo unde există — a restanțelor 
la semănat, la plantatul pomilor și 
al viței de vie, în legumicultură 
și în alte sectoare de activitate, 
încă din zilele precedente, pe baza 
planurilor și programelor de lucru 
întocmite in fiecare unitate agri
colă. au fost stabilite ce lucrări tre
buie executate in aceste zile, res
ponsabilități precise pe 
lucru, pe mecanizatori 
tori.

Obiectivul concret al
și al celor care urmează este lichi
darea răminerilor in urmă la insă- 
mințarea sfeclei de zahăr. ■ îndeo
sebi în cooperativele agricole din 
județele Covasna, Harghita și Cluj ; 
a.florii-soarelui, cu deosebire in 
județele Constanta, Ialomița. Brăi
la. Timiș si Arad ; la plantarea 
pomilor, mai ales in cooperativele 
agricole ■ din județele. Dolj. Bihor. 

^Dîmbovița, Satu-Mare. Cluj și 

formații de 
și coopera-

acestei zile

cabile sint și realizările din primul 
trimestru din acest an, cind s-au 
obținut, suplimentar, produse in va
loare de circa 60 milioane lei. prin
tre care : 815 tone cupru converti- 
zor. 430 tone cupru electrolitic, 287 
tone zinc în concentrate. 23 121 mp 
plăci aglomerate din lemn. 20 108 mp 
furnire estetice, mobilă in valoare 
de aproape 5 milioane lei. 844 mc 
prefabricate din beton, piese de 
schimb auto in valoare de 20 693 
lei ș.a.

• 0 PRODUCȚIE DE 144 
MILIOANE LEI PESTE PRE
VEDERILE PRIMULUI TRI
MESTRU. Angajați in efortul în
tregii țări pentru îndeplinirea cin
cinalului inainte de termen și 
pentru intimpinarea zilei de 1 
Mai cu succese importante, co
lectivele întreprinderilor indus
triale din județul Brașov au în
cheiat primul trimestru al anu
lui cu rezultate remarcabile. Deși 
planul producției industriale este 
in acest an cu peste 20 la sută 
mai mare decit anul trecut, pe pri
mul trimestru el a fost depășit la 
producția globală cu 144 milioane 
lei. Prevederile la productivitatea^ 
muncii au fost și ele depășite cu 
474 lei pe angajat. S-au rea
lizat. peste planul trimestrului I, 
1911 tone oțel brut. 554 autocamioa
ne și autotractoare. 30 de tractoa
re. 85 000 rulmenți, peste 500 tone 
utilaje pentru industria chimică și 
a materialelor de construcții, peste 
3 300 tone produse ale industriei 
chimice. 23 000 bucăți tricotaje ș a 
Succese deosebite s-au înregistrat 
si in sectorul investiții l<jr. unde pla
nul a fost depășit cu 5.6 la sută, 
fiind cu 51.2 la sută mai mare de
cit in perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Fărâ indo- 
cU aceeași 

vor fi continuate 
celelalte lucrări 

și săptămînile ur
mai mult cu cit, 
zonele țării, con-

a viței de vie — in cele din jude
țele ' Dîmbovița. Bacău si Satu- 
Mare.

Evidențiind valoarea acestor ini
țiative, subliniem totodată necesita
tea ca, pretutindeni, buna organi
zare a muncii, a aprovizionării eu 
semințe, combustibil, material să- 
ditor și asistența tehnică să vină 
in intimpinarea elanului patriotic 
al oamenilor muncii din agricultură, 
astfel incit să se asigure eficiență 
maximă muncii lor, realizarea punct 
cu punct a tuturor lucrărilor pre
văzute a fi executate, 
ială. in același ritm, 
bună organizare, 
insămințările și 
agricole in zilele 
mătoare, cu atît 
in aproape toate 
dițiile climatice permit să se trea
că din plin și cu toate forțele 
la semănatul porumbului. In le
gătură cu această importantă lu
crare. datele existente la ministe
rul de resort atrag atenția asupra 
necesității de a se urgenta prelua
rea si transportul semințelor de po
rumb. de a se asigura de către spe
cialiști verificarea riguroasă a tu
turor mașinilor și semănătorilor.

Comuniștii de la sale, cadrele de 
partid, cadrele din conducerea uni
tăților să se afle in toată această 
perioadă, prin exemplul lor perso
nal in muncă, in fruntea acțiunilor 
desfășurate pentru încheierea în 
timpul optim și in cele mai bune 
condiții a insămînțărilor. spre a-și 
onora angajamentul luat in fața în
tregului popor de a obține recolte 
mari in acest an. pentru creșterea 
bunăstării țărănimii, a întregii 
populații.

Suplimentar - 
însemnate cantităti « 

de produse
PLOIEȘTI (Corespondentul 

„Scînteii", Constantin Căprarul. 
— Colectivele întreprinderilor 
industriale din județul Prahova 
au încheiat primul trimestru cu 
importante succese. Pe ansam
blul județului au fost realizate 
suplimentar aproape 13 000 tone 
benzine, peste 10 100 tone petro- 
luri, aproape 100 000 tone păcură. 
2 007 tone uleiuri minerale, 728 
tone utilaj tehnologic pentru pre
lucrarea țițeiului, 270 tone dime- 
tiltereftalat și fenol, peste 2 300 
tone îngrășăminte cu fosfor. 550 
tone ciment, aproape 770 000 mp 
geam. 26 000 mp țesături din lină 
și bumbac, 3237 hl lapte și pro
duse lactate. 1 676 hl bere, 320 
tone fructe conservate și ajte 
mărfuri în valoare de peste 177 
milioane lei. De relevat că prin- 
tr-o serie de măsuri de moder
nizare a tehnologiilor de fabri
cație, de folosire mai bună a 
capacităților de producție, o 
mare parte din acest important 
spor de producție s-a realizat 
pe seama creșterii productivității 
muncii.
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La dejunul de lucru de la Federația japonezii a organizațiilor economice 

întâlnire cu reprezentanți de frunte
♦ ai cercurilor economice japoneze

In cadrul unui dejun de lucru oferit în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
au fost examinate noi domenii și forme de cooperare între organizațiile 

economice, financiare și de comerț exterior din cele două țări

„ Kff salutăm cu satisfacție in mijlocul nostru"

După încheierea primei rUnde a 
convorbirilor oficiale româno-japo
neze la nivel Înalt, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o vizită la „Kei
danren Kaikan". sediul Federației ja
poneze a organizațiilor economice.

Federația japoneză a organizațiilor 
economice, cea mai mare uniune de 
acest fel din Japonia, grupează nu
meroase companii, societăți, corpo
rații din toate ramurile industriale, 
financiare și din alte domenii de ac
tivitate economică. Federația desfă
șoară o vastă activitate atit pe pla
nul dezvoltării producției, cit și , in 
promovarea schimburilor și coope
rării internaționale.

La sosirea la „Keidanren Kaikan", 
președintele Nicolae Ceaușescu este 
intîmpinat de Toshio Doko, președin
tele Federației japoneze a organiza
țiilor economice. Kogoro Uemura, 
președintele onorific al „Keidanren", 

Masashi Isano, președintele Comite
tului economic Japonia-Rorrtânia. de 
alți membri ai conducerii federației. 
Sint prezenți, de asemenea, președin
ții unor mari firme și companii, mul
te din ele desfășurind. de mai mulți 
ani. o fructuoasă activitate de coope
rare cu întreprinderi economice și dc 
comerț exterior din România.

Președintele Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de Gheorghe Oprea, viceprim. 
ministru al guvernului. George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale române.

Are loc un dejun de lucru, oferit 
in onoarea șefului statului român de 
președintele Federației japoneze a 
organizațiilor economice.

La începutul dejunului de lucru, 
Toshio Doko exprimă, in numele re
prezentanților cercurilor economice 
japoneze, călduroase mulțumiri pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 

că a onorat invitația de a face o 
vizită la „Keidanren" și de a sa 
întilni cu personalități japoneze din 
domeniile financiar, industrial și co
mercial. Reprezentanții acestor 
cercuri — a spus el — doresc să 
contribuie la dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre România și 
Japonia. Dorim să facem un schimb 
de păreri asupra problemelor eco
nomice chiar în timpul acestui dejun 
de lucru — a arătat Toshio Doko

Exprimînd satisfacția pentru în- 
tilnirea prilejuită de acest dejun 
de lucru, președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat : „între țările 
noastre s-au dezvoltat în ultimul 
timp relații bune ; mulți dintre 
dumneavoastră colaborați cu diferite 
întreprinderi din România. Astăzi 
am început convorbirile cu primul 
ministru. Am discutat cum să ex
tindem colaborarea dintre țările 

noastre și, desigur, în acest cadru 
companiile și dumneavoastră aveți 
un rol principal. Noi am dori să 
realizăm in cursul acestei vizite o 
serie de colaborări, cit mai bune cu 
putință. Deci, sper că vom folosi cit 
mai bine acest dejun de lucru, pen
tru ca vizita noastră, convorbirile 
de pină acum, și care vor continua, 
să pună bazele unei largi colabo
rări".

In timpul dejunului de lucru au 
avut loc schimburi de păreri în le
gătură cu problemele dezvoltării, 
in continuare, a cooperării in pro
ducție dintre firme românești și 
companii japoneze, inclusiv crearea 
de societăți mixte in România și 
Japonia, precum și cooperarea pe 
terțe piețe.

Dejunul de lucru de la „Keidanren 
Kaikan" s-a desfășurat într-o am
bianță cordială.

(Urmare din pag. I)
anul trecut in țara noastră, prilej de 
extindere a relațiilor de colaborare 
cu Radiodifuziunea și Televiziunea 
română. Datorită acestei colaborări, 
a arătat el, corespondenții și trimișii 
speciali ai N.H.K. au putut filma 
lucruri interesante in România și au 
adus cu ei informații ample despre 
viața și preocupările poporului ro
mân. pe care le-au prezentat tele
spectatorilor japonezi. Sintem feri
ciți, a spus Kichiro Ono, că, potrivit 
unei înțelegeri', renumitul cor româ
nesc „Madrigal" va vizita Japonia 
în toamna acestui an și că noi vom 
transmite un concert televizat al a- 
cestei formații, ceea ce. sintem con
vinși. va fi un nou prilej pentru ja
ponezi de a cunoaște mai bine arta 
poporului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit ospitalierelor gazde pentru 
prilejul oferit de a cunoaște unele 
aspecte ale activității Radioteieviziu- 
nii japoneze. Mi-a făcut o deosebită 
plăcere — a arătat președintele 
României — să aud că între Radio- 
televiziunea română și cea japoneză 
există de pe acum o colaborare 
strinsă.

Aș dori să vă mulțumesc pentru 
faptul că, prin intermediul Radio- 
televiziunii japoneze, faceți cunoscu
te unele aspecte ale vieții și preocu
părilor României și ale poporului 
român.

Fără îndoială, colaborarea dintre 
Radioteleviziunea română și cea ja
poneză trebuie să servească cunoaș
terii mai îndeaproape a popoarelor 
noastre, a preocupărilor lor, să con
tribuie la dezvoltarea unei cooperări 
active și la cauza păcii.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
salutul său conducerii și tuturor lu
crătorilor de la Radioteleviziunea 
japoneză.

în continuare, oaspeții români sini 
invitați prin cîteva studiouri ale te
leviziunii, unde sint filmate emisiuni 
ale viitoarelor programe. Președinte
le Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint întimpinați cu

Deschiderea unei expoziții de pictură 
românească contemporană

In cadrul manifestărilor cultu
rale care marchează vizita in Ja
ponia a președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, la Muzeul central din To

îndelungi aplauze de participant» la 
înregistrarea unui program muzical, 
cu public. Apoi, la rugămintea 
interpreților, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
se fotografiază in mijlocul artiștilor, 
care poartă tradiționale costume ja
poneze. Oaspeții îi felicită pe artiști, 
regizori, operatori și tehnicieni, urin- 
du-le succes.

Pretutindeni, președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sint salutați cu puternice aplauze ; 
au loc manifestări de vie simpatie 
și profund respect.

La plecare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu mulțumesc pentru primi
rea călduroasă, pentru atenția deose
bită de care s-au bucurat și adresea
ză conducerii Centrului japonez de 
radioteleviziune N.H.K., întregului 
colectiv, urări de noi succese in ac
tivitatea lor.

La magazinul universal 
„Tokyu"

După vizita la Centrul de radiote
leviziune N.H.K.. în cursul aceleiași 
după-amieze, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu aii fost oaspeții 
unui renumit magazin universal. 
„Tokyu", situat in cartierul comer
cial Shibuya, din capitala niponă.

Magazinul universal „Tokyu". care 
ocupă un edificiu cu 11 niveluri, unul 
din marile magazine universale ale 
capitalei. este renumit nu numai 
pentru calitatea si deosebita va
rietate a .mărfurilor, ci și pentru 
înaltul grad de organizare a mul
tiplelor sale activități.

La trecerea coloanei oficiale de 
mașini, grupuri de pietoni salută pe 
inaltii oaspeți români, iar in fața 
magazinului și pe străzile alăturate, 
o mare mulțime de cetățeni al ca
pitalei nipone îsi manifestă senti
mentele de stimă si prețuire față de 
șeful statului român. Aplauze înde
lungi răsună în momentul cind pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu răspund căl- 

kio s-a deschis o expoziție de pictu
ră românească contemporană pe sti
clă și lemn, cuprinzind 200 de lucrări 
dintre cele mai reprezentative.

Expoziția se bucură de un deose
bit succes. 

duroasei primiri populare. La In
trarea in magazin se află arborat» 
drapele românești si japoneze.

Intîmpinindu-i pe înalții oaspeți 
români, Noburu Gotoh, președintele 
firmei „Tokyu Department Co. Ltd". 
Hiroshi Mito, directorul executiv al 
magazinului, alți membri ai conduce
rii ii invită in salonul de onoare. In 
holul mare de la parter, unde. în a- 
ceastă după-amiază de simbătă. 
există o deosebită afluență de cum
părători, oaspeților români li se face 
o nouă și călduroasă manifestare de 
simpatie. Grupuri de cetățeni, de toa
te vîrstele, aclamă, flutură stegulețe 
românești și nipone la trecerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

In salonul de onoare, președintele 
firmei și directorul magazinului, 
subliniază că este o mare onoare și 
satisfacție pentru conducerea si lu
crătorii magazinului universal „To
kyu" de a saluta în mijlocul lor pe 
distinșii oaspeți români. Este pre
zentată. apoi, activitatea vastă a fir
mei. Noburu Gotoh arată că firma, 
care are multiple relații de afaceri 
peste hotare, este dornică să dezvolte 
cooperarea cu . firme românești de 
specialitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu, a- 
dresindu-se gazdelor, a spus : Sin
tem bucuroși că putem vizita acest 
marc magazin universal. Am reținut 
cu plăcere cele spuse de dumnea
voastră despre o eventuală colabo
rare, mai cu seamă că in cadrul vi
zitei pe care o facem in Japonia am 
discutat mult despre extinderea re
lațiilor economice dintre țările 
noastre.

în timpul vizitării diferitelor ra
ioane ale marelui magazin, unde 
standul cu costume naționale româ
nești produce o plăcută impresie, 
președintele Nicolae Ceaușescu se 
interesează de organizarea activită
ții de desfacere a mărfurilor.

La rugămintea conducerii ma
gazinului, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu semnează in Cartea de 
onoare.

Mulțumind pentru atenția și pri
mirea călduroasă, prietenească, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu urează 
întregului colectiv multă prosperi
tate, sănătate și fericire, precum și 
noi succese în activitatea sa.

La plecare, oaspeții români sint 
încă o dată incon.iurați de calde ma
nifestări de simpatie. însoțite de a- 
plauze îndelungi și aclamații.

Victor STAMATE 
liviu RODESCU 
Paul DIACONII
Foto : Anghel Pasat

„Un prilej fericit pentru stimularea dezvoltării continue
în rit rapid a relațiilor româno-japoneze“

Presa japoneză de simbătă a pu
blicat ample relatări privind sosirea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. precum și desfășurarea 
primei zile a vizitei oficiale de stat 
în Japonia a oaspeților români. Tex
tele sint ilustrate de numeroase 
fotografii.

Cotidienele „TOKYO SHIMRUN** 
și ..NIKKEI SHIMBUN" evidențiază 
atmosfera caldă în care s-au desfă
șurat. la Palatul Imperial. întrevede
rile președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu. cu împăratul Japoniei. 
Hirohito, și împărăteasa Nagako.

..MAINTCHI SHIMBUN" apreciază 
că. drept urmare a discuțiilor prile
juite de vizita in Japonia a pre
ședintelui României, relațiile econo
mice româno-japoneze se vor dez
volta rapid în viitor.

Cotidienele „ASAHI SHIMBUN" 
Și „ASAHI EVENING NEWS" sub
liniază, într-un editorial, semnifica
ția majoră a vizitei președintelui 
României in Japonia, evidențiind că. 
in cadrul convorbirilor la nivel înalt

dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Takbo Miki, a- 
lențța se concentrează in mare mă
sură asupra problemelor cooperării 
româno-japoneze. „România și Ja
ponia au înregistrat, in ultimii ani, 
un . progres continuu in ce privește

liticii externe a României, reliefînd 
faptul că țara noastră promovează 
constant o politică de dezvoltare a 
relațiilor prietenești, de cooperare 
cu țări din cele mai diverse regiuni 
ale lumii, indiferent de sistemul lor 
social-politic, că participă activ la

- AMPLE COMENTARII ALE PRESEI Șl POSTURILOR 
DE RADIO Șl TELEVIZIUNE JAPONEZE -

consolidarea relațiilor prietenești, 
pe multiple planuri. In mod deosebit 
se evidențiază întărirea legăturilor 
economice, volumul comerțului, in 
ambele sensuri, crescind de cinci ori 
în ultimii patru ani". în editorial se 
relevă că „România a reușit să se 
transforme într-o țară cu un ritm 
înalt de dezvoltare, unul din cele 
mai Înalte ritmuri de creștere a pro
ducției industriale". Editorialul con
semnează. totodată, dinamismul po-

soluționarea problemelor internațio
nale de interes major.

Ziarul „THE JAPAN TIMES" 
subliniază, la rîndul său, intr-un co
mentariu, că Japonia acordă o mare 
semnificație vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pe care o consi
deră „un prilej fericit pentru stimu
larea dezvoltării continue in ritm 
rapid a legăturilor româno-japo
neze".

Edițiile de seară relatează la loc

de frunte despre începerea convor
birilor oficiale dintre președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și primul 
ministru al Japoniei, Takeo Miki. 
Cotidienele „ÂSAHI SHIMBUN", 
„MAINICHI SHIMBUN", „YOMIURI 
SHIMBUN", „TOKYO SHIMBUN", 
„SANKEI SHIMBUN" subliniază că 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Takeo Miki. au con
venit să se încheie acorduri de coo
perare româno-japoneze în diverse 
domenii și au discutat unele aspecte 
ale situației internaționale actuale.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE au acordat spații largi 
momentelor principale ale celei 
de-a doua zile a vizitei în Japonia 
a . președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena CeauSescu. In comentariile 
transmise se evidențiază semnifica
ția vizitei pe care președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu o fac în Japonia, dezvol
tarea relațiilor prietenești de coope
rare româno-japoneze. Saluturi călduroase, aplauze, manifestări de stimă adresate înalților oaspeți români

lașul eu „coroană pe 
creștet și cu picioarele goa
le" — cum îl numea Alec- 
sandri, lașul unde Nicolae 
Iorga vedea spiritul trecu
tului nostru trăind mai viu 
și mai bogat decit oriunde 
aiurea, conslderindu-1 „o 
creație organică a vechii 
Moldove, care ea însăși este 
o creație organică a po
porului româna6c“ ; orașul 
irezistibilului pitoresc în 
care George Călinescu în
trezărea „drumul adevărat 
indicat de imperativul pro
gresului și unde, mîine, cele 
ctteva puncte cardinale is
torice se vor desprinde mai 
bine dintr-un Iași modern, 
industrializat și cultural, 
sistematizat fără rupere cu 
trecutul" — acest oraș co
pleșit timp îndelungat de 
propriul său trecut, înain- 
tînd către prezent cu privi
rile întoarse în urmă, bate 
acum la porțile viitorului cu 
forța unei puternice metro
pole socialiste. Unde este 
„dulcele tîrg“ sadovenian 
de ieri ? Unde s-a dus acel 
Iași pe care Alecsandri îl 
asemăna cu un boier îm
brăcat în haine scumpe în
conjurat de o imensă sără- 
cime în trențe, de „nobila 
14.1 i sărăcie" — cum o nu
mea George Lesnea — în
nobilată prin luptele prole
tare care au lăsat pe zidu
rile cetății lapide cu înscri
suri întru de-a pururi adu
cere aminte... Spiritul re
voluționar al ieșenilor n-a 
Încremenit în răceala pietrei 
evocatoare, ci flacăra Iui a 
continuat să ardă nestinsă 
în inimile celor ce au pre
luat ștafeta de la înaintași, 
dînd împlinire luptei și nă
zuințelor lor.

într-o... excelentă lucrare 
monografică „Coordonate

ieșene", întocmită de un 
colectiv de redactori cu pri
lejul celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei, 
am găsit, la sfirșitul lucră
rii, un capitol care exprimă 
cheia tuturor victoriilor do- 
bindite de ieșeni : conștiin
ța. Conștiința de făurari, 
conștiința încrederii, cea 
care a dat tinerețe „bătri- 
nelor meleaguri moldove
ne", restituindu-le nu nu
mai legendara lor vigoare 
străbună, ci înzecindu-le și 
reinzecindu-le puterea. Aș 
fi pus acest capitol în frun
tea monografiei, căci ea, 
conștiința comunistă, cea 
capabilă să electrizeze și să 
stimuleze la acțiune în nu
mele marilor noastre idea
luri întregul popor, este în
săși flacăra și esența deve
nirii României.

Mărturisesc că lașul a- 
mintirilor mele, cele de 
demult — și doar nu sint 
decit 20—25 de ani de a- 
tunci — îmi stăruia în me
morie cu blajinătatea oa
menilor lui. cu o prea în
ceată trezire la lupta cu 
inerția... Am mai revenit 
de citeva ori în vizite spo
radice și, de fiecare dată, 
sub șocul noului, imaginile 
din trecut se estompau ate
nuate de ceva ce făcea în
seși amintirile să pălească. 
Era doar uitare ? Nu, era 
de fiecare dată un alt Iași. 
„Altul", deși în coordona
tele lui esențiale, de tezau- 
rizator de valori legate de 
unele dintre cele mai mari 
momente din istoria Mol
dovei. răminea mereu ace
lași. Răminea pentru mine 
cu bojdeuca sacră din Țicău 
și cu teiul secular din Co- 
pou orașul acelorași pere
grinări la locuri de medita
ție și aducere aminte.

Acum este pentru prima 
dată cind. revenind la Iași, 
n-am mai găsit răgazul 
după pofta inimii pentru 
vestigiile trecutului. Un alt 
Iași mă chema irezistibil 
și răscolitor, și el era cel 
născut din planurile de dez
voltare a României și din 
conștiința colectivă a celor 
care dau conținut acestor 
planuri. Că lașul este de 
nerecunoscut — ca atltea 
localități de pe harta pa

Revâzind mereu un alt lași

triei — am auzit-o foarte 
adesea. Nu. lașul este de 
recunoscut. Este același 
Iași, cu omenia și cu ospi
talitatea lui din totdeauna, 
cu vatra plină de comori 
nealterate de timp, puse 
și mai mult în valoare, deși 
fizionomia lui este alta, iar 
proporțiile lui de puternică 
urbe socialistă s-au înzecit. 
Orașul și-a ieșit de mult 
din vechea-i matcă, pe 
harta lui au apărut noi car
tiere cu toate însemnele 
civilizației, artere de cir
culație moderne, o platfor
mă industrială de anver
gură, a cărei forță econo
mică situează lașul printre 
marile cetăți ale industriei 
socialiste românești.

Existau cîndva aici- doar 
cîteva țesătorii, o mică fa
brică de bere, o fabrică de 
tricotaje, o moară și ve
chile ateliere Nicolina. Zes
trea cu care lașul venea 

din trecut era mai mult o 
zestre de suflet și de teme
rare ambiții pe măsura pu
terii de vis a moldoveanu
lui și a dragostei sale de 
muncă. Acestea au adus în 
stema județului, alături de 
vechile însemne ale tradi
țiilor culturale, trei simbo
luri noi : o suveică, o re
tortă și o roată dințată. Ele 
conțin însăși devenirea in
dustrială a orașului. Su
veica sugerează puterea e

conomică r fabricilor tex
tile, a industriei de con
fecții, a combinatului de fi
bre sintetice care, singur, 
în 1975 realizează de trei 
ori întreaga producție in
dustrială a județului din a- 
nul 1938. Retorta exprimă 
o altă dominantă industria
lă a lașului — chimia. Aici 
se obține aproape 90 la 
sută din producția de anti
biotice a întregii țări, iar 
locul acela de lingă Valea 
Lupului, la 8 km de oraș, 
unde, exact cu 20 de ani în 
urmă, in primăvara lui 1955 
prindeau contur siluetele 
uzinei-laborator „Penicili
na". este astăzi vatra de 
început a chimiei ieșene. I 
s-au adăugat, pe platfor
ma sud-estică a orașului, 
combinatul de fire sin
tetice și întreprinderea â® 
prelucrare a maselor plas
tice. iar în aceste trei mari 
unități lucrează astăzi pes

te 10 000 de oameni. Lu
crările de investiții aflate 
astăzi in curs continuă ex
tinderea puterii industriale 
a chimiei ieșene la o am
ploare și mai mare. Roata, 
dințată a apărut pe stema 
lașului ca expresie a ade
văratei vocații industriale, 
atit de contestată in tre
cut. a .acestei urbe. Pe ma
rea platformă industrială de 
pe valea Bahlutului se în
șiră de-a lungul cîtorva ki

lometri halele întreprin
derii metalurgice ale cărei 
produse — țevi sudate din 
oțel. și profile — sint ex
portate in numeroase țări 
ale lumii.

Peste 4 000 de oameni 
muncesc aici în lungul li
niilor care transformă ben
zile de oțel livrate de Com
binatul siderurgic din Ga
lați în țevi sudate cu un 
diametru de la cîțiva mi
limetri la marile tronsoane 
pentru gazoducte și pipe
line de 220 milimetri. Sint. 
printre ei. aproape o mie 
de comuniști și 1 400 de u- 
teciști cu virsta medie de 
25 de ani. In imensa lor ma
joritate au venit din satele 
ieșene si au absolvit liceul 
industrial patronat de uzi
nă, cucerindu-și prin mun
că înalta calificare de la- 
minoriști mînuitori ai unor 
utilaje complexe, automa

tizate. de mare randament 
economic. Un puternic de
tașament al muncii și al 
conștiinței socialiste, oa
meni pe care mai întîi i-au 
disciplinat mașinile și rit
murile producției, iar apoi 
au învățat să le discipli
neze ei, să facă ceea ce al
ții n-au putut face decit 
după zeci de ani de indus
trializare. cu forțele lor, 
cu propriul lor atelier 
mecanic, adevărată uzină 

în uzină, făgaș spre care 
converg ideile tehnice cele 
mai îndrăznețe. De altfel, 
aici uzina a născut uzină, 
„vechea" întreprindere 
care n-are decit zece ani 
vîrstă s-a îngemănat cu 
„noua" uzină unde, prin 
intrarea in funcțiune a trei 
noi linii dc tras țevi și a 
patru linii de profile; ca
pacitatea de producție a 
colosului de pe malul Ba- 
hluiului — puțind astăzi 
rivaliza cu fratele său ceva 
mai în vîrstă. laminorul 
de țevi de la Roman, ca și 
cu unele dintre cele mai 
moderne uzine de gen din 
Europa — se va tripla.

Omul cu marca 5334, co
munistul Onofrei Parascan. 
bucovinean de baștină, a 
venit aici abia din noiem
brie 1974. după ce. timp de 
19 ani. a lucrat la Roman. 
Este noul director al între

prinderii metalurgice ieșe
ne și, cu toate că timpul de 
cind a devenit ieșean e 
foarte scurt, omul a reușit 
să se facă cunoscut și res
pectat de tot colectivul. 
Majoritatea timpului de lu
cru și-l petrece în halele 
și atelierele uzinei. Are 
vreo 50 de ani și în graiul 
lui bucovinean apare ade
seori un verb : „A trepi
da 1“ Ceva ce cunoaște 
foarte bine din vechea 

școală a Romanului îl face 
să ceară colaboratorilor lui 
alte ritmuri, o și mai sus
ținută disciplină de muncă, 
ordine și acuratețe pe fie
care metru pătrat al uzi
nei. Pentru el. totul tre
buie, să vibreze, să trepi
deze. Totul și îndeosebi 
conștiința muncitorească. 
Fiecare comunist din uzi
nă — un activist obștesc, 
un pion pe o poziție-cheie. 
un exemplu al eticii și e- 
chității socialiste, al mora
lei muncitorești. Tehnica, 
cercetarea științifică, apli
carea celor mai noi proce
dee. stimularea creativită
ții industriale nu se duc 
astfel in subsidiar, dar la 
aceeași trepidație trebuie 
să se situeze disciplina, or
dinea, grija pentru fiecare 
leu investit, comporta
mentul cotidian al tuturor 
în uzină și în viata lor 
intimă.

Ieșim în mijlocul plat
formei industriale ieșene, 
întinsă pe cîțiva kilometri 
de o parte și de alta a șo
selei’ asfaltate din valea 
Bahluiului. O spectaculoa
să defilare a unor puterni
ce fabrici și uzine ; prin
tre ele. -silueta „Tehnoto- 
nului" — nucleul lașului 
electronic — care. în per
spectivă, va prelua întrea
ga producție de radiore
ceptoare a țării, specializin- 
du-se în producția de apa
ratură petitru televiziunea 
industrială si de aparatură 
electronică pentru indus
tria navală și aviatică. O 
nouă mină de lucru apa
re la Iași și pasiunea 
tineretului față de electro
nică este demonstrată de 
afluxul celor ce solicită 
integrarea în formele de 
calificare pentru această 
ramură de activitate.

Dar ieșenii nu se opresc 
aici. Mutațiile produse in 
ultimii ani în structura in
dustrială a lașului si a ju
dețului lor continuă. Pe 
locul Nicolinei se preco
nizează construirea unui 
mare combinat de ^utilaj 
greu, un fel de replică la 
U.M.G.B.-ul bucureștean. 
cu profil terasier. specia
lizat în producția agrega
telor pentru croitul șose
lelor de miine ale patriei. 
Sub Cetățuia. care atitea 
secole a vegheat de pe una 
dintre cele șapte coline ale 
lașului, urbea întinsă la 
poalele ei. se bat țărușii 
puși să delimiteze hotare
le unei noi platforme in
dustriale. O nouă industrie 
destinată producerii pie
selor de schimb pentru au
tocamioane se prefigurea

ză : o uzină de mașini- 
unelte își iheepe montajul.

A trepida pentru noua 
și adevărata vocație a ora
șului devenit in anii socia
lismului o metropolă di
namică, mereu in expan
siune. caracterizată de o 
altă atmosferă și un alt cli
mat decit vechea urbe pa
seistă care gravita in ju
rul Copoului.

A trepida pentru viitorul 
replicii la platforma indus
trială — vechea și greaua 
de tradiții cetate univer
sitară, care devine o adevă
rată platformă a învăță- 
mmtului tehnic superior, 
amplasată pe celălalt mal 
al Bahluiului. „in oglindă" 
cu noua vatră industrială 
a orașului.

A trepida pentru calita
tea vieții in acest oraș, 
pentru continua lui înfru
musețare și pentru buna 
lui gospodărire. pentru 
șansa pe care i-a dat-o cel 
de-al XI-lea Congres al 
partidului de a se conti
nua. la parametrii exigen
tei cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. impe
tuoasa lui dezvoltare, in 
înaintarea către viitorul 
comunist al patriei române.

La fiecare ceas al lașu
lui orologiul din turnul 
Palatului culturii bate pri
mul vers din Hora Unirii. 
Acordul grav, patetic și 
totodată cristalin. lumi
nos, scos de bronzul clo
potelor. răsună ca o adu
cere aminte. Aici bate ini
ma Moldovei si unde bate 
ea, bate năvalnic o părti
cică din inima țării.

Ioan GR1GORESCU
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JAPONIA
Toastul primului ministru Toastul președintelui

Takeo Mikl Nicolae Ceaușescu
Excelență, domnule președinte 

Nicolae Ceaușescu,
Stimată doamnă Elena 

Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor,
Este pentru mine o deosebită o- 

noare și plăcere să pot oferi astăzi 
acest dineu de bun venit în cin
stea Excelenței Voastre, președin
tele Republicii Socialiste România, 
și a doamnei Elena Ceaușescu, a 
Excelenței Sale, viceprim-minis- 
trul Gheorghe Oprea, și a celor
lalți colaboratori care vă însoțesc, 
domnule președinte.

In numele guvernului și poporu
lui japonez, doresc să adresez din 
inimă un salut de bun venit Ex
celenței Voastre, domnule pre
ședinte, și colaboratorilor dumnea
voastră, pentru faptul că. deși Sîn- 
teți foarte ocupat cu problemele 
de stat, ați sosit în Japonia după 
o lungă călătorie, fiind primul, șef 
al statului român care vizitează 
țara noastră.

Poporul, japonez cunoaște foarte 
bine și, în același timp, nutrește 
sentimente de adîncă stimă față 
de faptul că Excelența . Voastră, 
domnule președinte, bucurîndu-vă 
de întreaga încredere a poporului 
dumneavoastră, v-ați angajat pe 
plan intern în mod energic în dez
voltarea economiei și industriei 
Republicii Socialiste România, în 
creșterea bunăstării poporului ro
mân, iar pe plan mondial, în a- 
firmarea principiului suveranită
ții și independentei naționale, _ al 
avantajului reciproc, desfășurînd 
o politică externă activă, pusă în 
slujba realizării destinderii inter
naționale, dezarmării, securității 
și păcii în lume.

în ceea ce privește raporturile 
dintre Japonia și România, aces
tea s-au dezvoltat în mod normal 
după restabilirea relațiilor diplo
matice din 1959, devenind din ce 
în ce mai strînse în ultimii ani. în 
domeniul economic, între cele două 
țări există deja Acordul de co
merț și plăți, precum și Tratatul 
de comerț și navigație. Pe baza a- 
cestui cadru juridic, comerțul din
tre cele două țări s-a dezvoltat în 
mod continuu, cunoscînd un pro
gres rapid, în special în anul tre
cut, cînd a atins volumul total de 
aproximativ 240 milioane dolari. 
A început să dea roade și coope
rarea economică dintre cele două 
țări. Cooperarea în vederea con
struirii fabricii de rulmenți din o- 
rașul Alexandria se desfășoară 
astfel în mod satisfăcător. _

Deșj în momentul de față Japo
nia are dificultăți datorită recesiu
nii economice, ca și multe alte țarj 
din lume, noi dorim însă ca, după

La intilnirea cu reprezentanții Federației japoneze a organizațiilor economice

normalizarea situației economice, 
să promovăm mai larg cooperarea 
economică cu România. Succesul 
cooperării bilaterale nu se limi
tează numai la domeniul econo
mic. Și în domeniul sportului, co
operarea japono-română a înre
gistrat un mare succes. Astfel, la 
Campionatul mondial de tenis de 
masă care a 'avut loc în luna fe
bruarie a.c., în India, cuplul for
mat din jucătoarea româncă Maria 
Alexandru și jucătoarea japoneză 
Shoko Takahashi a cîștigat titlul 
mondial în proba de dublu femei.

Recent, Corul de copii al Radio- 
televiziunii române, precum și for
mații de muzică populară din 
România au întreprins turnee în 
țara noastră, prin intermediul că
rora mulți japonezi au făcut cu
noștință cu frumusețea muzicii ro
mânești.

Astfel de contacte multilaterale 
în diferite domenii contribuie în- 
tr-o mare măsură la realizarea în
țelegerii mutuale și la stabilirea 
încrederii reciproce. în acest con
text, vizita pe care Excelența 
Voastră,- președintele Republicii 
Socialiste România, și doamna 
Elena Ceaușescu o întreprindeți în 
Japonia adîncește și mai mult spi
ritul de înțelegere și încredere mu
tuală. constituind un eveniment 
epocal, care trebuie să fie înscris 
la loc de cinste în istoria relațiilor 
de prietenie dintre cele două țări.

Doresc ca. prin această vizită, 
relațiile de prietenie, precum și re
lațiile economice dintre cele două 
țări să se dezvolte cît mai mult.

Prosperitatea și pacea unei țări 
nu pot să existe fără prosperitatea 
și pacea întregii lumi, deoarece în 
lumea de astăzi se adîncesc din ce 
în ce mai mult relațiile de inter
dependență. Pornind de la această 
înțelegere, sînt convins că promo
varea contactelor și întâlnirilor 
dintre conducătorii statelor, depă
șind deosebirile de orînduire social- 
politică, contribuie la adîncirea în
țelegerii reciproce, la destinderea 
internațională, precum și la reali
zarea păcii în lume.

în încheiere, doresc ca șederea 
în Japonia, deși scurtă, a Excelen
ței Voastre, domnule președinte, și 
a doamnei Elena Ceaușescu, să fie 
plăcută și rodnică.

Doamnelor și domnilor, vă rog 
să ridicăm împreună acest pa
har în sănătatea și fericirea 
Excelenței Sale președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a doamnei • Elena 
Ceaușescu, pentru prosperitatea 
Republicii Socialiste România ! 
(Aplauze).

Excelență, domnule prim-mi- 
nistru,

Stimată doamnă Mutsuko Miki, 
Doamnelor și domnilor,
Doresc ca, în numele meu și al 

soției, să vă adresez dumneavoas
tră, domnule prim-ministru, și sti
matei doamne Mutsuko Miki, gu
vernului și colaboratorilor dum
neavoastră prezenți aici un salut 
călduros, să vă mulțumesc cordial 
pentru acest dineu oferit în cin
stea noastră, pentru aleasa ospita
litate cu care ne înconjurați.

In țara mea sînt cunoscute și 
prețuite istoria, arta și cultura din 
trecut, ca și realizările de astăzi 
ale minunatului popor japonez, 
puternica dezvoltare industrială pe 
care Japonia o cunoaște în pre
zent și care a făcut ca țara dum
neavoastră să ocupe un loc de 
frunte între sta-tele avansate din 
punct de vedere economic.

în ultimii ani, relațiile economi
ce, tehnico-științifice și culturale 
dintre România și Japonia au cu
noscut un progres continuu, volu
mul schimburilor comerciale cres- 
cînd de la circa 6,3 milioane dolari, 
în 1960, la circa 240 milioane dolari 
în 1974.

Venim în țara dumneavoastră cu 
dorința ca această primă vizită pe 
care un conducător de stat român 
o face în Japonia să se înscrie ca 
un moment de importanță istorică 
în dezvoltarea, în toate domeniile, 
a colaborării dintre țările și po
poarele noastre.

Ați menționat, domnule prim- 
ministru, exemplul celor două spor
tive — o româncă și o japoneză — 
care, jucînd împreună, au cîștigat 
titlul mondial la campionatul de 
tenis de masă. Sper ca aceasta să 
demonstreze pentru industria ro
mânească și japoneză că.o colabo
rare bună poate să dea rezultate 
foarte bune pentru ambele țări. 
Totodată, printr-o bună colaborare 
pe plan internațional, țările noas
tre pot să ocupe un loc important 
în lupta pe plan mondial pentru 
progres și pace în lume.

Trăim astăzi o epocă în care au 
Ioc mari transformări istorice, mari 
schimbări în raporturile internațio
nale. Ca urmare a voinței popoare
lor, asistăm în prezent la contura
rea unui curs spre destindere și co
laborare pașnică. Desigur,. acest 
curs este încă la început și are un 
caracter destul de fragil. întărirea 
și dezvoltarea noului curs depind 
de felul în cațe națiunile, masele 
largi populare, conducătorii de stat 
și guvernele vor. continua să ac
ționeze pentru abolirea definitivă a 
vechii politici de dominație și asu

prire a altor popoare, pentru pro
movarea unor relații noi, democra
tice. Complexitatea problemelor 
mondiale contemporane cere ca 
toate statele, fie' ele mari, mijlocii 
sau mici,-să participe activ, în con
diții de deplină egalitate, la viața 
internațională, la soluționarea tu
turor problemelor, în interesul pro
gresului și păcii fiecărei națiuni.

O condiție importantă a destin
derii și păcii internaționale este 
realizarea securității în Europa — 
continentul pe care se află în pre
zent cea mai puternică concentrare 
de armament și forțe armate cu
noscute în istorie.

Un imperativ al colaborării paș
nice internaționale este, de aseme
nea, stingerea actualelor focare de 
conflicte și încordare care mai e- 
xistă în diferite zone ale lumii — 
în Orientul Mijlociu, în Cipru, în 
Asia de sud-est — soluționarea 
problemelor acestor popoare fără 
amestec din afară, în conformitate 
cu interesele lor legitime.

Nu putem, trece cu vederea că se 
perpetuează sau chiar se adîncesc 
decalajele dintre țările avansate și 
cele rămase în urmă. Lichidarea 
într-un timp cît mai scurt a sub
dezvoltării, instaurarea unei noi 
ordini economice și politice inter
naționale, care să stimuleze dezvol
tarea largă și neîngrădită a tuturor 
statelor și, în primul rînd, dezvol
tarea mai accelerată a țărilor ră
mase în urmă, sînt. după convin
gerea noastră, condiții fundamen
tale ale asigurării progresului și 
păcii in lumea de azi. De altfel, 
soluționarea complexelor probleme 
economice de astăzi este nemijlocit 
legată de o strînsă colaborare între 
toate statele lumii.

Se impun, de asemenea, acțiuni 
mai hotărîte ale statelor, guver
nelor și popoarelor, ale opiniei pu
blice mondiale pentru realizarea 
unor măsuri concrete de dezarma
re și, în primul rînd, de dezarma
re nucleară.

Complexitatea problemelor cu 
care se confruntă popoarele cere, 
după convingerea noastră. îmbu
nătățirea continuă a activității Or
ganizației Națiunilor Unite, creș
terea rolului și eficienței ei în în
treaga viață internațională.

Domnule prim-ministru.
Doresc, în încheiere, să-ml ex

prim convingerea că, prin eforturi 
comune, România și Japonia pot 
face ca relațiile de prietenie și co
laborare dintre ele să cunoască o 
dezvoltare tot mai puternică, în 
folosul ambelor popoare, al cau
zei generale a destinderii, securită
ții și păcii în întreaga lume.

Cu această convingere doresc 
să toastez în sănătatea domnului 
prim-ministru și a doamnei Mut
suko Miki. pentru bunăstarea și 
fericirea poporului japonez, în să
nătatea dumneavoastră, a tuturor! 
(Aplauze).

SEMNAREA 
UNUI ACORD 

DE COOPERARE
Simbătă dimineața a avut loc sem

narea unui acojd de cooperare știin
țifică și tehlîologică în industria me- 
taiurgică (oțeluri speciale inoxidabi
le și tratamentul de suprafață al o- 

,țelurilor), cu firmele japoneze „Nis- 
hin Steel Co.“ și „Nisho-Iwai Ltd."

Din partea română, acordul a fost 
semnat de Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru ăl guvernului, iar din 
partea japoneză au semnat Yoshio 
Tsuji și Nobuo Kaneko, președinții 
celor două firme.

in timpul interviului acordat de președintele Nicolae Ceaușescu și tovarâșa plena Ceaușescu

Se vizitează marele magazin universal „Tokyu"

INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, vă urăm bun venit in 
țara noastră.

După cum vedeți, in Japonia 
a venit primăvara. Cred că și 
în țara dumneavoastră a venit 
primăvara. In Japonia primăva
ra totul este înflorit. predem 
că așa este și la dumneavoastră.

Am vrea să vă întrebăm, dom
nule președinte, care este im
presia dumneavoastră despre 
Japonia, despre orașul Tokio. 
Orașul nostru este deosebit fața 
de alte orașe pe care le-ați vi
zitat. Care a fost prima dum
neavoastră impresie ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
în primul rind. trebuie să vă spun 
câ și in România este tot primăvară 
și — prin coincidență — pomii au 
început să înflorească la fel ca și în 
Japonia.

Este o deosebită plăcere pentru 
mine că am prilejul să vizitez Japo
nia, despre care am auzit multe lu
cruri. Avem impresii deosebit de 
plăcute despre frumoasa capitală a 
Japoniei, orașul Tokio, despre pri
mirea ospitalieră care ne-a fost re
zervată, despre populația orașului 
Tokio.

ÎNTREBARE : Aș vrea să o 
întreb pe doamna Ceaușescu ce 
imagine va lua cu sine in Româ
nia ? Dacă imaginea reală a Ja
poniei a coincis cu cea pe care 
și-o formase anterior ?

Tovarășa ELENA CEAUȘESCU : 
Despre Japonia am o părere deose
bit de bună. Japonia este o țară 
foarte frumoasă — și vizita mi-a 
confirmat acest lucru, pe care, de 
altfel, îl știam dinainte.

ÎNTREBARE : tn ultimii trei 
ani s-au dezvoltat foarte mult 
relațiile dintre țările noastre. In 
•șUior, cam in ce direcție pre

vedeți că se vor dezvolta aces
te relații ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
Este adevărat că. in ultimii trei ani, 
relațiile dintre România și Japonia 
au cunoscut o dezvoltare puternică. 
Dacă m-aș referi la schimburile eco
nomice, ele au crescut mai rpult de 
trei ori. Totodată, s-au extins rela
țiile și în alte domenii — al cercetă
rii, tehnicii — s-au intensificat schim
burile la diferite niveluri.

Am început, astăzi, convorbirile cu 
primul ministru. Totodată, au avut 
loc tratative între reprezentanții ță
rii dumneavoastră și miniștrii români, 
în legătură cu unele domenii de coo
perare industrială. Pot spune că se 
deschid perspective bune pentru ex
tinderea cooperării, a relațiilor eco
nomice, tehnico-științifice și cultura
le dintre țările noastre.

ÎNTREBARE : Aveți in pro
gramul dumneavoastră vizite la 
diferite fabrici și întilniri cu 
oameni de afaceri japonezi. 
După cît se vede, dumneavoas
tră puneți accentul tocmai pe 
aceste domenii. Puteți să ne ex
plicați de ce ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU: 
In cursul zilei de astăzi am avut 
un dejun de lucru cu conducătorii 
unor companii și întreprinderi japo
neze ; am, de asemenea, în program 
să vizitez citeva întreprinderi din 
domeniul industriei construcțiilor de 
mașini, siderurgice și chimice. Dorim 
să realizăm o colaborare, în primul 
rind în domeniul industriei construc
toare de mașini. în domeniul chi
miei, precum și în domeniul valori
ficării unor materii prime și, dacă 
este posibil, al agriculturii. Desigur, 
sintem interesați — în măsura in 
care și guvernul și companiile japo
neze vor dori aceasta — să realizăm 
o cooperare și pe terțe piețe. Noi 
pornim de la faptul că relațiile eco-

companiei japoneze de televiziune
„Nippon Hoso Kyokai" (N.H.K.)

nomice trebuie să fie reciproc avan
tajoase, să se bazeze pe deplina ega
litate și pe avantajul reciproc.

ÎNTREBARE: Doamnă
Ceaușescu, dumneavoastră sin- 
teți, după cite cunoaștem, spe
cialistă în chimie. In legătură 
cu aceasta, cam ce ați dori să 
vizitați ? Aveți vreo preferință ?

Tovarășa ELENA CEAUȘESCU: Aș 
prefera, în primul rind, să mă întâl
nesc cu oameni de știință, cu cei 
din institute japoneze de cercetare. 
Sper că în cursul acestei Vizite voi 
avea această posibilitate.

ÎNTREBARE : Sinteți intere
sată să vizitați și monumente 
istorice ?

Tovarășa ELENA CEAUȘESCU: Mă 
interesează foarte mult să vizitez și 
să văd monumentele japoneze des
pre care am citit mult.

ÎNTREBARE : Acum șase ani, 
în calitate de corespondent, am 
fost trimis în România în tim
pul vizitei președintelui Richard 
Nixon în țara dumneavoastră. 
Am fost foarte impresionat de 
inițiativa dumneavoastră pri
vind promovarea politicii de 
destindere, despre care se dis
cută foarte mult în cercurile 
politice. In legătură cu aceasta, 
cum vedeți dezvoltarea situației 
internaționale in general ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
într-adevăr, România s-a pronunțat 
Si a promovat activ colaborarea lax- 

gă cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială. în acest context, 
vizita președintelui Nixon, de acum 
șase ani, a reprezentat un moment 
important nu numai pentru relațiile 
dintre România și Statele Unite, dar 
și pentru viața internațională în ge
neral. De atunci s-au. produs însă 
multe schimbări în lume. Raportul 
de forțe s-a schimbat și se schimbă 
continuu. Se afirmă cu hotărîre voin
ța popoarelor de a fi stăpîne pe bo
gățiile naționale, de a fi libere, de 
a realiza raporturi bazate pe egali
tate, respect al independenței și su
veranității, neamestec in trebu
rile interne și renunțare la forță și 
la amenințarea cu forța în soluțio
narea problemelor. Toate acestea dau 
o perspectivă nouă pentru așezarea 
relațiilor pe baze noi, pentru făuri
rea unei noi ordini economice și po
litice, care să asigure fiecărei na
țiuni posibilitatea de a se dezvolta 
liber, corespunzător voinței sale, 
însă, pentru aceasta, sînt necesare 
eforturi susținute din partea tuturor 
statelor, o participare activă a fie
cărei națiuni la soluționarea proble
melor internaționale, deoarece numai 
pe această cale se pot înfăptui o po
litică nouă, de egalitate, și o pace 
trainică.

ÎNTREBARE : Poporul japo
nez are sentimente de stimă 
față de politica promovată de 
statul român. Am vrea să vă 
întrebăm dacă și în viitor Româ
nia intenționează să promoveze 
această politică ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
Trebuie să remarc cu satisfacție că 

între România și Japonia, în ultimii 
ani, s-au dezvoltat raporturi bune, 
de colaborare, atît. pe plan bilateral, 
cit. și pe plan internațional, în so
luționarea diferitelor probleme. Spe
răm și dorim ca această colaborare 
să se extindă și mai mult în conti
nuare. ținind seama de ’ necesitatea 
participării fiecărei națiuni la solu
ționarea problemelor internaționale, 
a . cooperării strînse dintre ele. 
Fără nici o îndoială, sintem ferm 
hotărîți să continuăm politica de co
laborare cu toate-statele, fără deo
sebire de opinduire socială, să par
ticipăm activ la diviziunea interna
țională a muncii, precum și la solu
ționarea problemelor complexe ale 
vieții internaționale.'

ÎNTREBARE: Japonia este 
vecină atit cil țări socialiste, 
cum ar fi Uniunea Sovietică și 
China, iar — peste mare — cu 
Statele Unite. Deci și Japonia 
este interesată într-o politică 
de colaborare cu toate țările, 
indiferent de orînduire și sistem 
social. In discuțiile dumneavoas
tră cu primul ministru v-ați re
ferit la necesitatea de a promo
va această politică de colabora
re cu țările socialiste și cu ce
lelalte țări ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
Ne-am propus să abordăm și o serie 
de probleme internaționale in cursul 
convorbirilor pe care le vom avea.

Fără nici o îndoială că necesitatea 
colaborării cu- toate statele este va
labilă atît pentru România, cît și 
pentru Japonia, pentru toate statele 
lumii, indiferent de mărimea lor. 

Astăzi, problemele complexe ale vie
ții internaționale nu se mai pot so
luționa numai de citeva state. Este 
necesară participarea activă a tu
turor ; de asemenea, sînt necesare 
relații de bună vecinătate și de bună 
colaborare cu toate statele.

ÎNTREBARE : Anul acesta 
este Anul internațional al fe
meii. Dumneavoastră, ■ doamnă 
Elena Ceaușescu, fiind, specia
listă in domeniul științei și 
avirid și răspunderi pe linie de 
stat, cum reușiți să îmbinați 
viața oficială, activitatea de 
stat cu viața familială ?

Tovarășa ELENA CEAUȘESCU : 
'Este adevărat că in acest an se des
fășoară, pe linia Organizației Națiu
nilor Unite, Anul internațional al 
femeii. Este o inițiativă foarte bună ; 
eața fost, de altfel, propusă de re
prezentanții României și se desfă
șoară după un program stabilit.

După părerea mea, este foarte im
portant de îmbinat viața oficială cu 
cea familială, care este strîns legată 
de dezvoltarea economică, de bună
starea poporului, deoarece aceasta în
tărește familia. în primul rind. De a- 
semenea, acest lucru depinde și de 
modul cum fiecare țară se dezvoltă 
politic și economic.

ÎNTREBARE : Amil trecut, 
țara dumneavoastră a fost gaz
da Conferinței mondiale a popu
lației. Ce părere aveți, doamnă 
Elena Ceaușescu, despre proble
ma populației și despre rezol
varea ei în viitor ?

Tovarășa ELENA CEAUȘESCU : 
Părerea mea este că problema popu
lației este, de asemenea, legată de 
dezvoltarea economică a fiecărei 
țări. Populația nu poate deveni o 
problemă atunci cînd economia unei 
țări se dezvoltă. Există posibilitatea 
ca pe planeta noastră să se dezvol

te destul de mult populația, avîhd 
în vedere faptul că sînt resurse su
ficiente, incit creșterea numărului a- 
cesteia să nu devină o problemă, o; 
sursă de îngrijorare. S-a discutat 
despre această problemă la Confe
rința mondială a populației.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU S 
Problema populației-este legată de 
abolirea politicii de dominație colo
nialistă, neocolonialistă, de lichida
rea împărțirii lumii în țări bogate și 
sărace, deci de realizarea unui lu
cru despre care se vorbește acum in 
întreaga lume — și anume, de în
făptuirea unei noi ordini economi
ce și politice. în acest context, și 
problema populației se poate solu
ționa.

ÎNTREBARE : în încheierea 
interviului nostru, aș vrea să 
vă întreb ce semnificație are 
vizita dumneavoastră in acest 
cadru general despre care ați 
vorbit ?

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
Vizita va constitui, fără îndoială, un 
moment important în relațiile dintre 
România și Japonia. Cred, de ase
menea, că ea va avea și o anumită 
semnificație internațională, ținind 
seama că țările noastre au de jucat 
un rol important — împreună cu ce
lelalte națiuni — în soluționarea ma
rilor probleme economice și politice 
ale lumii contemporane. Ea demon
strează, totodată, că țările cu orin- 
duiri sociale, diferite, pornind de la 
interesele fiecărui popor, de la cau
za generală a colaborării și păcii, 
pot realiza relații de bună colabo
rare.

Aș dori să urez poporului japonez 
succese tot mai mari în dezvoltarea 
sa economico-socială, bunăstare, fe
ricire și pace 1
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„ZIUA SĂNĂTĂȚII"

Cuvinte calde pentru cei ce slujesc 

bunul cel mai de preț al omului
In fiecare an, la 7 aprilie, sărbătorim „Ziua sănătă

ții". Adresăm, și cu acest prilej, întregului personal 
medico-sanitar. tuturor celor ce printr-o muncă plină 
de abnegație veghează cu grijă, competentă si înaltă 
răspundere Ia întărirea sănătății cetățenilor tării, calde 
felicitări, urări de sănătate și putere de muncă în 
Îndeplinirea nobilei lor misiuni.

Pentru a face cunoscute rezultate mai deosebite 
obținute în tara noastră în acest domeniu atit. de im
portant. precum si citeva din preocupările actuale si 
de perspectivă ale celor ce-1 slujesc zi de zi — publi
căm un articol scris la solicitarea ..Scînteii" de tova
rășul dr. Mihai ALDE A, adjunct al ministrului să
nătății.

PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII FAPTUL
LA ORGANIZARE EFICIENTA —- termene devansate

Sărbătorirea ..Zilei sănătății" — 
manifestare devenită tradițională în 
tara noastră — prilejuiește de fie
care dată, la 7 aprilie, o trecere in 
revistă a realizărilor și o subliniere 
a sarcinilor din acest important do
meniu pentru viata omului. însufle
țit de avintul general cu care mun
cește întregul popor, personalul me- 
dico-sanitar se află acum angaiat în 
traducerea în viață a sarcinilor de 
onoare si răspundere ce revin ocro
tirii sănătății, cu
prinse în Directi
vele Congresului 
al XI-lea, in Pro
gramul Partidului 
Comunist Român.

Procesul conti
nuu de îmbunătă
țire a nivelului 
de trai, material 
și spiritual al po
porului, precum 
și aplicarea siste
matică a unor 
programe largi 
de ocrotire sani
tară. cu un pro
nunțat caracter 
profilactic, au de
terminat însem
nate mutații po
zitive în structu
ra stării de să
nătate a popu
lației țării noastre în anii so
cialismului : este vorba, in princi
pal. de eradicarea unor boli trans
misibile. de reducerea inciden
ței și gravității altora, de scăderea 
de peste două ori a mortalității ge
nerale și de peste cinci ori a celei 
infantile, de creșterea mediei de 
viată la peste 69 de ani. în prezent, 
ocrotirea sănătății in România este 
confruntată, la fel cu toate țările dez
voltate. cu problemele ne care le 
ridică prevenirea și tratarea bolilor 
cronice si degenerative, boli specifi
ce viratelor înaintate.

Aceste importante mutații sint. in
tr-o bună măsură, rezultatul lărgiri: 
continue a accesului la îngrijirea me
dicală. ca urmare a dezvoltării ba
zei materiale a acesteia și a unei 
noi orientări în ocrotirea sănătății 
— orientarea profilactică.

Cheltuielile făcute de stat pentru 
sănătate înregistrează o creștere de 
peste 14 ori in ultimii 25 de ani ; 
respectiv — de la 644.5 milioane lei 
în 1950 (40 lei pentru un locuitor) la 
9 965.8 milioane lei in 1975 (circa 474

lei pentru un locuitor). Fonduri tot 
mai mari sînt puse la dispoziție si 
pentru dezvoltarea si modernizarea 
bazei materiale a ocrotirii sănătății. 
Volumul investițiilor din acest an 
este de circa 1.1 miliarde lei. iar 
pentru viitorul cincinal s-au prevă
zut circa 6.3 miliarde lei : vor fi con
struite încă 48 spitale cu o capacitate 
de circa 24 000 paturi, un număr de 
peste 40 policlinici teritoriale, peste 
250 dispensare 100 000 noi locuri in

In domeniul ocrotirii sanitare se va urmări dezvoltarea 
activității medicale preventive, ridicarea nivelului de cul
tură sanitară a întregii populații, precum și asigurarea mij
loacelor de apărare și refacere a sănătății oamenilor mun
cii. Se va lărgi și perfecționa rețeaua de asistență sanitară 
— policlinici, spitale, preventorii, case de naștere etc. — la 
nivelul exigențelor medicale moderne. Totodată, vor fi luate 
măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață, 
în vederea conservării și întăririi sănătății publice.

(Din Programul Partidului Comunist Român)

crese. peste 400 noi cabinete stoma
tologice. precum și alte tipuri de 
unităti sanitare.

Obiectivele privitoare la dezvolta
rea bazei materiale a ocrotirii sănă
tății corespund necesităților de per
fecționare a asistentei sanitare de 
specialitate impuse de exigentele 
medicinei moderne.

în prezent, asupra sănătății popu
lației veghează peste 33 000 medici 
(din care 5 700 stomatologi), peste 
5 200 farmaciști și peste 117 000 cadre 
medii sanitare. Cu toții, cadrele me
dicale și oamenii muncii din dome
niul sanitar, «intern preocupați per
manent. și angajați zilnic. în efor
tul colectiv de a apăra sănătatea ce
tățenilor. Programele noastre de ri
dicare a ocrotirii sănătății la nivelul 
cerințelor mereu crescînde au in ve
dere omul încă dinainte de naște
rea sa (prin măsurile de ocrotire și 
îngrijire a femeii gravide), au în ve
dere copiii, adulții, vîrstnicii. practic 
întreaga populație a tării. însemnate 
eforturi fiind întreprinse pentru asi

gurarea vigorii si tinereții poporului 
nostru.

Astfel. în vederea asigurării unui 
excedent natural optim al populației. 
Ministerul Sănătății desfășoară un 
larg program de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice destinat întăririi protecției 
femeilor gravide încă din primele 
luni de sarcină, ridicării calității a- 
sistentei sanitare a femeii din pro
ducție. îngrijirii medicale la naștere, 
combaterii infertilitătii. Vor fi luate 

de asemenea mă
surile necesare 
pentru reducerea 
în continuare a 
mortalității infan
tile, care în cursul 
anului trecut a 
atins indicele cel 
mai scăzut înre
gistrat la noi pină 
în prezent. Se 
vor depune in
tense eforturi în 
vederea extinde
rii bazei construc
tive și a dotațiilor 
în domeniul asis
tenței de urgen
ță. neurochirur
giei, chirurgiei to
racice, chirurgiei 
cardiace, Obste
tricii și ginecolo
giei, psihiatriei 

etc., precum și în domeniul me
dicinei nucleare. O importantă dez
voltare vor cunoaște acțiunile de 
asistentă medicală pentru prevenirea 
și combaterea bolilor cardio-vascu- 
lare. centrele specializate de comba
tere a bolii canceroase (care vor pu
tea efectua intr-o mai largă măsură 
depistarea precoce a unor forme de 
cancer), unitățile destinate asistentei 
medicale acordate persoanelor vîrst- 
nice. O atenție specială se Va a- 
corda dezvoltării în continuare a ba
zei materiale și de cadre in dome
niul medicinei fizice, balneoclimato- 
logiei și recuperării medicale.

Cu ocazia ..Zilei sănătății" în țara 
noastră, care coincide și cu ..Ziua 
mondială a sănătății". personalul 
medico-sanitar. convins de menirea 
muncii sale pentru realizarea poli
ticii generale a partidului și statului, 
în centrul căreia se află in mod con
stant omul, se angajează să nu-și 
precupețească eforturile și priceperea 
profesională pentru a contribui tot 
măi mult la satisfacerea plenară a 
cerințelor lezate de continua ridicare 
a nivelului de sănătate a poporului.

Pentru rezultatele obținute anul 
trecut,. Trustul de construcții indus
triale din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a fost distins eu „Or
dinul Muncii" clasa I. Cîteva ci
fre vorbesc despre eforturile de
puse de constructori : 32 de obiective 
industriale si social-culturale puse în 
funcțiune, 4.3 milioane lei beneficii 
peste plan ; prin reducerea consumu
rilor specifice au fost economisite 
240 tone de metal. 180 tone de ci
ment și 130 metri cubi de lemn. Dar 
cea mai semnificativă realizare ni 
se pare a fi scurtarea termenelor de 
punere în funcțiune a noilor obiec
tive cu o lună pină Ia 6 luni. Noile 
capacități de producție de la între
prinderea de postav .,Proletarul" 
din Bacău și întreprinderea chimi
că din Mărășești. bunăoară, au fost 
terminate eu 30 de zile înainte de 
data planificată, iar halele pentru 
creșterea păsărilor de la I.A.S. „A- 
vicola" Bacău cu 180 de zile.

— Devansarea termenelor a fost 
posibilă — ne spune ing. Nicolae 
Vlădescu, director adjunct al trustu
lui, datorită îmbunătățirii concepției 
de proiectare, mecanizării lucrărilor 
de construcții și transport, organi
zării mai bune a șantierelor și, 
înainte de toate, muncii fără preget 
a constructorilor noștri. De altmin
teri. scurtarea termenelor de punere 
în funcțiune a noilor construcții 
constituie obiectivul principal și al 
chemării lansate de colectivul trus
tului nostru, la începutul acestui an. 
către toti constructorii din țară. La

cele 12 mari obiective care vor fi 
construite și puse în funcțiune pină 
la finele anului vor fi cîștigate 310 
zile.

Rezultatele din acest prim trimes
tru confirmă că întregul colectiv al 
trustului este hotărît să-și respecte 
cuvîntul. Pe șantierul întreprinderii 
de utilaj chimic din Borzești, bună-

Din experiența 
constructorilor de pe Trotuș
oară, constructorii au pus în func
țiune. in ultimele zile ale lunii 
martie, cu 3 luni mai devreme, pri
ma capacitate de producție r— sec
ția pentru confecții metalice. Ing. D. 
Costin, șeful lotului, apreciază că 
întreaga unitate va fi terminată cu 
o lună mai devreme față de pian.

Aceeași pasionantă întrecere se 
desfășoară și pe șantierele uzinei de 
cauciuc izoprenic și al uzinei de 
sodă electrolitică. Ca să ciștige timp 
la turnarea planșeelor de la hala de 
evaporare, de pildă, muncitorii din 
echipa maistrului Petre Lupu, aju
tat! de specialiștii șantierului, au 
găsit o nouă soluție tehnologică. 
Prin folosirea, pentru prima dată 
pe șantier, a unui cofraj metalic 
mobil, ei au redus timpul efectiv 
de realizare cu o lună de zile, ob-

tinînd, totodată. însemnate eco
nomii de materiale si mano
peră. Pe șantierul uzinei de cauciuc 
izoprenic. cele mai mari forțe sint 
concentrate la instalația de formal- 
dehidă, aer și azot, precum și la 
gospodăria de apă. Inginerul șef al 
șantierului. Ion Dumitraș. ne spunea 
că au fost montate pină acum peste 
10 000 tone de utilaje și că. pină la 
jumătatea lunii aprilie, 7 instalații 
vor fi gata pentru probe tehnologice. 
Constructorii de pe Trotuș au 
raportat de pe acum îndeplinirea 
angajamentelor luate în întrecere 
in cinstea zilei de 1 Mai.

După ritmul in care se lucrează, 
există certitudinea că angajamentele 
pe acest an vor fi îndeplinite și de
pășite. Ing. Mircea Dascălu, direc
torul trustului, ne spunea că reali
zările ar putea fi mult inai mari 
dacă toți beneficiarii s-ar îngriji de 
asigurarea la vreme a documenta
țiilor și utilajelor. Deși a trecut un 
trimestru din acest an, o seamă de 
obiective importante, ca instalația 
de captan de la Borzești, complexul 
avicol de la Bacău, digul de protec
ție a viitorului combinat de îngră
șăminte chimice și altele, nu au pu
tut fi începute tocmai din lipsă de 
documentație. Un apel al construc
torilor către acești beneficiari : „Nu 
lăsati timpul să treacă. Va fi greu 
de recuperat". Și au perfectă drep
tate 1

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii”

DIVERS
Cinci ca unul

Toți cinci au urmat faculta
tea de medicină. De la absolvi
re și pină azi, timp de aproape 
40 de ani, au lucrat — toți cinci 
—în același loc : la spitalul din 
Caracal. Și întîmplarea a făcut 
ca toți cinci să iasă la pensie în 
aceeași zi. înconjurați de sti
ma și prețuirea colegilor mai 
tineri, și nu numai ale lor. Pen
tru că sînt puțini oameni în Ca
racal care să nu fi avut nevoie 
măcar de unul din cei cinci pen
tru un sfat medical, o consulta
ție, un tratament. Iată de ce, des
pre festivitatea 
aflat repede în 
cînd cei cinci 
Trifu. Eugenia 
gescu si P. David) au pornit pe 
la casele lor. oamenii care i-au 
întilnit în cale le-au urat ceea

. ce ei. înșiși le-au dăruit ani la 
rind : „Sănătate !“.

de la spital s-a 
toată urbea, iar 
(T. Popescu. P. 

Secară. I. Geor-
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LA CONTROL ABSTRACT—reprogramări neonorate

Se știe că ..divertismen
tul" este un gen cu exi
gențe precise, care exclu
de improvizația, concesiile 
făcute lipsei de gust. Este 
o împletire de muzică 
deconectantă, cu momen
te umoristice, cu momen
te coregrafice, numere 
care curg firesc, chiar 
dacă nu urmăresc un fir 
comun (așa cum se obiș
nuiește la revistă), care 
să dea unitate desfășură
rii. Dar se pare că acest 
adevăr a fost uitat chiar 
de libretist (semnează 
Petre Bărbulescu). prin
cipalul autor al spectaco- 
lului-divertisment „Uite 
că nu tac". S-a mizat mai 
mult pe muzică. Astfel, 
au fost invitați doi cintă- 
reti — binecunoscutii Au
relian Andreescu si Ma
rina Voie» — care îm
preună cu formația lui 
Nancy Brandes au făcut 
— e drept — microreci- 
taluri de culoare, buchete 
de șlagăre de ultimă oră. 
împletiri de ritmuri de 
pretutindeni, cu succes 
sigur la public. In rest 
însă domnește facilul, se 
propun curioase mostre 
„artistice" : T. Jeleascov 
se trînteste ne scenă ..în- 
cercînd" tăria podelei, 
corpul de balet este in
tr-un permanent du-te- 
vino. vrînd să constru
iască ..cortine", dar este 
condus greoi si nici 
măcar atîta nu reu
șește („concepția" apar

ține coregrafei Adriana 
Dumitrescu). Paula Ră- 
dulescu spune anost ceva 
cu totul anost despre 
niște copii care vor să 
pară cu tot dinadinsul 
teribili...

să facă „dresură de lei" 
intr-un banal moment 
coregrafic, să bată tobe
le și să schimbe pălăriile 
la cintecele Marinei 
Voica.

„Uite eă nu tac" se

Să vorbim pufin 
despre... 

„Uite că nu tac"
SPECTACOL-DIVERTISMENT 

LA TEATRUL „CONSTANTIN TĂNASE"

Pe ici, pe colo, cite o 
firavă urmă de veselie. 
Ce show excelent ar fi 
putut face Alexandru 
Arșinel, dacă și acelor 
citorva scheciuri slabe 
le-a dat atîta vervă 1 Ce 
momente de un umor 
real, de vibrație a unor 
sentimente alese ar pu
tea tălmăci Dan Ivănes- 
cu ! Ca să nu mai vor
bim de un actor de frun
te al revistei. Nicu Con
stantin — cu comicul lui 
aparte — care în „Uite 
că nu tac" este obligat

subintitulează : „divertis
ment" — divertisment 
umoristic-muzical. îi lip
sesc insă scenetele. îi 
lipsesc textele inspirate ; 
satira și șritica parcă au 
plecat în 'această primă
vară într-un lung conce
diu, glumele s-au dus și 
ele nu se știe unde. 
Umorul este palid... Au 
rămas decorurile pono
site si actorii triști 
că n-au ce să ofere publi
cului. Nu putem aplauda 
dansurile slabe, improvi
zații nereușite, costumele

lipsite de gust, decorurile 
văzute în multe alte spec
tacole... Regizorul Bițu 
Fălticineanu, actorii, ta- 
lentații actori ai teatru
lui, au făcut tot ce-i posi
bil. din punct de vedere 
artistic, să „salveze" re
prezentația. Dar între cele 
două microrecitaluri mu
zicale, și Nicu Constantin, 
și Al. Arșinel. și Dan Ivă- 
nescu, chiar și Thury Ște
fan — un balerin de o 
deosebită expresivitate — 
par figuranți, deși fiecare 
dintre ei ar putea susți
ne — și nu o dată ne-au 
demonstrat — nu numai 
partitura principală a u- 
nui divertisment, ci întregi 
seri de revistă de cea mai 
bună calitate. Cu condi
ția să aibă ee să inter
preteze.

Recenta premieră a 
Teatrului „Constantin Tă- 
nase" demonstrează încă 
o dată necesitatea prezen
tei la Revistă a unor tex- 

- te pline de vervă, a sati
relor și criticii acide, pre
zenta în dialogul cu pu
blicul a celor mai talen- 
tați scenariști, coregrafi, 
compozitori. Cum am ară
tat în atîtea alte dăti. a- 
ceasta e singura cale ce 
trebuie urmată pentru a 
dărui Teatrului satiric- 
muzical spectacolele de 
mare succes pe care pu
blicul le așteaptă.

Smaranda 
OTEANU

La 3 octombrie 1974, „Scînteia" a 
publicat un răspuns al Ministerului 
Industriei Metalurgice in legătură cu 
stadiul necorespunzător al lucrărilor 
de pe șantierul Fabricii de produse 
refractare Pleașa-Prahova. In răs
puns erau precizate o serie de mă
suri ferme, a căror aplicare imediată 
trebuia să ducă la redresarea acti
vității pe șantier, la recuperarea ra
pidă a restanțelor, la accelerarea lu
crărilor de constructii-unontaj, ast
fel incit termenele de punere in 
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție să fie respectate.

Au trecut de atunci 6 luni. Cum se 
prezintă situația pe șantier ? Evi
dent. mai bine. Se lucrează mai or
ganizat. există o mai bună discipli
nă a muncii, s-au adus o serie de uti
laje de construcții, s-a întărit cola
borarea intre beneficiar și construc
tor. Cu toate acestea, ritmul lucrări
lor este încă lent — concluzie des
prinsă. de altfel, si intr-o recentă 
ședință de comandament. S-a făcut 
un simplu calcul : de la începutul 
anului și pină la data la care a avut 
loc amintita ședință (15 martie a.c.). 
din planul total pe trimestrul I. in 
valoare de 30 milioane lei. s-au rea
lizat lucrări ini valoare de numai 9 
milioane lei. adică mai puțin de o 
treime. De asemenea, s-a constatat 
că sarcina de creștere a productivi
tății muncii pe lucrător n-a fost în
deplinită decît pe jumătate. „Nu se 
poate continua cu un asemenea ran
dament în muncă, acum cînd aproa
pe toate condițiile de lucru sînt a- 
sigurate — arăta ing. Cristian Marcu, 
directorul general al centralei indus
triale beneficiare. Ritmul de lucru 
actual pune sub semnul incertitudi
nii chiar si ultimele termene, stabi
lite pentru o nouă programare a mi
nisterului de resort, care sînt cu un 
an de zile mai întîrziate decît cele 
inițiale".

Deși prezent la această întîlnire. 
Constantin Saizu. din direcția ge
nerală de investiții a ministerului, 
a evitat să precizeze în ce mod con

ducerea ministerului îi va sprijini, in 
continuare, pe constructor și pe be
neficiar. in vederea deplinei redre
sări a situației de pe acest șantier, și 
aceasta cu toate că Ministerul Indus
triei Metalurgice este. în cazul aces
tei investiții, atit titularul, cit și 
forul coordonator al organizației de 
construcții-montaj.

Am subliniat acest aspect pentru 
a reliefa ideea că atenția cu care 
ministerul făcuse cunoscut că va 
privi evoluția lucrărilor de pe acest

Revenind 
pe șantierul fabricii 

de produse refractare 
Pleașa-Prahova

șantier trebuia să însemne. înainte 
de toate. îndrumare si sprijin con
cret și permanent pentru rezolvarea 
greutăților ivite si. nicidecum. întoc
mirea la nesfirșit de programe noi 
de acțiune menite doar să îngroașe 
stiva de dosare cu programe de. mă
suri mai vechi și neaplicate. Fermi
tatea în acțiune doar... pe hîrtie nu 
poate avea eficientă. Tocmai a- 
cesta este motivul pentru care o par
te din măsurile preconizate, in repe
tate rînduri. nu s-au aplicat. în pri
mul rind. n-au fost detașați lucrători 
din conducerea I.C.M.M. din Tîrgo- 
viște — întreprinderea constructoa
re — așa cum se hotărise pentru a 
sprijini șantierul din Pleașa. Abia 
după 3 luni, directorul tehnic al 
I.C.M.M.-Tîrgoviște. ing. Ion Țifrea, 
a fost însărcinat să se ocupe in mod 
special de șantierul de la Pleașa. 
dar prezența lui nu se prea face 
simțită.

Cu întirziere, pierzîndu-se un timp 
prețios, s-au elaborat și noile pro- 
graiHie-grafice de lucrări, iar măsu
rile privind folosirea completă a fie
cărei zile de muncă, lichidarea „ca
petelor" mai puțin productive ale în
ceputului și sfirșitului de săptămină. 
nu s-au realizat decit în parte. Așa 
cum nici efectivele de muncitori ca
lificați n-au fost completate. Nu în- 
timplător. șantierul reclamă acum 
lipsa a cel puțin 40 de dulgheri. Dar 
in loc să se adreseze ministerului, 
pentru a rezolva această presantă 
problemă, constructorul a transfe
rat-o organelor de partid județene. 
Evident, din partea județului se va 
primi ca și pină acum sprijin, dar 
trebuie să precizăm că asigurarea 
efectivelor de muncitori revine, în 
primul rînd, constructorului și titula
rului de investiție.

Mai sint și alte elemente care ne 
determină să arătăm că numai o parte 
din măsurile arătate de minister — 
în răspunsul publicat cu șase luni în 
urmă — au fost aplicate, l-'apt 
este că. la ora actuală, sînt periclitate 
termenele de execuție a halei și plat
formei pentru cuptoarele tunel — 
montorul și-a anunțat, conform înțe
legerii, sosirea pe șantier la 15 apri
lie a.c. — precum și a turnului de mă
cinare. preparare și amestec. Pentru 
accelerarea lucrărilor, pentru atin
gerea unui ritm rapid de lucru este 
absolut necesar să se dovedească fer
mitate îh acțiune din partea tuturor 
factorilor angajați în realizarea aces
tei investiții — de la șeful de șantier 
pină la ministerul titular. Este, de 
fapt, un angajament luat în fata opi
niei publice, și el trebuie să se ma
terializeze în respectarea termenului 
de punere în funcțiune a capacități
lor de betoane refractare și produse 
speciale, termen care expiră la 30 
septembrie a.c.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

Treci 
permis ? 
de clopoțel : „Nu pe-acolo. 
aici, vă rog !“ Calci pe iarba din 
parc ? Un glas asemănător a- 
vertlzează : „Pe dincoace, vă 
rog !“ Arunci pe stradă o hirtie, 
un muc de țigară ? Din nou, un 
glas de argint : „Aici, vă rog. 
Poftiți !“... Sint glasurile pionie
rilor din ' ~
rin, care au luat „în stăpinire' 
arterele 
veghind, 
se numește
Și atrăgînd atenția celor ce gre
șesc, învață 
poarte.

strada pe un loc 
Auzi imediat un

ne- 
glas 
Pe-

Drobeta Turnu-Seve-
și parcurile orașului, 
cu rindul, la ceea ce 

civilizația străzii.
ei înșiși cum să se

Cînd mcui
ușa, stinge 
si țigara s » C5

Invitîndu-și un prieten 
admire mobila, 
alte noutăți de 
un cetățean din 
să-și cinstească 
un păhărel. La plecarea acestu
ia, gazda s-a dus să-I conducă, 
încuind ușa camerei in care-1 
primise, dar uitînd pe masă o 
țigară aprinsă, 
copiii (minori), 
camera lor, au 
lește fum spre
Au început să țipe, care mai de 
care mai tare. Țipetele lor au 
fost auzite de vecini, care au che
mat pompierii. Copiii au fost 
salvați. Dar nu și mobilierul nou, 
atit de mult admirat de prie
tenul gazdei. Și mobilierul, și 
televizorul, și alte bunuri s-au 
făcut — ca și țigara — scrum.

să-i 
televizorul și 
„ultimă oră". 
Sibiu a ținut 

musafirul și cu

La scurt timp, 
incuiați și ei in 
văzut că năvă- 
ei, pe sub ușă.

I Huliganii 
| stopați!

Ma-

„ROMĂNIA-FILM“

prezintă pe:

JOHN WAYNE 
și DEAN MARTIN 

în filmul american 

„RÂ FUI ALA" 
Regia : Henry Hathaway

Doi clujeni — Partenie
xim și Vasile Gogea — l-au bă
tut măr pe un al treilea, tot 
clujean — Ambrozie Meseșan, 
după care au rupt-o la fugă. Le 
sfirîiau călciiele, nu alta. Ci
neva a strigat : „Puneți mina 
pe ei !“ Ca la o comandă, toți 
trecătorii aflați la ora aceea pe 
stradă au dat o mină de ajutor 
pentru prinderea lor. Văzîndu- 
se cu toate ieșirile „blocate", și 
in jurul lor cu un adevărat zid 
de oameni, amenințător, unul 
din huligani a cerut să vină mi
liția. N-a fost nevoie. Miliția 
era „pe fază". Dar odată ajunși 
in fața anchetatorului, huliganii 
au declarat că l-au bătut pe 
„ăla" ca să-i arate că sint mai 
tari decit el. Dar tot legea e mai 
tare !

Autobascu 
lanta... 
cascador

Cine se leagâ 
la ochi... dezleagă 

punga

ci pentru că nu și-a îndeplinit atribuțiile 
de serviciu. Nu a stopat la timp — treabă 
pentru care era plătit — ceea ce pină la 
urmă s-a transformat in pagubă.

Iar paguba se plătește 1

Expert în ce?
Pină nu de mult. Eugen Berneagă a fost 

responsabil cu evidența producției in ca
drul întreprinderii industriale de con
strucții, reparații și prestări servicii Ilfov. 
Funcție în care — neținînd seama de le
gile și regulamentele în vigoare, de obli
gațiile , controlului preventiv, a semnat 
unele acte fără formă legală, a creat po
sibilitatea unor ieșiri nejustificate de bani 
din buzunarul statului. Pentru pontaje 
fictive, pentru plăți necuvenite, pentru 
lucrări neexecutate ș.a.m.d. Pe scurt : a 
prejudiciat avutul obștesc — indirect — 
cu suma de 32 717 lei.

Evident, cei direct răspunzători au fost 
chemați în fața organelor de resort, puși 
să plătească în funcție de sumele încasate. 
De asemenea, potrivit dispozițiilor legale, 
a fost chemat să răspundă și E. B. El 
care, cu larghețe, a deschis băierile 
pungii...

— De ce să plătesc, onorată instanță, 
dacă nu am băgat nimic în buzunar ? Eu 
controlam doar — a încercat să se justifice 
E. B.

Evident, decizia justificată a întreprin
derii a rămas aceeași: Eugen Berneagă 
răspunde — în subsidiar, cum se spune — 
pentru suma menționată. Nu pentru că ar 
fi „băgat ceva in buzunar" — cum se ex
primă el, tncercind să încurce lucrurile —

în afara persoanelor chemate să depună 
mărturie in fața instanței, realizarea jus
tiției presupune adesea un întreg lanț de 
colaborări între specialiști din diverse do
menii de activitate — experți — și jude
cători. Totul in vederea aflării adevărului, 
în numele respectării neabătute a legali
tății socialiste... De aici, importanța deose
bită acordată selecționării și numirii ex- 
perților, impecabila conduită moral-profe- 
sională în care trebuie să se exercite — 
și se exercită, în imensa majoritate a ca
zurilor — această învestitură de Înaltă 
încredere. Uneori însă...

— Dumneavoastră l-ați acționat în ju
decată pe I. D. ?

— Da.
— Dificil. Eu unul nu rn-aș fi încume

tat la una ca asta. S-ar putea să pierdeți 
procesul.

Reclamantul rămine mirat. De unde atîta 
scepticism la expertul pe care el însuși 
l-a cerut in lămurirea cauzei ? 1

— De fapt — revine expertul — nu este 
atit vorba de posibilitatea de a pierde 
procesul, cit, mai ales, de posibilitatea de 
a fi sigur că-1 ciștigați. Pentru aceasta insă 
trebuie să-mi dați...

Și. în numele promisiunii de a aduce din 
condei actele pe care urma să le în

tocmească. Vasile Băncescu — fost expert 
in cadrul biroului de expertiză de pe lingă 
Consiliul popular al municipiului Bucu
rești — a început să pretindă părților în 
proces, inculpaților ș.a.m.d. diferite sume 
de bani. De la 100 la... 4 000 lei. Așa se 
face că, recent, V. B. a apărut în fața 
completului de judecată pentru luare de 
mită și a fost condamnat la patru ani 
și șase luni închisoare. Dovadă că, în 
materie de legalitate, există un singur 
expert : adevărul.

Zi-i așa, tot așa, 
dar... altfel!

— Zi-i așa... tot așa...
Dintre toți nuntașii adunați în casa lui 

P. B„ Iile Alexandrescu juca cel mai cu 
foc. De mai bine de un ceas tot intr-un 
dans o ținea :

— Zi-i așa... tot așa...
Și lăutarii îi cintau în strună...
Tribunalul Capitalei, secția a II-a penală. 

In fața completului — Ilie Alexandrescu. 
In toiul nunții, aprigul dansator, profitînd 
de faptul că unii dintre vecinii mirilor se 
aflau și ei in horă, s-a desprins tiptil-tiptil 
din mijlocul lor și le-a făcut cite o vizită 
la domiciliu. Așa a pus mina pe butelia 
lui I.H., și p-aci ți-e drumul 1 Nu s-a 
oprit cu ea decît în podul casei sale. După 
care s-a întors din nou la nuntă. Și din 
nou s-a pus pe joc :

— Zi-i așa... tot așa...
Hotărîrea instanței: un an și șase luni 

închisoare.

I -----------------------——

De șicane 
n-a uitat, 

a uitat de copil
— Nea Tudore. treci urgent pe la ser

viciul personal. N-ai completat cererea de 
alocație pentru copil.

în ultimii ani, invitația de mai sus s-a 
auzit de nenumărate ori în incinta Șan
tierului naval Constanța. Cei ce o rosteau : 
funcționarii amintitului serviciu, responsa
bilii pe linie sindicală, tovarășii de 
muncă ai lui „nea Tudor". Adresantul : 
Tudor Preda — angajat in cadrul unității 
— tatăl minorului Marian Preda. Motivul? 
După ce s-a despărțit — în fapt — de 
soție și, firește, a fost obligat la cuvenita 
pensie de întreținere pentru copil, T. P. a 
găsit cu cale să-și șicaneze soția într-un 
mod pe cit de „original" pe atit de 
dăunător : a refuzat cu incăpăținare să 
ridice și să înmîneze acesteia alocația a- 
cordată de stat minorului. Un an, doi... 
Drept pentru care soția l-a chemat în ju
decată.

— Am uitat, onorată instanță. Altfel, ce 
mă costa ? încearcă el să se scuze.

Hotărîrea instanței : pe baza probelor 
indubitabile, a declarațiilor tuturor celor 
ce, în repetate rinduri, i-au atras atenția 
asupra îndatoririlor sale de părinte, T. P. 
a fost obligat să plătească din propriul 
buzunar sumele cuvenite drept alocație 
minorului, neridicate la timp de la între

prindere. Ocrotirea intereselor mamei și 
copilului, este garantată prin lege, reali
zată — la nevoie — prin lege. Ea nu poate 
fi afectată nici de „uituceală", nici de do
rința de șicană a unuia sau altuia dintre 
foștii soți.

■ ----------------------------------- ,

Din caietul 
grefierului

„Este adevărat că, deși eram în luna mar
tie șl apa era rece ca gheața, subsemnatul 
l-am obligat pe paznic, sub amenințare cu 
arma, să intre in lac pină cind apa i-a tre
cut * dincolo de briu. Vă rog să mi se acorde 
insă circumstanțe atenuante deoarece nici 
arma și nici cartușele nu erau ale mele, 
ci tot ale paznicului, căruia i le luasem, 
ceva mai înainte, cu forța".

(Fragment din declarația in
culpatului. dosar penal 2060/1974, 
Tribunalul județean Ilfov).

„întocmind procesul-verbal de constatare, 
subsemnatul nu m-am gindit deloc să fac. 
un fals ; de unde să știu eu că I.B. — pină 
atunci prieten cu mine — va mărturisi ade
vărul, și nu furtul de lemne, fictiv, consem
nat de mine in hirtii...".

(Susținerea lui I.Ș.. fost pădu
rar. inculpat in dosarul penal 
2145/1974, Tribunalul județean 
Ilfov).

Titus ANDREI

Autobasculanta 31-BV-767 cir
cula prin orașul Săcele. Antrenat 
într-o discuție cu pasagerul din 
cabină, șoferul Petru David n-a 
observat că indicatorul 
metrajului avansează 
spre „viteza maximă". Aproape 
de ieșirea din oraș, la trecerea 
podului peste piriul Gircin, au
tobasculanta nu s-a putut în
scrie în curbă și, luind in „bot" 
parapeții podului, a făcut un 
salt acrobatic de la înălțimea 
de aproape 15 metri. Din feri
cire, a aterizat tot pe roți, în 
mijlocul apei. Ce-i drept, con
tactul cu pietrișul din albia pi- 
rîului n-a fost prea moale nici 
pentru mașină, nici pentru cei 
doi din cabină, care au trebuit 
să fie transportați de urgență 
la spital. Putea să fie însă mai 
rău...

kilo- 
rapid

| Imprudență 
I tragică

Andrei, din localitatea 
județul Sălaj, a venit 

că-

lari 
Camăr, 
deunăzi acasă cam pe trei 
rări. In Ioc să se culce sau sd 
stea liniștit pină i se împrăștie 
aburul băuturii, a vrut mu
sai o „țirucă" de muzică. Și 
cum aparatul de radio era de
fect, a încercat singur să și-l 
repare, introducind în priză fi
rul acestuia, neizolat. Neizbu
tind să-l repare ca lumea, și 
„obosit" cum era, a adormit 
lingă el. Cind s-a trezit, mah
mur, a auzit în casă plins și bo
cet. Jucindu-se cu firul neizolat 
lăsat in priză, fetița lui. de nu
mai doi ani, fusese electrocuta
tă mortal.

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am plăcerea să transmit Excelenței Voastre sincere felicitări cu prilejul 

recentei realegeri in funcția de președinte al republicii și să vă adresez cele 
mai bune urări de succes in îndeplinirea misiunii dumneavoastră și de pros
peritate pentru nobilul popor român.

DANIEL ODUBER QUIROS
Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republi

cii Socialiste România am onoarea a ruga pe Excelența Voastră să acceptați 
cele mai vii felicitări și urările mele cele mai călduroase de succes pentru 
îndeplinirea importantei dumneavoastră misiuni.

Vă rog să primiți asigurarea considerației mele celei mai înalte.

SADRUDDIN AGA KHAN
Înalt comisar al Națiunilor Unite 

pentru refugiați

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc mult pentru mesajul dumneavoastră de felicitare și bune 

urări adresate cu ocazia alegerii mele ca secretar general al Partidului Co
munist din Marea Britanic.

Este o deosebită onoare să ți se încredințeze o funcție de o responsa
bilitate atît de înaltă și eu sînt încrezător că partidul nostru, condus de Co
mitetul său Executiv, va continua progresul înregistrat in ciștigarea spri
jinului pentru politica promovată în. rindurile clasei muncitoare britanice.

Sint in aceeași măsură încrezător că relațiile frățești care există între 
cele două partide ale noastre și contribuția pe care am ’ *
comunistă internațională în decurs de 19 ani, cît timp 
condus partidul nostru, vor continua să se întărească.

Cu salutări comuniste,

adus-o la mișcarea 
tovarășul Gollan a

McLENNANGORDON
Secretar general

Întoarcerea de Ia Budapesta a delegației 
de partid și guvernamentale române

Simbătă la amiază s-a înapoiat în 
Capitală delegația de partid si gu
vernamentală condusă de tovarășul 
Paul Niculescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. ministrul educației și învăță- 
mintului. care a participat la mani
festările prilejuite de a XXX-a ani
versare a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă. Din delegație au 
făcut parte tovarășii Simion Dobro- 
vici. membru al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Vrancea, și loan Cotoț, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta.

Pe aeroportul Otopeni, delegația 
a fost , intimpinată de tovarășii

Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. Dumitru Turcuș, adjunct de 
sef de secție la C.C. al P.C.R.. de 
activiști de partid.

Au fost de față Gyijrgy Biczo. am
basadorul R. P. Ungare la București, 
si membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Budapesta, dele

gația a fost salutată de Nemes Dezso, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U.. dr. Garamvolgyi Karoly, 
adjunct al ministrului învătămintu- 
lui, si de alte persoane oficiale.

Au fost de față loan Cotoț, amba
sadorul României la Budapesta, și 
membri ai ambasadei.

Plecarea unei delegații a Academiei 
„Ștefan Gheorghiu0 la Londra

Simbătă dimineața a plecat la Lon
dra o delegație a Academiei pentru 
pregătirea și perfecționarea cadrelor 
de conducere ..Ștefan Gheorghiu", 
condusă de tovarășul Leonte Răutu, 
președintele consiliului de condu
cere. rector al academiei, care va 
vizita institute și centre de perfec
ționare a cadrelor din Marea Bri- 
tanie.

La plecape. pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de cadre de 
conducere ale academiei, reprezen
tanți ai 
terne.

A fost 
terson,
la București.

Ministerului Afacerilor Ex-

prezent Jeffrey Charles Pe- 
ambasadorul Marii Britanii

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu ocazia investirii în funcția de 

prim-Tninistru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu a mai primit tele
grame de felicitare din partea gene
ralului Suharto, președintele Repu
blicii Indonezia, și Hedi Nouiră, 
prim-ministru al Republicii Tuni- 
siene.,

*
Cu prilejul aniversării Zilei victo

riei a Etiopiei, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare ministrului 
de externe etiopian, Kifle Wodajo.

vremea
Timpul probabil pentru 7, 8 ți 9 

aprilie. în țară : Vreme în general 
călduroasă. Cerul va fi. variabil, mai 
mult noros in jumătatea de nord-vest 
a țării, unde vor cădea ploi de șcur- 
tă durată. în rest, ploi izolate. Vînt 
moderat. Minimele vor fi cuprinse 
între zero și 10 grade, izolat mai ' 
coborîte în depresiuni, unde. în pri
ma noapte, sînt condiții de produce
re a brumei, iar maximele vor osci
la între 16 și 26 de grade. în Bucu
rești : Vreme relativ călduroasă. Cer 
variabil, favorabil ploii slabe la sfir- 
șitul intervalului. Vint moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

A apărut nr. 4/1975 
al revistei 

„Magazin istoric"

irea în Capitală a ministrului
apărării al Marii Britanii

• SPORT « SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL ÎN CÎTEVA RÎNDURI

F. C. Argeș Dinamo 2-2

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A ETIOPIEI

Excelenței Sale general de brigadă TEFERI BANTE
Președintele Consiliului Administrativ Militar Provizoriu al Etiopiei

ADDIS-ABEBA
Cu prilejul aniversării Zilei victoriei, îmi este deosebit de plăcut ca, in 

numele poporului român și al meu personal, să vă adresez cele mai calde 
felicitări și urări de sănătate, iar poporului etiopian prieten urări de pace, 
progres și mari succese în activitatea de dezvoltare economică și socială a 
Etiopiei.

îmi exprim și cu această ocazie convingerea că relațiile de prietenie 
existente între țările noastre se vor dezvolta pe multiple planuri, in folosul 
ambelor națiuni, al cooperării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Privind la televizor meciul F. C. 
Argeș — Dinamo, mă întrebam ce-ar 
face un portar de clasă internaționa
lă, să zicem vest-germanul Sepp 
Mayer sau spaniolul Iribar, intr-o 
situație ca aceea din minutul 
doilea, cind Dobrin a marcat 
gol dintre acelea despre care 
spune că sint, pur și simplu, „in
ventate" ? Plasamentul, fentele de 
corp și lovirea liftată a mingei, e- 
xecutate fulgerător, au surprins 
atunci pe toți — adversari, coechi
pieri, spectatori (și sint convins că 
telespectatorii care au urmărit faza 
s-au gindit că atunci cind fotbalul 
dintr-o țară sau alta dispune de un 
asemenea jucător de excepție — el 
e dator să-i dea utilizarea cuvenită). 
De aceea, sint ispitit să nu-i atribui 
nici o vină portarului Constantines- 
cu și nici fundașilor săi centrali, 
uluiți complet la faza respectivă.

în minutul 20 a urmat al doilea 
god inscris de F. C. Argeș. Faza a 
pornit de departe, tot de la Dobrin. 
care a trecut prin dribling de halfia 
adversă și i-a pasat perfect lui 
Radu II. Acesta, s-a desprins, cu di
băcie de paznici și a deschis mingea 
pe partea dreaptă de unde Mustețea 
a inscris. 2—0 ! Dar. piteștenii au 
plătit imediat starea de bucurie, 
parcă paralizantă. Dinamo, formație 
cu multă experiență, a reacționat 
prompt, iar Georgescu, golgeterul 
campionatului, a contraatacat simplu 
și eficient, marcind precis pe lingă 
portarul Ariciu. Cu 2—1 s-a încheiat 
o repriză, remarcabilă numai prin 
momentele celor trei goluri ; in

al 
un 
se

rest, la drept vorbind, joc de calitate 
mediocră.

Imediat după pauză, arbitrul Otto 
Anderco a aoordat un penalti la 
hențul comis de către Olteanu (2—2, 
gol al aceluiași Georgescu). " 
am amintit si T___L.
se știe, dacă publicul aproape că 
■n-a observat prezența lui în teren, 
înseamnă că 
bine jocul ! — o facem obligați nu 
de penaltiul acordat, ci de cel ne
acordat în prima repriză. în minutul 
11, la scorul de 1—0 pentru F. C. 
Argeș, jucătorul Radu II intrase în 
careu cu mingea la picior. A 
fost atacat ne la spate si trîn- 
tit la pămînt. Aceasta în limbajul 
regulamentului de fotbal înseamnă 
11 metri, una dintre cele nouă in
fracțiuni în careu care se sancțio
nează cu această „lovitură de pe
deapsă". Dar, arbitrul respectiv nu 
s-a sfiit să nu acorde penalti ! M-am 
oprit asupra acestui moment al jo
cului nu pentru că aș contesta 
scorul meciului, ci din cauză că nu 
e prima oară cind arbitrul O. An
derco stîrnește obiecții și nemulțu
miri prin decizii in faze importante 
(și ieri a mai făcut, de altfel, sufi
ciente greșeli). Amintesc că. In 
campionatul trecut, arbitrajul său a 
stirnit vii proteste la meciul Steaua— 
Universitatea Cluj-Napoca (tot in 
legătură cu un penalti !) ; acum am 
fost martori la o repetare de situa
ție, care credem că impune interven
ția Colegiului central de specia
litate.

TENIS
Tenismănul român Ilie Năstase a 

re.purtat o aplaudată victorie in sfer
turile de finală ale turneului inter
național de la Tucson (Arizona). Ju- 
cînd excelent, Ilie Năstase l-a elimi
nat cu 6—3, 3—6, 6—2 pe celebrul 
campion australian Rod Laver.

Simbătă seara a sosit în Capitală 
Roy Mason, ministrul apărării al 
Marii Britanii, care, la invitația mi
nistrului apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, face o vi
zită oficială in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia sosirii, oaspetele a fost 
salutat de generalul de armată Ion 
loniță, ministrul apărării naționale, 
generalul colonel Ion Coman. prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
generalul maior Gheorghe Gomoi'U, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale și secretar al'Consiliului politic 
superior, adjuncți ai ministrului apă-

rării naționale, generali și ofițeri su
periori.

Erau de față Jeffrey Charles Pe
terson, ambasadorul Marii Britanii in 
România, locotenent-colonelul B. A. 
Allum, atașatul militar și naval, lo- 
cotenent-colonelul R. J. Linford, a- 
tașatul aero, membri ai ambasadei 
britanice.

Au fost, de asemenea, prezenți 
atașați militari ai unor misiuni di
plomatice acreditați la București.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări. Roy Mason și 
generalul de armată Ion loniță au 
trecut în revistă garda de onoare, a- 
liniată pe aeroport.

Poporul etiopian săr
bătorește astăzi Ziua 
victoriei. Data de 6 
aprilie 1941 a marcat 
un moment important 
în epopeea rezistentei 
etiopiene împotriva a- 
gresiunii trupelor mus- 
soliniene. care, cu sase 
ani înainte, 
tara.

Cea de-a 
versare a 
are loc în 
profundelor 
mări înnoitoare care 
s-au produs în ultimul 
an în viața țării. Ca 
urmare a lichidării o- 
rinduirli feudale și a 
abolirii monarhiei, po
porul etiopian, popor 
cu o istorie multimi
lenară, a intrat într-o 
nouă epocă a dezvol
tării sale. Preluînd pu
terea. Consiliul admi
nistrativ militar pro
vizoriu a adoptat o 
serie de măsuri menite 
să pună in valoare ma
rile resurse umane și 
materiale ale Etiopiei

invadaseră

34-a ani- 
eliberării 
condițiile 
transfor-

în folosul poporului, 
pentru progresul în
tregii țări.
politică a noului gu
vern de
Abeba a fost sinteti
zată într-o declarație- 
program, care preve
de înlăturarea defini
tivă a sechelelor feu
dalismului. preluarea 
de către stat a con
trolului întregii eco
nomii. naționalizarea 
principalelor ramuri 
industriale, a produc
ției de energie electri
că și r mijloacelor de 
comunicație. înfăptui
rea reformei agrare. 
Măsurile concrete pen
tru aplicarea în viată 
a acestui program se 
bucură de un larg 
sprijin popular.

Animat de profunde 
sentimente internațio
naliste, 
mân — 
bine de 
urmă, a 
asprime 
fascistă

Orientarea
la Addis-

poporul ro- 
care, cu mai 
trei decenii în 
condamnat cu 

agresiunea 
— urmărește

cu simpatie noile evo
luții din Etiopia pe 
calea progresului eco
nomic și social, a întă
ririi suveranității na
ționale.

Recenta vizită ofi
cială de prietenie în 
țară noastră a delega
ției Guvernului militar 
provizoriu âl Etiopiei, 
primirea oaspeților 
de către președintele 
Nicolae Ceaușescu au 
prilejuit. încă o dată, 
evidențierea bunelor 
relații tradiționale din
tre România și Etiopia, 
precum 
comune 
care a 
multiple 
resnunzînd intereselor 
ambelor națiuni, un a- 
semenea curs se în
scrie. totodată, ca o 
contribuție certă Ia 
promovarea cauzei 
dezvoltării de sine stă
tătoare a popoarelor, 
a cooperării și înțele
gerii internaționale.

A. B.

și a dorinței 
de intensifi- 
acestora pe 
planuri.' Co

PIONIERII IN VACANTĂ
Dacă 

de arbitru — în fotbal.

intr-adevăr a condus

Valerlu MIRONESCU

tv
21,30 Ce știm și ce nu știm des

pre...
22,00 Ce vrăji a mai făcut nevastă 

' mea.

8,40

0,35

10,00
11,15

DUMINICA, 6 APRILIE
PROGRAMUL I
Cravatele roșii... din județul 
Arad.
Film serial pentru copil : 
„Daktari".
Viata satului.
Ce știm șl ce nu știm des
pre...
Bucuriile muzicii.
De strajă patriei.
Album duminical •

cinema

11.40
12,30
13,00
15,20 Primii pași in tenis (I).
15.40 ‘
17,10

17,30
18,25

Magazin sportiv.
Documentar TV : Cercuri de 
vîrstă ale Bucureștiului.
Film serial : Norii negri". 
Flori din grădină și cîntece 
din toată tara.
1001 de seri.19.20

19,30 Telejurnal.
20,00 Film artistic : „Muntele".

Premieră TV. Cu : Spencer 
Tracy, Robert Wagner, 
Claire Trevor, Richard Arlen. 
Regia : Edward Dmytrick.

21,40 Concert de muzică populară. 
22,10 Telejurnal.
22.20 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00-11,40 Matineu simfonic. Con

certul Filarmonicii de stat 
„George Enescu".
Tezaur de clntec românesc. 
Mai aveți o Întrebare 7 Ali
mentația — Intre tradiție și... 
țăuătatp
Vetre folclorice : Tara Vran- 
cei.
România viitorului.
La ferestrele Bucureștiului. 
Muzică ușoară.

20.00
20,30

21,10

LUNI, 7 APRILIE

PROGRAMUL I

Telex.
împreună cîntăm tara. 
Emisiune !n limba maghiară. 
Tribuna TV.
1001 de seri.

16.00
16,15
16.30
19,00

• 19,20
19.30 Telejurnal.
20,00 Pagini din baletul românesc 

contemporan.
Roman foileton : Pollyanna. 
Producție a studiourilor en
gleze de televiziune BBC. 
Revista literar-artisticâ TV. 
Vedete ale cîntecului.
24 de ore.
PROGRAMUL II

20,15

21.10
22,00
22,10

17,30 Telex,
17,35 „Tare mi-i drag cîntecul" — 

muzică populară.
Film serial : „Aventuri în 
Marele Nord".
Bucureștlul azi.
Concert baroc : Johann Se
bastian Bach.
Telejurnal.
Preferințele dv. muzicale 
sînt și preferințele noastre. 
Cadran economic mondial.

20.55 Telex.
21.00 Estrada estradelor.

17,55

18.45
19.00

19,30 
20,00

20,40

dv.

• Pirații din Pacific — Insula co
morilor : SCALA — 9,45; J3; 16,15;
19.30, CAPITOL — 8,30: 11,30; 
14,30; 17,30; 20,30, FAVORIT — 
9,30; 12,30; 16,15; 19,15.
• Ce culoare are dragostea: VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• Răfuiala : PATRIA — 9; 11,48;
14.30; 17,15; 20, BUCUREȘTI —
8,30; 11; 13.30: 16; 18,30; 21.
• Ai greșit, inimă .’: FESTIVAL
— 9; 11.30: 13.45; 16; 18.30; 20,45.
• Nu filmăm să ne-amuzăm: LU
CEAFĂRUL — 9: 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18: 20,15.
• Pîine și ciocolată : CENTRAL
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30,
CASA FILMULUI — 10; 12; 14;
16,15: 18,30; 20,30.
• Sutjeska : LUMINA — 9;
14,15; 17,15; 19,45, TOMIS
11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Un milion pentru Jake : 
ROVIAR — 8.45; 11; 13,15;
18,15; 20.30, MELODIA — 9: 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,45: 11,15; 12,30.
• Muntele ascuns : DOINA — 
14; 16; 18: 20.
• Ochii Shivanei :
— 9; 11,45: 14,30; 17,15; 20, 
RIA — 8.30; 11,30; 14,15;
20, AURORA — 9,15; 11,45; 
17,30: 20.
• Filip cel bun : TIMPURI
— 9: 11.15; 13,30; 15,45: 18; 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Șapte mirese z pentru 
frați : GRIVITA — 13,30; 
18,15; 20,30, VOLGA — 9; 
13,30; 15,45: 18: 20,15.
• Capriciu spaniol — 10, 
nu e o pasăre — 12,15, S-a 
plat într-o noapte — 18,30: 
CINEMATECA (sala Union).
• Ulzana
DACIA — .
20.30, MOȘILOR — 15,30: 18;
• Scufundarea * * '
ZEȘTI —
20.30,
• Caut o 
18; 20.
• Moulin 
18; 20,15.
• Nemuritorii
— 10; 15.30; 18; 20,15.
• PIîngeți, chitare: LIRA —15,30; 
18; 20.15.
• Vandana : GIULEȘTI — 10; 16; 
19.
• Ilustrate cu flori de cîmp : 
MUNCA — 16; 18; 20, FERENTARI
— 15,30: 18; 20,15, PROGRESUL — 
16; 18: 20.
• Luminile rampei : VIITORUL
— 16: 19.
• Răzbunarea lui Dani : COTRO- 
CENI — 14; 16: 18: 20.
• Un bărbat fatal : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Actorul și sălbaticii î PACEA
— 15,30; 19.

11,30;
— 9:

FE-
15.45
11.15

EXCELSIOR 
GLO- 
17,15; 

15;

NOI 
20,15.

șapte
15.45:
11,15;

Omul 
lnttm- 
20,30 :

— căpetenia apașilor :
9; 11,15; 13.30: 16: 18,15; 
-------- I-,-; - 20.

i Japoniei : BU- 
9; 11,15; 13,30: 16; 11,1»;

nevastă : UNIREA — 18;

Rouge: BUCEGI —15,30;

DRUMUL SĂRII

SCRIMA : Echipa italiei 
a cîștigat „Cupa Gaudini"
Cea de-a 25-a ediție a tradiționa

lei competiții internaționale masculi
ne de floretă „Cupa Gaudini", des
fășurată ieri în sala Floreasca II din 
Capitală, s-a încheia; cu victoria e- 
chipei Italiei (Montano, Simoncelli, 
Pinelli), care a realizat 4 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat for
mațiile Franței — 4 puncte, României 
— 2 puncte și Ungariei — 2 puncte.

HOCHEI : Campionatul 
mondial (grupa A)

La Miinchen, intr-unui din derbiu- 
rile campionatului mondial de hochei 
pe gheață (grupa A), s-au întilnit re
prezentativele Cehoslovaciei și Sue
diei. Hocheiștii cehoslovaci au termi
nat învingători cu scorul de 5—2 
(2—0. 0—0. 3—2).

Succese ale luptătorilor 
Tomăni

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — Au 
luat sfirșit intrecerile turneului in
ternațional de lupte greco-romane 
desfășurat la Miskolc, la care au par
ticipat sportivi din Bulgaria, Ceho
slovacia. R.D. Germană. România. 
U.R.S.S., Ungaria și alte țări. Un fru
mos succes au. repurtat luptătorii, ro
mâni Constantin Alexandru (48 kg) 
și Nicu Gingâ (52 kg), care au obți
nut victoria la categoriile respective.

• O noapte la castel : CRINGASI

• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475: 
POPULAR — 15.30; 19.
• Martorul trebuie să
TA — 13,30 : 17,45; 20.
• Zidul : COSMOS —
20.15.
• Zapata : VITAN —
29.15.
• Un general pentru victorie : 
RAHOVA — 16: 18,15: 20.30.
• Orfeu in infern : FLACARA — 
15,30; 18; 20,13.

tacă:

15,30;

15,30;

AR-

18;

18;

teatre
• Teatrul Național București (sa
la mare) : Medeea — 10. Furtuna
— 19,30, (sala mică) : Imbllnzirea 
scorpiei — 10. Tache, Ianke și Ca- 
<tlr — 15,30, Dulcea pasăre a tine
reții — 20
• Filarmonica „George Enescu"
(Ateneul Român) : Recital extra
ordinar : Dmitri! Bașkirov
(U.R.S.S.) — 20.
• Opera Română : Nunta in Car- 
pati ; Rapsodiile române ; Car
men — 11, Luna, Gianni Schicchi
— 19.
• Teatrul 
lui Marco
Londrei —
• Teatrul 
general — 
(premieră)
• Teatrul 
landra" (

Secretul
10,30. Soarele

de operetă :
Polo

19.30.
de comedie : Interesul 
10, Noaptea la Madrid 
— 19,30.

u ,.Lucia Sturdza Bu- 
______ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 10,30; 
19,30, Leonce și Lena — 15, (sala 
din str. Alex. Sahia) : Tranzit — 
19,M.
• Teatrul Mic : Matca — 10,30, 
Philadelphia, ești a mea ! — 15, 
R&spintia cea mare — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru): Adio, Charlie — 10,
Lady X — 15, Ultima cursă —
19.30, (sala Studio) : Corrida —
10.30. Piticul din grădina de vară
— 15.30, Trei întîlniri cu tragico
media — 19.
• Teatrul Giulești : Omul care 
a văzut moartea — 10, Steaua 
fără nume — 15. Paharul cu apă 
(premieră) — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Nun
ta de argint — 11, Tevie lăptarul
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 11; 19,30, (sala 
Victoria): Un băiat de zahăr... ars
— 11; 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie
' " (sala din șos. Ște-

34) : Siciliana — 
i str. Eremia Gri- 

fată imposibilă —

„I. Vasilescu" i 
fan cel Mare 
19,39, (sala din 
gorescu 24) : O 
19,30.
• Teatrul 
veștile de 
bil — 16.
• Teatrul . .
calea Victoriei) : O poveste 
cintec — 11, ___
demiel) : Punguța cu doi bani — 
11.
• Conservatorul de muzică ,.Ci- 
prian Porumbescu" (sala Studio): 
Voievodul țiganilor — 10,30.
• Circul de stat : Hai să rîdem 
la circ — 10; 16; 19,30.

... _ Creangă" : Po-
aur — 10. Omul invizi-
«,Ion

„Țăndărică" (sala din
■ ■■ - cu

(sala din str. Aca-

Vizita parlamentarului american E. G. Biester sau micii gospodari ai spatiilor verzi
La invitația Comisiei pentru poli

tica externă și cooperare economică 
internațională a Marii Adunări Na
ționale. sîmbătă a sosit la București 
Edward G. Biester, membru al Co
misiei pentru probleme internaționale 
a Camerei reprezentanților din S.U.A. 
Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Dumitru Turcuș, se
cretar al Comisiei pentru politică ex
ternă si cooperare economică inter
națională. și Gheorghe Crâiniceanu. 
deputat. Au fost de față Harry G. Bar
nes jr.. ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești. si membri

în după-amiaza
ai ambasadei, 
aceleiași zile, oas-

petele a fost primit de Nicolae Gio- 
san, președintele Marii Adunări Na
ționale. în cadrul întrevederii au fost 
discutate aspecte ale relațiilor româ- 
no-americane. îndeosebi pe plan par
lamentar. De ambele părți a fost re
levată dorința de a amplifica legătu
rile de colaborare între cele două 
țări.

E. G. Biester a avut o întrevedere 
cu membri ai Comisiei pentru poli
tică externă și cooperare economică 
internațională a M.A.N. și o convor
bire cu Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

30 000 metri liniari forați peste prevederi
In cursul primului trimestru son

dorii si ceilalți lucrători din indus
tria petrolieră au forat neste plan 
circa 30 000 metri liniari, nunind in 
valoare noi resurse de hidrocarburi. 
Rezultate însemnate in această pri
vință au obținut muncitorii, tehnicie
nii si inginerii din cadrul trusturilor 
petrolului din Ploiești. Bolintin si ai

centralei gazului metan. De aseme
nea. prin extinderea forajului cu 
diamante, a celui cu jet și a foraju
lui optimizat, sondorii trustului pe
trolului Tg. Jiu și-au îndeplinit, cu 
aproape o lună mai devreme, anga
jamentul asumat in cinstea zilei de 
1 Mai.

în fiecare primăvară, 
școlarii de pe întreg 
cuprinsul țării își de
dică o parte a vacan
tei realizării unor lu
crări utilitar-gospodă- 
rești. de real interes 
cetățenesc : Înfrumu
sețarea școlilor și a lo
calităților. amenajarea 
și întreținerea spații
lor verzi, a parcurilor 
și locurilor de joacă, 
sprijinirea unităților 
socialiste din agricul
tură intr-o serie de lu
crări de sezon etc. De
numită simbolic ..Săp- 
tămina primăverii", a- 
ceastă tradițională ac
țiune de muncă pa
triotică — inițiată, cu 
ani în urmă, de orga
nizația pionierilor — 
își transmite din gene
rație în generație 
mesajul educativ prin- 
tr-un gest emoțio
nant și semnificativ ;

plantarea de pomi — 
pomi fructiferi sau ar
buști ornamentali, pu- 
ieți de diferite specii 
pentru fondul național 
forestier, pomi în 
curțile școlilor sau pe 
marginea drumurilor 
însumînd milioane de 
exemplare, viitoare li
vezi. viitoare păduri 1 

Declanșată la date 
diferite. în funcție de 
condițiile climatice, de 
zonele în care se ariă 
situațe școlile, de ce
rințele specifice pe 
plan local. „Săptămîna 
primăverii" din acest 
an consemnează în ci
fre elocvente cîteva 
dintre 
pionierilor 
lor. Astfel, 
propus să 
2 219 000 pomi 
feri. 4 395 000 puieți în 
fondul forestier. 30

elocvente 
angajamentele 

și școlari- 
ei și-au 
planteze 

fructi-

milioane flori șl ar
buști ornamentali. Co
piii vor mai participa 
la amenajarea și între
ținerea spațiilor verzi, 
a parcurilor — pe o 
suprafață de 4140 hec
tare. vor curăța peste 
49 000 hectare de pă
șune. voi planta 87 000 
metri de gard viu. An
gajamente străbătute 
de îndrăzneală, de en
tuziasm tineresc.

Acțiune de amplă 
semnificație educativă. 
..Săptămîna primăve- 

imbing firesc, 
această i" 
patriotică 
și jocul 

naturii,

rii“ va 
și de 
munca 
cîntecul 
mijlocul 
rind elevilor un 
și binemeritat 
de odihnă și reconfor- 
tare.

Florica 
DINULESCU

dată, 
cu 
In 

ofe- 
nou 

prilej

PARIS
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Diagnostice sumbre pentru
„plăminul de oțel"

dial. „Informațiile ce
le mai recente — a 
precizat el — nu indi
că nici o ameliorare a 
situației, iar comen
zile înregistrate de si
derurgia franceză în 
luna martie au rămas 
la nivelul cel mai scă
zut din ultimele cinci 
luni, adică o diminua
re cu 30 la sută față 
de aceeași perioadă a 
anului trecut". Situa
ția altor țări confirmă 
această tendință : în 
R.F. Germania pro
ducția de otel a scă
zut in ianuarie și fe
bruarie cu 3,7 la sută, 
iar societatea „Cocke- 
rill" din Belgia a a- 
nunțat o reducere ma
sivă a investițiilor în 
acest an.

In consecință. Jacques 
Ferry a propus adop
tarea unor măsuri 
foarte severe : pune
rea în aplicare a 
..clauzelor de protec
ție" din Tratatul Co
munității europene a 
cărbunelui si otelului, 
care prevăd limitarea 
producției, fixarea u- 
nor preturi minime, 
plafonarea importu
rilor.

Observatorii subli
niază cu îngrijorare 
faptul că pentru prima 
oară de la crearea a- 
cestui organism în 
1953, situația siderur
giei este atît de gravă, 
incit impune serioase 
măsuri limitative —

Un caricaturist fran
cez a imaginat situa
ția economică a Pieței 
comune sub chipul u- 
nui bolnav la căpătiiul 
căruia un medic stu
diază fișa clinică : 
„Febro-inflatia urcă, 
șomajo-tensiunea creș
te". „Asta știam de 

răs- 
dar 
de 
de 

ca- 
rin- 

de

te“. „Asta știam 
mult, doctore — 
punde bolnavul — 
spune-mi, te rog, 
ce am o senzație 
sufocare ?“ Titlul 
ricaturii: „A venit 
dul plăminului 
otel".

...Oxigen al 
triei, otelul 
tul de bază 
dezvoltări, 
din care 
principalele 
activitate 
Or, trei importante in
dustrii consumatoare 
de oțel — automobilul, 
mașinile-unelte și con
strucțiile — au înre
gistrat, în ultimul an, 
o reducere însemnată 
a producției în 
ritatea țărilor 
Urmările 
ziat.

După 
Jacques 
ședințele 
derurgiei 
al Institutului 
național al 
siderurgia 
occidentale a 
intr-o perioadă 
„criză manifestă", cea 
mai importantă 
ultimul război

indus- 
e elemen- 
al oricărei 

trunchiul 
se desfac 
ramuri de 
economică.

n-au
majo- 
C.E.E.
intir-

afirma 
pre

zi
și 

inter- 
oțelului, 
Europei 

intrat 
de

al CEL

cum
Ferry, 
Camerei 
franceze

după 
mon-

ceea ce, desigur, ar 
determina urmări dău
nătoare atît pentru 
situația muncitorilor, 
cit și pentru comerțul 
și cooperarea 
națională. De 
cum reducerea 
lui de lucru în 
prinderi — cu 
rea respectivă 
lariilor — este 
nic resimțită in 
na, veche citadelă 
siderurgiei
Marile firme „Usinor", 
„Sacilor-Sollac". „Sol- 
mer" anunță, rind pe 
rind, intrarea in șo
maj parțial a mii și 
mii de muncitori. A- 
ceastă situație afectea
ză grav nivelul de 
trai al muncitorilor 
care pierd, astfel, cel 
pufin 15 la sută din 
salariu.

Drept 
cările 
cresc 
ilustrînd 
muncitorilor 
giști fată de degrada
rea condițiilor lor de 
viată. Totodată, sindi
catele din Lorena a- 
trag atenția asupra 
gravității aplicării e- 
ventuale a „clauzelor 
de protecție". care 
ar duce la cronicizarea 
crizei, oficializind ast
fel diagnosticul de 
„pleurezie" a plăminu
lui de otel.

inter- 
pe a- 
oraru- 
intre- 

scăde- 
a sa- 
puter- 
Lore- 

a 
europene.

urmare. miș- 
revendicative 

în amploare, 
îngrijorarea 

siderur-

Paul
DIACONESCU

roma. Consens al partidelor 
de centru-stînga in problemele

attualitătii interne
încheierea pozitivă 

a reuniunii la nivel 
înalt a secretarilor 
celor patru partide 
de centru-stînga. care 
fac parte din actuala 
coaliție sau o sprijină 
din exterior, exclude 
o criză guvernamen-

desfă-tală, promite 
șurarea. normală a a- 
legerilor regionale și 
administrative și în
depărtează pentru 
multe luni perspecti
va îngrijorătoare a 
unei dizolvări antici
pate a parlamentului.

in acest fel sinteti
zează observatorii po
litici principalele re
zultate ale acestei în- 
tilniri, prelungite
timp de aproape zece 
zile și asupra căreia 
nu o dată a planat 
pericolul unei crize

guvernamentale. A- 
bia in ultima zi a in- 
tilnirii situația s-a 
redresat. democrat-
creștinii, socialiștii,
republicanii și soeia- 
list-democrații ajun- 
gînd la concluzia că 
in prezent nu 
spațiu pentru 
native la actuala 
țuație politică.

După cum 
știut. reuniunea 
nivel înalt a secreta
rilor celor patru par
tide de centru-stînga 
a fost convocată de 
premierul Moro în 
scopul dezbaterii mă
surilor necesare pen
tru apărarea ordinii 
publice și combaterea 
criminalității. Valul 
tot mai ridicat de a- 
tentate și asasinate.

există 
alter- 

si-

este
la

sechestrările de per
soane și furturile ar
mate preocupă în cel 
mai înalt grad nu 
numai partidele poli
tice. dar și păturile 
cele mai largi ale o- 
piniei publice, 
rile sugerate de 
vern 
terea 
mene 
fost primite inițial in 
același mbd de parti- 
cipanții la intilnire. 
abia în final aceștia 
căzind de acord asu
pra majorității măsu
rilor indicate. înlătu- 
rindu-se in acest fel 
pericolul unei rupturi 
și, în consecință, al 
unei crize de guvern. 
Comentind acordul in
tervenit, „Corriere 
della sera" arăta că

Măsu- 
gu- 

pentru comba- 
acestor feno- 
negative n-au

acest acord oferă gu
vernului posibilitatea 
de a adopta o serie 
de inițiative oportune 
atît in domeniul or
dinii publice, cît si 
pe plan economic.

Unul din principa
lele rezultate ale in- 
tilnirii la nivel înalt,- 
aprobat ulterior de 
către Consiliul de Mi
niștri. il reprezintă 
stabilirea pentru data 
de 15 iunie a. c. a a- 
legerilor regionale și 
administrative, la care 
vor participa pentru 
prima dată și cei pes
te trei milioane de ti
neri intre 18 și 21 de 
ani. care au primit 
dreptul de vot prin 
recenta lege votată 
de parlament.

Radu BOGDAN

cairo . Sfinxul așteaptă oaspeți
La

nordică
Roda, pe un promon
toriu scăldat de apele 
Nilului, se înalță o 
clădire semicirculară 
de 17 etaje, a cărei si
luetă impunătoare, 
înmănunchind ele
mente ale arhitecturii 
moderne și islamice, 

-atrage atenția vizitato
rilor orașului Cairo. 
Este noul hotel. „Me- 
ridien" — cea mai 
frumoasă construc
ție de acest gen 
a capitalei egiptene 
— aflat la dispoziția 

din 
ale 
eă- 
se-

extremitatea 
a insulei

se
unei regle- 

politice — 
un climat 

turis- 
apre-

oaspeților veniți 
diferite colturi 
lumii, oaspeți al 
ror număr in noul 
zon turistic se anunță 
mai mare ca 
«Se așteaptă 
ziarul ..Le 
Egyptian" — 
turistic excepțional». 
Acest aflux neobiș
nuit se explică atît 
prin atracția exerci
tată dintotdeauna de 
străvechea civilizație 
a văii Nilului, cît și 
prin faptul că unele 
elemente pozitive in
tervenite în 
situației din 
Apropiat — 
redeschidere 
lului Suez,

oricind.
— scrie 
Progres 

un asalt

evoluția 
Orientul 

apropiata 
a Cana- 
prelungi-

rea mandatului forțe
lor O.N.U. din Sinai, 
ca și i>erspectivele re
luării Conferinței de 
la Geneva în vederea 
realizării 
mentări 
au creat
mai propice 
mului. După 
cierea forurilor egip
tene de resort, in 
anii următori numă
rul vizitatorilor va 
crește constant, ajun- 
gind ca in 1&80 să se 
ridice la circa 4 mi
lioane anual — ceea 
ce este de natură să 
se răsfringâ pozitiv a- 
supra economiei țării, 
finind seama de fap
tul ca turismul a fost 
in trecut un important 
izvor de venituri. A- 
cest fapt a determi
nat, de altfel. Minis
terul Turismului să ia 
de pe 
măsuri 
sporirii numărului de 
hoteluri, ( 
noi așezări 
îmbunătățirii 
porturilor, 
capacității 
tului 
Cairo.

Noua atmosferă și-a 
pus amprenta și asu
pra înfățișării unor 
obiective turistice de

acum unele 
in vederea
creării de 

turistice, 
trans- 

extinderii 
aeropor- 

internaționai

prim ordin ale capi
talei R.A.E. Muzeul 
de egiptologie care a- 
dăpostește inegalabi
le vestigii ale civili
zației faraonice este 
obiectul unor ample 
reamenajări și moder
nizări. Ele au inceput 
în cursul verii trecute 
cind au fost înlăturați 
sacii de nisip insta
lați in timpul războ
iului pentru a proteja 
exponatele și au fost 
reașezate la locul lor 
o serie de obiecte de 
mare valoare ce fuse
seră depozitate in alte 
părți. Printre acestea 
se numără și sarcofa
gul din aur masiv (110 
kg) al faraonului 
Tutankhamon, expo
natul cel mai solicitat 
al muzeului. Totodată, 
s-a hotărît revizuirea 
instalației electrice 
pentru spectacolele de 
„sunet și lumină" din 
preajma Sfinxului.

Sînt aspecte ce ilus
trează semnificativ 
preocupările construc
tive, dorința de pace 
și încrederea poporului 
egiptean în perspecti
vele generale de evo
luție ale situației din 
această zonă.

Nicolae N. LUPU
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„Filipinele doresc să dezvolte
relații normale cu toate țările"

declară președintele Ferdinand Marcos

MANILA 5 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Filipine, Ferdi
nand Marcos, a reafirmat voința ță
rii sale de a cultiva relații normale 
cu toate statele.

într-o declarație1 făcută la Manila, 
șefiil statului filipinez a subliniat că 
Republica Filipine „intenționează 
să-și normalizeze relațiile cu R. P.

Chineză in cursul acestui an și ini
țiază acțiuni vizind normalizarea re
lațiilor cu U.K.S.S.", menționează a- 
genția filipineză de informații P.N.A. 
„Noi considerăm, a precizat pre
ședintele Marcos, că cea mai bună 
cale pentru realizarea păcii mondiale 
este ca toate statele acestei lumi să 
se cunoască mai bine unul pe altul".

Negocierile de dezarmare de la Geneva
Examinarea propunerilor României privind îmbunătățirea activi

tății comitetului

GENEVA 5 (Agerpres). — Comite
tul de dezarmare s-a reunit, 
într-o ședință specială pentru 
narea propunerilor României 
unele măsuri de îmbunătățire 
vitătii comitetului.

în cadrul 
luat cuvintu 
tantii Arge 
blicii Arabe 
Canadei. Braziliei. Poloniei. Nigeriei, 
Mongoliei.

în intervențiile lor, vorbitorii au 
adus mulțumiri delegației române 
pentru inițiativa sa de a supune spre 
examinare si adoptare măsuri con
crete de îmbunătățire a cadrului de 
negociere al comitetului.

Ei s-au referit pe larg la locul pe

vineri, 
exami- 
privind 
a acti-

dezbaterilor generale au 
printre alții, reprezen- 

,inei. Iugoslaviei. Repu- 
Egipt. Indiei. Olandei.

care comitetul trebuie să-l ocupe în 
cadrul negocierilor de dezarmare și 
au subliniat importanta pe care mă
surile de organizare a lucrărilor a- 
cestuia o au pentru sporirea eficien
tei comitetului.

Comitetul a hotărit crearea unui 
grup de lucru format din reprezen
tanții Argentinei. Canadei. Indiei. 
Iugoslaviei. Nigeriei. Olandei și Po
loniei. care, sub președinția șefului 
delegației române, ambasadorul Con
stantin Ene. este însărcinat cu exa
minarea diferitelbr amendamente 
formulate în dezbaterile generale si 
elaborarea unui text final în vederea 
adoptării lui prin consens de către 
comitet.

MAROC

Obiective economice construite
m cooperare cu România

„Ofensiva actuală a populației și a forțelor armate
populare de eliberare sint răspunsul necesar la politica

de sabotare a Acordului de la Paris"
— subliniază președintele Consiliului Consultativ de pe lingă 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului

de Sud

Desfășurarea campaniei 
electorale în Portugalia

Programul politic al P.C.P

PARIS 5 (Agerpres). — In cadrul 
unui interviu acordat in exclusivitate 
Agenției France Presse, Nguyen Huu 
Tho, președintele Consiliului Consul
tativ de pe lingă Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud. a reafirmat că obiec
tivul esențial al G.R.P. rămîne apli
carea Acordului de la Paris. El a pre
cizat că orice discuții nu pot avea loc 
decit după înlocuirea regimului Ngu
yen Van Thieu printr-o nouă admi
nistrație la Saigon.

Nguyen.Huu Tho a relevat apoi 
poziția generală a G.R.P. față de pro
blemele care stau în fața țării.

Referindu-se la actuala situație din 
Vietnamul de sud. președintele Con
siliului Consultativ a spus : „Puter
nicele răscoale și ofensiva actuală a 
populației și a forțelor armate popu
lare de eliberare (F.A.P.E.) nu sint 
decit răspunsul necesar la politica de 
sabotare a Acordului de la Paris, a 
continuării războiului de către grupul 
Nguyen Van Thieu. Pentru înlătu
rarea regimului dictatorial și fascist 
al lui Nguyen Van Thieu. poporul 
nostru nu are altă cale decît să se 
răscoale, cu ajutorul F.A.P.E., pentru 
a lua în mîini propriile destine".

„Politica G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud și a guvernului Re
publicii Democrate Vietnam, a arătat

interlocutorul, constă în respectarea 
Acordului de la Paris și riposta fer
mă sabotării prevederilor acestuia de 
către S.U.A. și grupul Van Thieu". 
„Soluționarea corectă a problemei 
sud-vietnameze constă în încetarea 
totală și definitivă a oricărei inter
venții militare și ingerințe din partea 
Statelor Unite în Vietnamul de sud, 
înlăturarea grupului Nguyen Van 
Thieu și formarea, la Sâigon, a unei 
administrații care să aspire, intr-ade
văr, la pace, independență, democra
ție și înțelegere națională, care să 
aplice în mod serios prevederile 
Acordului de la Paris. G.R.P. este 
gata să discute cu o asemenea admi
nistrație pentru a reglementa rapid 
problemele din Vietnamul de sud".

Referindu-se la alegerile prevăzute 
în Acordul de la Paris. Huu Tho a 
declarat : „Doresc să reamintesc că 
G.R.P. nu este un partid politic, ci 
un guvern avînd toate atribuțiile și 
competența în domeniile politicii 
terne și externe. El este unicul 
prezentant autentic al populației 
Vietnamul de sud. Ca apărătorul 
mai hotărît al independenței și 
mocrației în Vietnamul de i 
F.N.E. și G.R.P.
orice alegeri populare, exprimate în 
cadrul unor alegeri libere și demo
cratice**.

. in- 
re- 
din 

l cel 
de- 

sud. 
respectă, desigur,

LISABONA 5 (Agerpres). — La Li
sabona a fost dat publicității progra
mul politic al P. C. Portughez în 
legătură cu alegerile care vor avea 
loc în Portugalia la 25 aprilie.

P. C. Portughez, se spune în pro
gram, luptă împotriva atotputerni
ciei monopolurilor, pentru asigurarea 
dezvoltării industriale a țării, pentru 
ridicarea nivelului de trai al oameni
lor muncii și al întregului popor, 
pentru democratizarea învățămîntu- 
lui, pentru ca pămintul să aparțină 
celor ce muncesc, Comuniștii sint 
partizani consecvenți ai decolonizării, 
se spune, de asemenea. în document.

P. C. din Portugalia respectă și va 
respecta voința poporului și va com
bate orice încercare de a se denatura 
această voință, neputindu-se admite 
ca forțele reacțiunii să folosească li
bertățile democratice pentru lichi
darea acestor libertăți și pentru in
staurarea unei noi dictaturi.

P. C. Portughez se pronunță.pentru 
o politică de pace și de prietenie 
toate popoarele, pentru o politică 
va elibera Portugalia de povara 
nanciară a cursei înarmărilor și
constitui garanția independenței na
ționale a țării.

„Clasa muncitoare, masele de oa
meni ai muncii, păturile mijlocii — 
se subliniază în program — sint in
teresate vital în calea pașnică de în
făptuire a transformărilor democra
tice din societatea portugheză. Expe
riența istorică demonstrează că orîn- 
duirea socialistă poate lua forme 
diferite, poate avea diferite particu
larități în funcție de condițiile fiecă
rei țări. Ținînd seama de compoziția 
de clasă a societății portugheze, de 
ponderea mare pe care o are prole
tariatul industrial și agricol, înfăp
tuirea revoluției național-democratice

va crea 
trecerea 
nică“.

condiții favorabile pentru 
spre socialism pe cale paș-
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RABAT 5. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : în localitatea 
Ouansimi din regiunea munților 
Anti-Atlas. situați in extremitatea 
sudică a Marocului, a fost inaugu
rată, simbătă, la cota 1900, într-un 
cadru sărbătoresc, intrarea in ex
ploatare a unei mine de cupru și a 
unei uzine de preparare a minereu
lui. obiective economice de mare 
importanță națională pentru Maroc, 
construite în cooperare de către spe
cialiști români și marocani, după 
proiecte românești și cu utilaje re
alizate în totalitate de constructorii 
de mașini din țara noastră.

La inaugurare au participat, din 
partea gazdelor, Abdellatif Ghissassi, 
ministrul industriei, minelor, comer
țului și marinei comerciale, și alte 
cadre de conducere din acest minis
ter, iar din partea română Ion Bog
dan, adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, și ing. Mir
cea Buzilă, director al întreprinderii 
de cooperare economică cu străină
tatea în domeniul industriei miniere 
și geologiei „GEOMIN". Au fost, de 
asemenea, prezenți Ovidiu Popescu, 
ambasadorul României la Rabat, 
membri ai ambasadei și ai agenției 
noastre economice in Maroc.

Atît mina propriu-zisă, cit și uzina 
de preparare, cu o capacitate totală 
de 500 de tone pe zi, au trecut cu 
succes probele mecanice și tehnolo
gice, dovedind, astfel, eficacitatea 
utilajelor și proiectelor realizate de 
instituții de specialitate din Româ
nia și furnizate de întreprinderea 
parteneră română „GEOMIN". Mina 
și uzina de preparare de la Ouan
simi sînt concepute pentru a valori
fica într-o primă etapă un zăcămînt 
de cupru evaluat la circa 1,6 milioa
ne tone. Aceste obiective, care fi
gurează și în directivele actualului 
plan cincinal de dezvoltare economi
că și socială a Marocului, se înscriu 
în acțiunile guvernului de la Rabat 
întreprinse cu succes în ultimii ani 
în vederea folosirii cît mai eficiente, 
în interesul propriei .dezvoltări, a 
bogățiilor naturale de care dispune 
țara.

Complexul minier de la Ouansimi 
este a doua unitate pentru exploa
tarea cuprului deschisă pînă acum 
în cooperare de mineri români și 
marocani, in cadrul Asociației de 
participare marocano-române, prima 
fiind cea de la Tallat-Iminirfi, in
trată în producție anul trecut.

CAMBODGIA 5 (Agerpres). — 
Frontul Unit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.) se menține ferm pe po
ziția de a refuza să formeze un așa- 
numit „guvern de înțelegere națio
nală" cu trădătorii de la Pnom Penh 
— se arată într-o declarație a prin
țului Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele F.U.N.C. 
El a exclus orice posibilitate de a 
negocia cu actuala administrație de 
la Pnom Penh și a declarat că a- 
ceastă poziție rămîne constantă indi
ferent de faptul că Lon Noi, șeful 
administrației, va rămine sau nu în 
străinătate.

Cambodgiei
Pe de altă parte. Norodom Sianuk 

a adresat tuturor statelor care nu au 
încă relații diplomatice cu G.R.U.N.C., 
cererea de a recunoaște 
Regal de Unitate Națională 
bodgia.

BONN 
terviu acordat ziarului „Unsere Zeit“, 
secretarul general al P.C. Portughez, 
Alvaro Cunhal, a subliniat că în vii
toarea Constituție a Portugaliei tre
buie să-și găsească reflectarea fac
torul de bază al actualei situații — 
alianța dintre popor și Mișcarea For
țelor Armate, care reprezintă forța 
motrice a revoluției democratice.

După cum a menționat Cunhal. si
tuația din. Portugalia și revoluția 
portugheză au trăsături caracteristi
ce specifice. Una dintre acestea con
stă în faptul că dominația economică 
a monopolurilor este incompatibilă 
cu drepturile democratice. Dominația 
monopolurilor ar duce inevitabil la 
restaurarea dictaturii fasciste. Demo
crația presupune lichidarea domina
ției economice a monopolurilor și a 
marilor latifundiari.

Cunhal a subliniat dorința comu
niștilor portughezi de a realiza o 
unitate de acțiune cu-socialiștii, a- 
preciind colaborarea celor două par
tide drept un factor deosebit de po
zitiv în lupta pentru consolidarea 
drepturilor democratice, pentru fău
rirea regimului democratic și pentru 
înfăptuirea de reforme profunde 
economie și viața socială.

în încheiere, Alvaro Cunhal 
menționat că în Portugalia nu 
poate crea orînduirea democratică 
fără comuniști și, cu atit mai mult, 
împotriva comuniștilor. P.C. Portu
ghez — a spus el — reprezintă una 
din principalele forțe în lupta pentru 
făurirea regimului democratic, care 
dă poporului posibilitatea de a se 
bucura de cele mai largi libertăți 
democratice.

în

a
se

Guvernul 
din Cam-

Lanka aGuvernul Republicii Sri 
re- moscut oficial Guvernul Regal de 
Unitate Națională al Cambodgiei. 
Primul ministru al Republicii Sri 
Lanka, Sirimavo Bandaranayke, a 
informat despre această hotărîre pe 
ministrul de externe al G.R.U.N.C., 
Sarin Chhak. care se află într-o vi
zită oficială la Colombo.

agențiile de presă

Expoziție de carte românească la Bagdad

Simpozion consacrat co
operării economice. Amba- 
sada și Agenția Economică ale Româ
niei în Finlanda au organizat un sim
pozion în legătură cu perspectivele 
de dezvoltare în continuare a schim
burilor comerciale și a cooperării e- 
conomice și tehnice dintre România 
și Finlanda. Au participat secretarul 
general al Ministerului Comerțului și 
Industriei. Bror Wahlroos, alți re
prezentanți ai autorităților, președin
ții consiliilor de administrație ai u- 
nor mari firme industriale și comer
ciale care întrețin relații de afaceri 
cu întreprinderi de comerț exterior 
românești, reprezentanți ai Băncii 
Finlandei, ai unor institute de mar
keting, oameni de afaceri, ziariști.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a părăsit 
simbătă după-amiază Roma cu desti
nația Alger, unde va conferi cu pre
ședintele Algeriei. Houari Boumedi- 
ene. și cu ministrul de 
acestei țări, Abdel Aziz

externe al 
Bouteflika.

arestat treiPoliția italiană a
lideri mafioți. Ei sint suspectați de a 
fi organizat anul trecut, în luna mai, 
prădarea unui tren poștal, acțiune 
soldată cu furtul a 180 milioane lire 
italiene.

întrevederile ministrului de externe portughez 
cu conducătorii unor state africane

Ministrul afacerilor externe al Por
tugaliei, Melo Antunes, a efectuat o 
călătorie de nouă .zile pe continentul 
african, cu care prilej a vizitat Tan
zania și Zambia, fiind primit, de pre
ședinții Julius Nyerere și. respectiv, 
Kenneth David Kaunda. S-a ajuns îți 
faza finală a negocierilor privind sta
bilirea de relații diplomatice între

Portugalia, pe' de o parte, și Tanza
nia și Zambia, pe de altă parte.

Ministrul de externe portughez a 
conferit, totodată, cu principalii lideri 
ai vieții politice din Mozambic în le
gătură cu viitorul relațiilor dintre 
cele două țări după proclamarea, la 
25 iunie, a independenței Mozambi- 
cului.

transmit
cele două grupuri de țări au hotărit 
să adopte o atitudine comună în ca
drul reuniunii de la Paris, așa încit 
aceasta să devină un dialog intre ță
rile în curs de dezvoltare și cele in
dustrializate.

BAGDAD 5 (Agerpres). — în sala 
Bibliotecii centrale universitare din 
Bagdad s-a deschis o expoziție de 
carte românească. In prim plan sint 
expuse operele secretarului general 
al Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, „România 
pe drumul construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate", lu
crări despre România, cărți științifi
ce, social-politice și culturale, edi
tate în limba română și în limbi 
străine.

La vernisajul expoziției a luat cu- 
vintul directorul general al biblio
tecii, Zahed Ibrahim, care a subli
niat contribuția acestei manifestări 
prietenești ia mai buna cunoaștere 
a României socialiste în Republica 
Irak. Din partea Bibliotecii Centra
le de Stat din București, ambasado
rul român în Irak, Gheorghe Vasile, 
a donat cărțile expuse Bibliotecii 
centrale a Universității din Bagdad.

Cuba și Canada au semnat 
un acord de colaborare în domeniul 
sănătății care prevede. între altele, 
efectuarea unor schimburi de specia
liști. oameni de știință, personal me
dical si tehnicieni in general, o aten
ție deosebită urmînd a fi consacrată 
studierii organizării serviciilor de 
sănătate, programelor de refacere fi
zică. cercetării științifice si asisten
ței" medicale in mediul rural.

Consultări în probleme 
energetice. La Paris au avut loc 
consultări preliminare ale reprezen
tanților țărilor producătoare de petrol 
și ai țărilor în curs 'de dezvoltare, 
care’ vor participa la conferința. pre
gătitoare asupra energiei, ale cărei 
lucrări se vor deschide luni, în capi
tala Franței. Din partea țărilor ex
portatoare de petrol participă Arabia 
Saudită, Iranul, Algeria și Venezue
la, iar din partea celor în curs de 
dezvoltare — India. Brazilia și Zairul. 
La precedenta reuniune^ care s-a des
fășurat in luna februarie, la Dakar,

Conferința internaționala 
asupra teledetectării resur
selor terestre în zona sa- 
helianăr la care au Participat re
prezentanți a numeroase țări afri- 
cane. și mai multor organisme in
ternaționale, și-a încheiat lucrările 
la. Bamako. Participanții au efectuat 
un schimb de experiență asupra noi
lor tehnici de teledetectare în dome
niile geologiei, agriculturii, hidrolo
giei și cartografiei, care constau în 
utilizarea sateliților in obținerea de 
date. Participanții au subliniat im
portanța aplicării acestei metode in 
Sahel pentru inventarierea resurse
lor naturale și posibilitățile pe care 

. le oferă țărilor in curs de dezvoltare.

Cehoslovace, a făcut o vizită oficială 
în Franța. în cursul convorbirilor pe 
care le-a avut la Paris cu omologul 
său francez. Jean Sauvagnargues. și 
cu alți conducători francezi, ministrul 
cehoslovac a abordat o serie de pro
bleme ale relațiilor dintre cele două 
țări. Cu acest prilej, părțile și-au 
exprimat dorința de a intensifica 
eforturile in vederea dezvoltării 
legăturilor bilaterale, in primul rînd 
în domeniul economic și industrial. 
In legătură cu situația internaționa
lă. au fost discutate îndeosebi pro
bleme ale securității europene, pre
cum și alte chestiuni de interes co
mun.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe al 
AUStriei a anuntat> Simbătă, că 
negocierile politice dintre reprezen
tanții comunităților greacă și turcă 
din Cipru vor avea loc la Viena in 
perioada 28 aprilie—5 mai. Aceste 
negocieri se vor desfășura sub aus
piciile secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

Convorbiri franco—ceho
slovace. B°huslav Chnoupek, mi
nistrul afacerilor externe al R. S.

Comitetul special al O.N.U. 
pentru pregătirea conferin
ței mondiale de dezarmare 
și-a încheiat prima sesiune din acest 
an. S-a convenit ca cea de-a doua 
sesiune a comitetului să înceapă la 
20 iulie.

Din Vietnamul de Sud și Cambod- 
gia, știri in avalanșă conturează ta
bloul unor strălucite victorii obținu
te de populație și forțele de elibe
rare asupra regimuriior-marionetă. 
Desfășurarea precipitată a eveni
mentelor, proporțiile catastrofale ale 
infrîngerilor suferite de regimurile 
antipopulare de la Saigon și Pnom 
Penh au concentrat din nou a- 
tenția întregii lumi asupra Peninsu
lei Indochina.

în Vietnamul de Sud. ca urmare a 
răscoalelor populare izbucnite in 
diverse zone și a luptei forțelor ar
mate ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu, regimul dictatorial se 
clatină din temelii. După cum s-a 
anunțat, rind pe rind, în ultimele 
săptămini. armatele saigoneze au fost 
nevoite să abandoneze, in panică și 
totală derută, importante puncte 
strategice, apoi orașe și provincii 
întregi. Prăbușirea eșafodajului de 
baze militare situate în zona Pla- 
tourilor înalte și de-a lungul lito
ralului a fost urmată imediat de e- 
liberarea orașului Hue, fostă capita
lă imperială, apoi a Da Nangului, 
cel de-al doilea oraș ca mărime din 
Vietnamul de Sud, a numeroase ca
pitale provinciale. în prezent, for
țele de eliberare dețin controlul to
tal asupra a 19 provincii — peste 
două treimi din teritoriul țării, cu 
milioane de locuitori. Practic, Saigo
nul a rămas singurul mare centru 
care se mai află în miinile trupelor 
lui Thieu.

în Cambodgia. cercul de foc se 
stringe tot mai mult in jurul capita
lei, Pnom Penh — adevărată insulă 
pe care s-au retras forțele lonnolis- 
te, încercînd să prelungească ago
nia unui regim condamnat la pieire. 
Forțele Guvernului Regal de Uniu
ne Națională dețin controlul pe 
cvasitotalitatea teritoriului cambod
gian, prăbușirea regimului lon- 
jiolist fiind considerată de observa
tori, inclusiv de experti americani, 
ca iminentă.

„Tn Indochina a bătut ora adevă
rului" — subliniază cei care urmă
resc cu admirație succesele înregis
trate de forțele patriotice sud-viet- 
nameze și cambodgiene în lupta pen
tru cucerirea libertății, a dreptului 
sacru al popoarelor lor de a-și ho
tărî singure destinele. Recunosc a- 
ceasta pînă și cercuri din S.U.A. 
care, pînă nu de mult, erau angajate 
în sprijinirea regimurilor corupte ale 
lui Thieu și Lon Noi.

Politicieni și strategi militari în-
"I M z...............

cearcă să descifreze care au fost re
sorturile ce au determinat actuala e- 
voluție. (Președintele G. Ford : „un 
dezastru de proporții incredibile, 
comandanții militari sud-vietnamezi 
au fost nepregătiți" ; J. Schlesinger, 
ministrul american al apărării i „o 
înfringere istorică. Saigonul se află 
la marginea prăpastiei... strategia a 
lăsat mult de dorit"). Dincolo insă 
de considerentele de ordin strict 
militaro-strategic, evenimentele ac
tuale din Vietnamul de Sud si Cam- 
bodgia învederează cu putere invin
cibilitatea cauzei drepte a popoarelor

peste un miliard de dolari — disper
sarea sau „volatilizarea" unor divi
zii întregi (jumătate din numărul 
celor existente in urmă cu 15 zile, 
între care diviziile I și II. conside
rate unitățile cele mai de elită), tre
cerea a zeci și sute de mii de mi
litari de partea forțelor de eliberare 
— toate la un loc arată fără putin
ță de tăgadă falimentul regimului lui 
Thieu.

Tot atit de elocventă este si evo
luția situației din Cambodgia. Lip
sit de „baloanele de oxigen" insufla
te prin repetate acțiuni intervențio-

cramponează de putere la Saigon, 
unde ultimele evenimente au provo
cat o adevărată furtună: parlamen
tari, lideri ai unor organizații poli
tice de diverșe orientări, personali
tăți ale vieții religioase, conducători 
militari cer demisia sa și constitui
rea unui guvern care să acționeze 
pentru găsirea unei soluții politice, 
prin aplicarea Acordului de la Pa
ris. însuși senatul saigonez a adop
tat o rezoluție privind înlăturarea 
lui Thieu.

Analizînd ‘ situația creată în ur
ma victoriilor obținute de populația

în Indochina bate „ora adevărului"
Cauza dreaptă a popoarelor vietnamez și cambodgian iși dovedește invincibilitatea

vietnamez și cambodgian. Marea lec
ție a istoriei care se desprinde din 
întreaga desfășurare a evenimentelor 
din Indochina este faptul că, in zile
le noastre, nu poate fi infrint un 
popor care se ridică hotărit la luptă, 
fiind gata la orice sacrificiu pentru 
salvgardarea intereselor sale supre
me de libertate și independență. A- 
ceasta este concluzia fundamentală 
pe care o impune cu o forță deose
bită „ora adevărului". A adevărului 
înscris cu litere de foc și singe de 
patrioții sud-vietnamezi și cambod- 
gieni pe cîmpurile de bătălie.

în desfășurarea lor tumultuoasă, e- 
voluțiile actuale arată și mai preg
nant șubrezenia regimurilor de la 
Saigon și Pnom Penh. impuse prin 
forță și susținute exclusiv din afa
ră. fără aderență, ci, dimpotrivă, res
pinse de popoarele acestor țări. Pă
răsirea. una după alta, de către tru
pele saigoneze a unor baze de im
portanță strategică esențială, retra
gerea* luînd caracterul de fugă in 
debandadă, din principalele orașe 
și provincii pe care le dețineau, a- 
bandonarea unor uriașe cantități de 
armament și muniții — 300 de avi
oane și elicoptere, sute de tancuri și 
blindate, bombe, napalm, echipament 
electronic ultramodern, însumind

niște ale forțelor americano-saigone- 
ze, Lon Noi a fost nevoit să aban
doneze treptat toate provinciile ță
rii. Singura cale de acces cu exte
riorul a rămas aeroportul Pochen- 
tong din Pnom Penh și acesta fiind 
expus permanent tirului unităților 
de eliberare. (Potrivit ultimelor te
legrame. forțele patriotice se află 
la numai 5 km de aerodrom, iar în 
nord-vest la 8 km de centrul capi
talei).

Unda de șoc generată de înfrînge- 
rile catastrofale pe cîmpul de luptă 
se propagă puternic pe scena politi
că. subliniind cit se poate de sem
nificativ izolarea celor două mario
nete. Simțind că le fuge pămintul 
de sub picioare. în sensul cel 
direct al expresiei, Lon Noi și 
liții săi au părăsit Pnom Penhul 
diat. sustrăgîndu-se judecății 
porului căruia i-au provocat atitea 
suferințe. întruniți miercuri într-o 
ședință specială, membrii parlamen
tului cambodgian l-au acuzat pe Lon 
Noi de a fi adus țara în pragul de
zastrului. în rindurile lor se vorbeș
te tot mai insistent despre necesita
tea stabilirii unui contact cu Gu
vernul Regal de Uniune Națională 
în vederea capitulării. Thieu se mai

mai 
aco- 
ase- 
po-

sud-vietnameză și forțele armate de 
eliberare. Frontul _Național de 
rare și 
vizoriu 
în care 
prinse 
pentru 
iației și masarea ei în așa-numitele 
„zone strategice". In apel se reafir
mă poziția G.R.P. cu privire la căi
le de soluționare a problemelor Viet
namului de Sud, subliniindu-se că, 
în momentul de față, hotărî tor este 
ca la Saigon să fie constituită o ad
ministrație care se pronunță pentru 
pace, independență, democrație și 
pentru aplicarea strictă a Acordului 
de la Paris. G.R.P. arată că este gata 
să ducă tratative cu o asemenea ad
ministrație în vederea unei regle
mentări grabnice a problemelor Viet
namului de Sud. In același timp. 
Guvernul Revoluționar Provizoriu a 
adoptat un program în zece puncte 
care definește cadrul politico-juridie 
de consolidare a puterii revoluționa
re in zonele recent eliberate, pro
gram ce se înscrie pe linia obiecti
velor de reconciliere națională și 
normalizare a vieții.

La rîndul său, Guvernul Regal de

Guvernul Revoluțibnar 
au dat publicității un 

condamnă acțiunile 
de administrația 

evacuarea forțată a

Elibe- 
Pro- 
apel 

intre- 
saigoneză 

popu-

Uniune Națională al Cambodgiei a 
dat publicității o declarație în care 
cheamă personalitățile politice și o- 
ficialitățile administrative din zonele 
controlate de regimul lonnolist să 
aleagă calea uniunii naționale și să 
treacă de partea Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei.

Poporul român, legat prin senti
mente de trainică prietenie și soli
daritate militantă de popoarele Viet
namului de Sud și Cambodgiei, sa
lută din inimă, cu profundă bucurie 
și cea mai largă satisfacție, marile 
lor victorii în lupta pentru cuceri
rea deplină a libertății și indepen
denței naționale.

După cum se știe, partidul comu
nist și poporul român, România so
cialistă au susținut încă din primul 
moment cauza dreaptă a popoarelor 
vietnamez și cambodgian, acordîn- 
du-le un sprijin activ, multilateral 
— pe plan material, moral, politi
co-diplomatic. Cu hotărîre și fermi
tate au militat partidul și statul nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu per
sonal pentru încetarea agresiunii 
imperialiste, pentru ca popoarele din 
Indochina să fie lăsate să-si rezolve 
singure problemele interne, fără 
nici un amestec din afară, potrivit 
intereselor și aspirațiilor lor legiti
me, asigurîndu-se dreptul lor 
prescriptibil de a-și hotărî de 
stătător destinele, de a trăi în 
bertate, demnitate și independență. 
Actualele evenimente demonstrează 
din nou, cu puterea de necontestat 
a faptelor, justețea deplină a pozi
ției partidului și statului nostru pri
vind anacronismul și lipsa de per
spective a politicii de forță și de a- 
mestec in treburile altor state, pu- 
nind din nou in evidență adevărul 
fundamental că libertatea si ferici
rea fiecărui popor depind în mod 
organic de respectarea libertății, in
dependentei și fericirii celorlalți.

Sprijinind pe deplin pozițiile 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
Sud și ale Guvernului Rec i de U- 
niune Națională al Camboc.^iei, lupta 
forțelor lor de eliberare, România 
socialistă iși reafirmă solidaritatea 
militantă cu cauza dreaptă a popoa
relor Indochinei, cu convingerea nes
trămutată că lupta lor eroică, plină 
de sacrificii, astăzi, în pragul victo
riei finale, le va deschide calea unei 
vieți noi, libere, fericite, prospere.

Furtunile și viscolele 
abătute asupra unor re
giuni din S.U.A. au pficinuit 
moartea a zeci de oameni, provocînd 
în același timp pagube materiale în 
valoare de milioane de dolari. Ora
șul Chicago, localitățile și drumurile 
din jur au fost înzăpezite și complet 
izolate de restul țării. Mii de autotu
risme au fost abandonate pe margi
nile șoselelor. în Washington, Balti
more, New York și Philadelphia fur
tuna a bîntuit uneori cu aproape 150 
km pe oră, dezrădăcinînd copaci, ru- 
pînd fire 
smulgind 
Ohio și 
inundînd 
propierea

electrice și de comunicații, 
acoperișuri etc. Fluviile 
Mississippi s-au revărsat, 
mari zone agricole din a- 
orașului New Orleans.

SIRIA

ordinară a Partidului Baas
im- 
sine 

li-

Dumitru ȚINU

Arab Socialist
DAMASC 5 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei. Hafez El Assad, a 
inaugurat, simbătă, lucrările celei 
de-a cincea Conferințe regionale or
dinare a Partidului Baas Arab So
cialist — anunță agenția M.E.N.

Adresindu-se participanților la 
dezbateri, în calitatea sa de secretar 
general al partidului, Hafez El 
Assad și-a exprimat încrederea că 
actuala conferință va fi încununată 
de succesul pe care masele îl aș
teaptă de la aceasta. In continuare, 
a fost ales biroul conferinței, for
mat dintr-un președinte, doi vice
președinți și doi raportori. Tot
odată, membrii acestui organism 
sint repartizați pe patru comitete 
de lucru, specializate în domeniile 
politicii internaționale și arabe, ad
ministrației, problemelor economice 
și, respectiv, politicii Interne. Pe 
parcursul deliberărilor — precizea
ză agenția menționată — se va pro
ceda la alegerea unei noi conduceri 
regionale, a cărei componență va fi 
anunțată in cadrul declarației fi
nale.

DE PRETUTINDENI
• IN SPRIJINUL CON

DUCĂTORILOR AUTO. 
După cum relatează ziarul 
„Neues Deutschland'*, progra
mul posturilor de radio din 
R.D. Germană s-a îmbogățit cu 
o cuprinzătoare emisiune desti
nată în exclusivitate conducă
torilor auto și intitulată su
gestiv ^serviciul de circulație**. 
Cei ce circulă cu autovehicule 
pe șosele pot a/la, din această 
emisiune, care este difuzată la 
ore fixe, informații dintre cele 
mai utile, ca : starea drumuri
lor, vizibilitatea, evoluția vre
mii in diferite regiuni ale țării, 
densitatea circulației, precum și 
indicații privind alegerea rutei 
celei mai avantajoase pentru a 
ajunge la un anumit punct.

• „REDESCOPE
RIREA" OTELULUI DE 
DAMASC. Vestitul „oțel de 
Damasc**, din care, în Evul me
diu, se confecționau săbii de o 
excepțională calitate a fost „re
descoperit" de un grup de cer
cetători de la Universitatea 
Stanford din California. După 
cum a declarat profesorul Oleg 
Sherby, grupul a reușit să pro
ducă. cu ajutorul tehnologiei 
moderne, un oțel supraflexibil, 
aproape lipsit de carbon, spre 
deosebire de tipurile clasice de 
oțel. Laminat la temperaturi in
tre 540—810 grade C. oțelul pro
dus la Stanford nu devine sfâ- 
rimicios (neajuns care se dato- 
rește conținutului de carbon) și 
are o rezistență la tracțiune de 
151 kilograme pe milimetru pă
trat. In timpul laminării, lin- 
goul poate fi extins, în lungime, 
de 5 ori față de dimensiunile 
sale inițiale, fără să piardă din 
duritate. Tehnica ultramodernă 
reușește astfel să descopere se
cretul unor realizări de acum 
citeva secole...

• EINSTEIN RECON
FIRMAT. Doi cercetători de 
la Observatorul radio-astrono- 
mic național al S.U.A., Edward 
Fomalont și Richard Sramek, 
au anunțat că. datorită studiilor 
efectuate la Observatorul de la 
Green Bank (statul West Vir
ginia), teoria asupra gravitației 
a lui Albert Einstein a fost con
firmată cu o precizie mai mare 
decit oricind în trecut. Ei au 
mai precizat că observațiile lor 
infirmă conținutul altor teorii 
în acest domeniu și pot ajuta 
astronomilor să înțeleagă mai 
bine evoluția stelelor invizibile
— așa-numitele „pete negre**. 
Noile observații de mare preci
zie au fost realizate cu două 
radiotelescoape plasate la 32 
kilometri unul de altul și inter
conectate. Radio-telescoapele au 
permis să se observe că undele 
radio emise de obiectele cerești 
denumite quăsari, aflate la dis
tanțe uriașe de Terra, se 
curbează sub efectul gravitației 
atunci ,cînd trec prin apropierea 
Soarelui, amploarea acestei de
vieri. fiind cea prevăzută in 
teoria lui Einstein. Teoria gene
ralizată asupra gravitației a a- 
cestui ilustru savant arată că 
un cîmp gravitațional este ca
pabil să curbeze razele de lu
mină, exact la fel cum ar devia 
traiectoria unei rachete lansate 
in spațiu — fenomen pe care 
legea gravitației elaborată de 
marele său predecesor, Isaac 
Newton, nu-1 prevedea.

• SE DILATĂ TERRA ? 
Planeta noastră se află supusă 
unui proces continuu de dila
tare, susține profesorul vest- 
german Pascual Jordan. Potri
vit opiniei sale, vastele întin
deri de uscat ce alcătuiesc con
tinentele se depărtează unele 
de altele sub acțiunea enormei 
presiuni provocate de masele 
magmatice care iși croiesc drum 
spre suprafață printr-un sistem 
de fisuri, aflate, in cea mai 
mare parte, pe fundul oceane
lor. Astfel, distanta dintre Ame
rica de Nord și Europa ar creș
te în fiecare an cu 4 cm. Pe de 
altă parte. în timp ce masele 
continentelor prezintă aceeași 
întindere, suprafața acoperită 
de oceane, în prezent de 71 la 
sută, sporește continuu. Cu alte 
cuvinte, Terra se dilată, iar a- 
ceastă dilatare se face prin ex
tinderea suprafețelor oceanice.

• CE ESTE MIRIAPO- 
DOLOGIA. Contrariu unor 
păreri larg răspindite. miriapo
dele au cel mult 260 de piciorușe
— aceasta este concluzia la care 
au ajuns cei 70 de oameni de 
știință care au participat la re
centul Congres internațional de 
miriapodologie desfășurat la 
Hamburg. Sub acest nume se 
înțelege știința care se ocupă cu 
studierea lumii miriapodelor. 
Aceste vietăți, care trăiesc pe 
Terra de mai multe milioane 
de ani. se bucură de un interes 
deosebit din partea oamenilor 
de știință, datorită țesuturilor 
lor conjunctive ce alcătuiesc o 
puternică barieră protectoare 
împotriva agenților externi. 
Studierea compoziției biochimi
ce a acestor țesuturi poate oferi 
date de larg interes, inclusiv 
pentru organismele superioare.

•PERFORMAN
ȚĂ CHIRURGICALĂ. 
Chirurgia franceză a consemnat 
recent o performanță senzațio
nală : separarea a două gemene 
siameze. Sophie și Sonia Trinel, 
în vîrstă de 10 luni, care erau 
sudate în regiunea craniană. A- 
semenea cazuri sint considerate 
rarissime, in întreaga istorie a 
medicinei doar o singură ope
rație de separare fiind parțial 
încununată de succes, în 1957 
(unul din gemenii respectivi 
și-a pierdut, ca urmare a inter
venției. rațiunea). Actuala ope
rație, executată sub microscop 
de medicul chirurg Bernard 
Pertuiset. a reușit însă pe de
plin. astfel incit Sophie și Sonia 
vor putea duce pe viitor o viață 
perfect normală.
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