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COMUNIȘTII- 
stegarii neabătuti 

ai cauzei independenței 
și libertății patriei

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN JAPONIA

Călduroasă primire la uzinele
„Koyo Seiko"

Luni dimineață, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat Uzina de rul
menți din Kokubu a companiei 
„Koyo Seiko". înființată in anul 1936, 
uzina din Kokubu este cea mai mare 
întreprindere din cele cinci uzine de 
rulmenți din Japonia aparținînd a- 
cestei companii.

Avind 2 500 de muncitori, ingineri 
și tehnicieni, uzina realizează o pro
ducție anuală de 40 milioane rul
menți (35 la sută din producția de 
rulmenți a companiei) în aproxima
tiv 20 de mii de tipuri, de la cei fo
losiți la instrumente de precizie, 
pină la rulmenți giganți, destinați 
industriei metalurgice. în afara ce
lor cinci uzine din Japonia, compa
nia „Koyo Seiko" dispune de fabrici 
de rulmenți în Australia, Olanda, 
Statele Unite, Singapore și India, 
intreținind relații de cooperare în 
producția de rulmenți cu numeroase 
țări ale lumii, între care și Româ
nia. In cadrul cooperării cu țara 
noastră a fost construită fabrica de 
rulmenți de la Alexandria și extinsă 
cea de la Bîrlad.

La sosirea în incinta uzinei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intîmpinați 
de președintele companiei „Koyo 
Seiko", dl. Iwao Ikeda, de vicepre
ședintele Matao Minoda, de alțl 
membri ai conducerii companiei. 
Este prezent, de asemenea, Toshi- 
kazu Yamanishi, primarul orașului 
Kokubu.

Grupuri de muncitori în salopete 
albastre, purtînd stegulețe românești 
și japoneze, fac o caldă manifestare 
de simpatie înalților oaspeți. Pe un 
mare panou, încadrat de drapele cu 
culorile României și Japoniei, se 
află portretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și urări de bun 
venit scrise în limbile română și ja
poneză.'

în sala de consiliu, al cărei fundal 
este dominat de culorile drapelelor 
României și Japoniei, președintele 
companiei, Iwao Ikeda, rostește un 
cuvînt de salut.

Cuvintul de salut 
al d-lui Iwao Ikeda

tn primul rînd, doresc să adresez 
un salut de bun venit Excelenței 
Voastre, domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu, doamnei Elena Ceaușescu 
și colaboratorilor dumneavoastră.

Ne. face o deosebită onoare și, in 
același timp, exprimăm mulțumirea 
noastră pentru că Excelenta Voastră, 
domnule președinte, și doamna Elena 
Ceaușescu ați avut amabilitatea să 
consacrați o parte din timpul dum
neavoastră prețios pentru a ne face 
o vizită la fabrica de la Kokubu a 
companiei „Koyo Seiko".

Aș dori să exprim, de asemenea, 
gratitudinea mea pentru cinstea de 
a fi fost primit anul trecut, in luna 
octombrie, de Excelenta Voastră, 
domnule președinte, precum și pen
tru ordinul „Tudor Vladimirescu", 
una dintre cele mai înalte distincții 
din tara dumneavoastră, care mi-a 
fost acordată de guvernul român.

Ne bucurăm, de asemenea, că cele 
două uzine pentru producerea rul
menților de la Alexandria și Bîrlad 
au devenit obiectul cooperării dintre 
România și firma „Koyo Seiko", gra
tie înțelegerii adinei și ajutorului 
personal acordat de Excelenta Voas
tră. domnule președinte. Aceste fa
brici își desfășoară producția în con
diții bune.

Mergind, in continuare, pe linia co
laborării în realizarea planului de 
industrializare a tării dumneavoas
tră i— a spus în continuare vorbito
rul — dorim să cooperăm nu numai 
în domeniul construirii unor noi fa
brici de rulmenți, ci și în cel al 
schimbului de informații tehnologice 
și de tehnicieni, al producerii de ma- 
șini-unelte, contribuind, astfel, la 
extinderea relațiilor de .prietenie 
dintre tara dumneavoastră și com
pania noastră.

în Încheiere, doresc din .inimă ca 
vizita de astăzi a Excelenței Voastre 
să ducă la adîncirea mai mare a 
prieteniei și înțelegerii dintre cele 
două țări. Ia stabilirea unor relații 
tot mai strînse dintre Japonia și 
România. (Aplauze).

A luat, apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvintul 
președintelui

Nicolae Ceaușescu
Aș dori să vă adresez dumneavoas

tră, domnule președinte, colaborato
rilor dumneavoastră un salut cordial 
din partea mea, a soției mele și a 
colaboratorilor mei.

Sintem bucuroși că, in cadrul vi
zitei pe care o l'acem în Japonia, pu
tem să vizităm și una din unitățile 
companiei dumneavoastră cu care 
România intretine relații bune. în- 
tr-adevăr, in România, două uzine 
moderne, care au început să funcțio
neze de anul trecut, au fost construi
te cu participarea largă a companiei 
dumneavoastră. Sînt în curs tratative, 
care sper să fie încheiate cu succes, 
pentru construirea unei noi uzine de 
rulmenți in România.

Avind în vedere că, în afară de 
rulmenți, compania dumneavoastră 
se preocupă și de alte domenii ale 
construcției de mașini, sperăm să ex
tindem cooperarea și în aceste do
menii. România este interesată într-o 
cooperare cu compania dumneavoas
tră, cu alte firme și companii din Ja
ponia, în condiții de avantaj reciproc, 
pe baza tehnicii celei mai avansate. 
Sperăm că această vizită în una din 
uzinele companiei dumneavoastră, ca 
și, în general, vizita în Japonia, va 
marca un moment important în dez
voltarea relațiilor de colaborare în 
diferite domenii între România și 
Japonia.

Cu această convingere, aș dori să 
urez o bună colaborare între compa
nia dumneavoastră și întreprinderile 
românești de specialitate, ca această 
cooperare să se înscrie în relațiile mai 
generale dintre România și Japonia. 
(Aplauze).

(Continuare in pag. a IlI-a) Intr-una din secțiile Uzinei de rulmenți din Kokubu a companiei „Koyo Seiko"

Glorioasele aniversări pe care le 
intimpinăm — împlinirea a 98 de 
ani de la cucerirea independenței 
de stat a României și a 30 de ani 
de la victoria asupra fascismului 
— prilejuiesc reliefarea rolului is
toric care a revenit clasei munci
toare în frunte cu partidul ei re
voluționar în înfăptuirea năzuințe
lor multiseculare de libertate și 
neatîrnare ale poporului român, ca 
încununare a luptei sale neistovite 
pentru apărarea pămîntului strămo
șesc, a ființei naționale, a dreptului 
sacru de a-și hotărî singur desti
nele.

După cum se știe, mișca
rea noastră socialistă s-a ridicat 
cu energie în apărarea independen
ței cucerite la 1877 și a suveranității 
naționale, a militat pentru desăvâr
șirea procesului de făurire a sta
tului național unitar. „Socialiștii — 
scria C. Dobrogeanu-Gherea — 
care luptă împotriva oricărei apă
sări și robii a omului prin om, 
luptă cu cca mai mare ener
gie împotriva acaparărilor naționa
le, luptă pentru liberarea națiuni
lor de sub jugul străin".

Lupta de eliberare națională și 
socială a clasei muncitoare, a în
tregului nostru popor a fost ridicată 
pe o treaptă mai înaltă odată cu 
crearea Partidului Comunist Ro
mân, trup din trupul poporului ro
mân, exponentul intereselor sale 
vitale. Avind rădăcinile adine im- 
plîntate în pămîntul românesc, în 
realitățile țării, preluînd tot ce au 
năzuit cei mai înaintați patrioți în 
decursul veacurilor, el a ținut sus, 
neabătut, de-a lungul întregii sale 
existențe, steagul libertății și in
dependenței, a dus la izbindă cauza 
libertății și progresului pentru care 
s-au jertfit generații de luptători 
revoluționari.

Comuniștii s-au ridicat cu vigoa
re împotriva înfeudării economico 
și politice a țării față de puterile 
imperialiste, animați de patriotism 
și asimilînd adevărul marxist fun
damental că eliberarea socială nu 
este posibilă fără cea națională, 
convinși că lichidarea oricărei opre
siuni naționale reprezintă o premi
să esențială a succesului luptei re
voluționare, că numai o Românie 
liberă și independentă poats deve
ni o Românie socialistă.

Patriotismul fierbinte al' comu
niștilor și-a găsit o strălucită ex
presie în marile lupte proletare din 
1932—1933, care au exprimat cu pu
tere voința clasei muncitoare de a 
se opune cu toate forțele domina
ției monopolurilor străine, în am
ploarea și combativitatea acțiunilor 
antifasciste organizate de P.C.R. în 
anii 1934—1939, in cadrul cărora 
lupta pentru apărarea independen
ței, suveranității naționale și inte
grității teritoriale a țării, grav ame

nințate de tendințele expansioniste 
ale Germaniei naziste și Ungariei 
horthyste, era îmbinată cu lupta pe 
plan intern împotriva „Gărzii de 
fier" și a celorlalte agenturi fas
ciste. Avertizind că triumful hitle- 
rismului ar duce la dezmembrarea 
României, la înrobirea poporului 
român și la acapararea bogățiilor 
țării de către imperialismul german, 
comuniștii au chemat poporul la 
rezistentă armată, declarindu-se 
gata să apere „cu arma in mină 
independenta României, dacă țara 
noastră va fi silită să ducă un 
război national de apărare contra 
imperialismului fascist". Se știe 
că, in martie 1939, după ce, ca ur
mare a cotropirii Cehoslovaciei, 
trupele hitleriste se apropiau de 
frontierele României, P.C.R. a 
cerut comuniștilor, membrilor și 
simpatizanților săi să se prezinte 
la unitățile militare spre a fi gata 
să-și facă datoria față de patrie.

în condițiile internaționale com
plexe, cind poporul român, rămas 
singur și izolat in fața hitlerismu- 
lui, lipsit practic de orice sprijin 
din afară, a devenit victima Dicta
tului imperialist de la Viena prin 
care țara a fost dezmembrată și 
aruncată efectiv în brațele Germa
niei hitleriste, P.C.R. a chemat po
porul să-și exprime în cadrul unor 
mari manifestații de masă protestul 
împotriva sfirtecării teritoriului na
țional, hotărirea fermă de a nu se 
pleca in fața cotropitorilor.

Devotamentul și dăruirea comu
niștilor în slujirea intereselor vita
le ale națiunii s-au vădit în mod 
impresionant in anii negri ai dicta
turii fasciste și războiului, în lupta 
pentru eliberarea României și izgo
nirea armatelor hitleriste. Prin 
platforma program din 6 septem
brie 1941, C.C. al P.C.R. a chemat 
întregul popor la luptă hotărîtă 
împotriva războiului antisovietic și 
a diotaturii fasciste, pentru „alun
garea din țară a ocupantilor hitle- 
riști, recucerirea libertății și inde
pendentei naționale a României".

înfruntînd teroarea hitleristo-an- 
tonesciană, temnițele șl plutoanele 
de execuție, comuniștii au dat nu
meroase lovituri cotropitorilor și 
stipendiaților acestora, au organizat 
sabotarea mașinii de război fascis
te, au creat unități de partizani și 
formațiuni patriotice de luiptă. Sîn- 
gele vărsat de comuniști și âlți 
patrioți a reprezentat jertfe pentru 
marele ideal al independenței și li
bertății patriei. Este meritul istoric 
al P.C.R. de a fi initiat și condus 
eroica rezistență națională antifas
cistă și de a fi izbutit să creeze o 
largă coaliție a tuturor forțelor na
ționale care se pronunțau, într-o 
formă sau alta, pentru răsturnarea 
dictaturii fasciste și alăturarea la
(Continuare in pag. a Il-a)

În ultimele două zile

LUCRĂRILE AGRICOLE 
AU AVANSAT MULT 
ÎN TOATE JUDEȚELE 9
Din inițiativa oamenilor muncii de la sate, a organizațiilor de 

partid, în numeroase unitâți agricole din toate |udețele in cursul 
zilei de dumlnlcâ s-a lucrat din plin la semânat, la pregătirea te
renului, la plantatul pomilor, viței de vie și a legumelor. A fost, 
așadar, o zi obișnuită de muncă, iar rezultatele — pe măsură. 
De ieri, 7 aprilie, într-un mare număr de unități agricole s-a trecut 
cu toate forțele la semănatul porumbului.

în pagina a ll-a, relatări ale corespondenților noștri privind 
rezultatele activității de duminică pe ogoare.

SIDERURGIȘTII ȚĂRII RAPORTEAZĂ.

40000 tone de
Siderurgiștii obțin noi succese 

în întrecerea socialistă dedicată 
zilei de 1 Mai. De la începutul 
anului și pină acum ei au ela
borat peste prevederile la zi a- 
proape 40 000 tone oțel. Succe
sul are la bază ridicarea indi
cilor de utilizare a agregatelor 
și scurtarea duratei de pregă
tire a șarjei. Topitorii de la Re
șița au realizat la un cuptor 
5 șarje pe zi, iar cei de la Ga
lați au hotărit ca prin nume
roase măsuri să producă în fie-

o{el peste plan
care zi o șarjă de oțel în plus. 
La rindul lor, oțelarii de la 
Tîrgoviște au obținut o produc
ție zilnică superioară celei pre
văzute, ridicînd ștacheta succe
selor la 400 tone oțeluri aliate 
și inalt aliate elaborate peste 
planul primului trimestru.

Prin ridicarea în continuare a 
indicilor de utilizare a agrega
telor, in acest an siderurgiștii 
s-au angajat să realizeze peste 
prevederile de plan mai bine 
de 150 000 tone oțel.

INDUSTRIA JUDEȚULUI SUCEAVA

ÎNSEMNATE DEPĂȘIRI

ALE PREVEDERILOR CINCINALULUI LA EXPORT
SUCEAVA (Corespondentul 

„Scinteii", Gheorghe Parascan). 
De la jumătatea lunii august 
anul trecut, cind a raportat în
deplinirea sarcinilor la export pe 
întregul cincinal, și pină la fi
nele lunii martie a.c. industria 
județului Suceava a livrat su
plimentar la export mărfuri în 
valoare de 323 milioane lei va
lută. Potrivit preliminărilor sta
tisticienilor, pină la finele anului 
unitățile industriale sucevene

vor mai livra economiei națio
nale mărfuri destinate comerțu
lui exterior in valoare de încă 
460 milioane lei valută. Printre 
întreprinderile Țării de Sus care 
aduc un aport remarcabil la re
alizările menționate se numără, 
între altele, întreprinderea fo
restieră de exploatare și trans
port, combinatul de prelucrare 
a lemnului și combinatul de ce
luloză și hîrtie.
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© Amplă mobilizare de forțe la pregătirea te

renului și semănat. Rezultat: recuperarea unor 

importante rămineri în urmă • Avansează lucrările 

de plantare a pomilor și viței de vie

Acum, este de primă actualitate ÎNSĂMÎNȚAREA PORUMBULUI
MEHEDINȚI. Duminică, încă din 

primele ore ale dimineții, peste 
25 000 de cooperatori, mecanizatori, 
lucrători din fermele agricole de stat 
și specialiști au ieșit în cimp. Pre
tutindeni s-a muncit cu spor pînă 
seara tîrziu la semănatul florii-soa- 
relui pe ultimele suprafețe, însămin- 
tatul porumbului, plantatul legume
lor în cimp și s-au efectuat lucrări 
de întreținere în plantațiile de vii și 
pomi. „Numai astăzi, duminică, în 
unitățile de pe raza stațiunii noas
tre — ne spunea ing. Ion Băleanu, 
directorul S.M.A. Gruia, unitate care 
a fost distinsă cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste — am reu
șit să însămîntăm 150 ha cu 'porumb. 
Depășind, incepind cu această săp- 
tămină. cu 100—120 ha viteza zilnică 
planificată, sîntem hotărîti ca in cel 
mult 6 zile să încheiem in condiții 
agrotehnice superioare semănatul po
rumbului în toate unitățile de pe 
raza stațiunii". La Gîrla Mare, la 
Salcia, Obîrșia de Cîmp, Vînători. 
Cujmir. Pristol. Burila Mare și alte 
unități, unde ne-am deplasat dumi
nică, cooperatorii și mecanizatorii se 
luaseră la o adevărată întrecere. Sea
ra, după o zi de muncă, bilanțul la 
nivelul județului a consemnat : În
cheierea semănatului florii-soarelui, 
însămîntarea a peste 800 ha cu po
rumb. (Virgil Tătarul.

ARAD. La ora 7 dimineața, de o 
parte și de alta a șoselei dintre Arad, 
Chișineu-Criș—Vărșand, zeci de trac
toare, discuri, grape, semănători și 
alte utilaje se aflau pe tarlale la 
pregătirea terenurilor, la erbicidat, 
la însămîntarea florii-soarelui etc. Pe 
una din tarlalele C.A.P. „Viata nouă" 
din Sîntana. sub supravegherea pre
ședintelui cooperativei. Gheorghe 
Goina, și a șefului secției S.M.A., 
Teodor Cincu. un grup de 6 mecani
zatori pregăteau terenul pe ultime
le porțiuni din cele 30 ha ale lotului 
respectiv. La Zimandul Nou, Nădab, 
Pădureni. Socodor. Piiu, Vărșand, 
pretutindeni tractoarele lucrau de 
zor. La Pădureni, bunăoară. în cursul 
zilei de duminică s-a încheiat se
mănatul florii-soarelui pe cele 80 de 
hectare planificate. în această zi, in 
județul Arad au fost insămîntate 
1 785 ha cu floarea-soarelul și au fost 
pregătite prin discuire 3 840 ha. 
(Const. Simion).

BACAU. în majoritatea unități
lor agricole din județul Bacău, im
portante forțe mecanice și umane au 
fost concentrate la semănatul florii- 
soarelui și plantatul cartofilor pe ul
timele suprafețe, precum și la pregă
tirea terenului pentru porumb. Coo
peratorii din Hemeiuși au plantat 
cartofii pe ultimele hectare, iar cele 
12 tractoare din secția de mecani
zare, condusă de Gheorghe Bălan, 
au lucrat toată ziua Ia împrăștiat în
grășăminte, erbicidatul griului și la 
pregătirea terenului pentru porumb. 
S-a muncit intens și pe ogoarele 
cooperativelor agricole din Itești, 
Mărgineni, Roșiori, Podu-Turcului. 
în fermele de la Vulturent. Izvoru- 
Berheciului, Oprișești, Călugăreni, 
ale I.A.S. Traian, s-aU însămînțat 
100 ha cu floarea-soarelui și s-a 
pregătit patul germinativ pentru po
rumb pe o suprafață de 250 ha de 
teren. (Gh. Baltă). <

SATU-MARE. Bilanț frumos pen
tru miile de cooperatori, mecaniza-

Ieri s-a deschis în Capitală:

CONSFĂTUIREA DE LUCRU A CADRELOR CARE RĂSPUND
DE ACTIVITATEA CANTINELOR-RESTAURANT

Teri s-a deschis, la clubul „Repu
blica" din Capitală, consfătuirea pe 
tară consacrată activității desfășu
rate de cantinele-restaurant și can
tinele proprii ale întreprinderilor. I- 
nitiată de Către Consiliul pentru co
ordonarea și îndrumarea activității 
de aprovizionare și prestări servicii 
pentru populație, în baza unor mă
suri stabilite de guvern, consfă
tuirea analizează in spirit critic și 
autocritic modul în care sînt tradu
se în viață prevederile Legii nr. 
9/1971, cu privire la organizarea și 
functionarea cantinelor-restaurant. 
indicațiile date de conducerea par
tidului de a se dezvolta continuu a- 
cest sistem de unități ; sînt dezbă
tute problemele privind alimentarea 
rațională, in funcție de necesități

(Urmare din pag. I)

coaliția antihitleristă. Insurecția 
națională armată antifascistă și 
antiimperialistă a deschis calea în
făptuirii aspirațiilor de veacuri ale 
poporului român de a fi liber și 
deplin stăpin in (ara sa, de a-și 
hotări singur destinele.

O continuare firească a luptei 
comuniștilor pentru libertatea și 
independenta patriei a constituit-o 
mobilizarea de către partid a tu
turor forțelor armatei române, a 
Întregului potențial militar și eco
nomic al României în sprijinul fron
tului antifascist. Prin profundele 
implicații ale insurecției din august 
1944 asupra mersului războiului, ca 
și prin contribuția sa de seamă 
la marea victorie a popoarelor. 
România și-a înscris pentru totdea
una, cu cinste și demnitate, numele 
in epopeea antifascistă.

întreaga . evoluție Istorică a 
României, ca și a altor țări, con
firmă teza programatică a P.C.R. 
privind corelația organică indisolu
bilă intre independentă și socialism, 
în condițiile cuceririi puterii poli
tice și economice de către clasa 
muncitoare și aliații ei, ale edificării 
noii orînduirl sociale, înfăptuirea 
politicii partidului de industriali
zare socialistă, de dezvoltare în 
ritm rapid a economiei naționale a 
dus la consolidarea bazei economice 
a independentei și suveranității pa
triei, punind capăt pentru totdeau
na stărilor de lucruri din trecut, cînd 
România era menținută de puteri
le imperialiste în stadiul de piață 
de desfacere și furnizor de materii 
prime.

Credința de nezdruncinat a co
muniștilor români că socialismul a- 

tori din județul Satu-Mare. care au 
ieșit duminică în mare număr pe 
ogoare : au fost pregătite 3 400 ha 
teren pentru semănat, s-au însămîn- 
țat 1 100 ha cu floarea soarelui, 10 ha 
cu legume, au fost transportate in 
cîmp 2100 tone îngrășăminte natu

Corespondenții „Scînteii" relatează:

rale și aplicate îngrășăminte chimice 
pe 300 ha, s-au executat întrețineri 
de pășuni și finețe pe 400 ha. Date 
fiind rămînerile în urmă la planta
tul pomilor și viței de vie — deter
minate de timpul ploios din ultimele 
zile — un mare număr de coopera
tori au participat duminică Ia lucră

în aceste zile, cimpiilc tării sînt impinzite de oameni. brăz
date de tractoare și mașini agricole. Duminică, in Teleorman au 
fost insămințate 550 ha cu floarea-soarelui, 2 250 ha cu porumb, s-a 
pregătit o suprafață de 7 720 ha teren. Obiectivul aparatului de foto
grafiat a surprins citeva din acțiunile de duminică în județele Teleor
man și Ilfov. La cooperativa agricolă din Ghimpați mecanizatorii pregă
teau terenul în vederea insămințării porumbului (fotografia de sus). 
Printre numeroasele unități în care se lucra la semănatul porumbului 
este și cea din Purani. (Fotografia de jos).

Foto : S. Cristian

rile din plantația pomicolă de piersici 
și caiși în curs de amenajare din ca
drul cooperativelor agricole Chereușa 
și Becheni și la extinderea plantației 
de viță de vie de Ia cooperativele a- 
gricole Rătești și Hodișa. Pe baza u- 
nui program-grafic de lucrări, alături 
de unitățile beneficiare au participat 
la muncă in plantații circa 1 000 de 

fiziologice și cerințe științifice, atît 
a celor ce lucrează în producție, cit 
și (prin crearea de unități și în a- 
fara incintei întreprinderilor) pentru 
membrii de familie ai acestora, pen
tru tineri și pensionari.

Reunind reprezentanți ai sindica
telor și organizațiilor U.T.C., facjori 
de răspundere din ministere și între
prinderi, cadre de specialitate din ju
dețe, consfătuirea va stabili — pe baza 
experienței de pînă acum — noi mă
suri pentru creșterea numărului de 
cantine în toate județele., pentru îm
bunătățirea organizării și funcționă
rii lor în raport cu noile cerințe. A- 
supra principalelor concluzii ce se 
vor desprinde din consfătuire, asu
pra măsurilor pe care aceasta le va 
stabili, ziarul nostru va reveni.

sigură — și ar fi de neconceput să 
nu asigure — deplina și reala inde
pendență a fiecărei națiuni se re
flectă totodată în concepția generală 
a partidului nostru privind natura 
raporturilor în cadrul sistemului so
cialist mondial ca sistem de stale 
independente și suverane, unite 
prin legături de trainică prietenie 
șl întrajutorare frățească. Imbi- 
nind activitatea consacrată binelui 
poporului român cu cea internațio

COMUNIȘTII
nală, pentru întărirea relațiilor de 
solidaritate internationalistâ cu toa
te popoarele, partidul nostru subli
niază că orice tendință de a contra- 
pune într-o formă sau alta interna
ționalismul preocupării pentru apă
rarea intereselor națiunii ar fi gre
șită și dăunătoare atit pentru fău
rirea socialismului in fiecare țară, 
cit și pentru întărirea solidarității 
țărilor socialiste, pentru creșterea 
prestigiului socialismului în lume. 
De aci concluzia necesității releva
tă in Programul P.C.R., de a lupta 
atît Împotriva naționalismului în
gust, a politicii de izolare națională, 
cit și împotriva cosmopolitismului, 
a hegemonismului și șovinismului 
de mare putere, a negării sau sub
aprecierii rolului națiunii și statu
lui național. Situindu-se ferm pe 
pozițiile marxismului, comuniștii 
români au fost, sini și vor fi 
promotori hotăriți ai Intereselor na

membri al cooperativelor agricole 
Ardud, Halmeu, Porumbești, Baba 
Novac, Plșcari, Tiream, Stina și al
tele. (Octav Grumeza).

SUCEAVA. în baza măsurilor sta
bilite de biroul comitetului județean 

de partid Suceava, aproape 1200 
tractoare șl mașini agricole, peste 
1 400 de atelaje și aproape 7 000 de 
cooperatori au lucrat în cîmp. Re
zultatele ? Dintre cele mai bune, pe 
măsura eforturilor depuse — in 
unele cooperative agricole inregls- 
trindu-se adevărate recorduri. S-au 

administrat îngrășăminte chimice pe 
aproape 600 ha, au fost efectuate ară
turi și lucrări de pregătire a solului 
pe 2 800 ha, însămînțîndu-se în ace
lași timp aproape 1 600 ha teren, din 
care 900 ha cu cartofi. La cooperati
va agricolă din Dumbrăveni, unitate 
distinsă recent cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste, s-a pre
gătit patul germinativ pe o supra
față de 120 hectare, alte 85 hectare 
fiind insămințate cu sfeclă de zahăr 
și cartofi. Bine s-a muncit si în coo
perativele agricole Verești, Bosanci. 
Moara, Salcia și Ilișești. (Gheorghe 
Parascan).

SIBIU. Terminarea semănatului 
inului si a sfeclei de zahăr, precum 
si intensificarea plantării cartofilor 
au constituit principalele obiective 
pentru cei 2 000 de țărani coopera
tori si pentru cei 600 de tractoriști

TELEVIZOARE PRIN COOPERAȚIA DE CONSUM
După cum am mai anunțat, au 

fost luate noi măsuri menite să vină 
in sprijinul celor care vor • să-și 
cumpere televizoare cu plata in 
rate lunare. Toate tipurile de tele
vizoare din producția internă, in
clusiv antena și cablul de coborîre, 
pot fi cumpărate in prezent cu un 
avans minim de 15 la sută față de 
25 la sută cit era înainte, restul plă- 
tindu-se în 24 rate lunare, tată de

ționale aie poporului român, mili- 
tanți fermi pentru Ideile solidarității 
internaționale, ale internaționalis
mului socialist.

îndelungata tradiție a luptei pen
tru libertate, a îmbinării in Întrea
ga sa activitate a patriotismului cu 
internaționalismul a insuflat comu
niștilor români consecvență neabă
tută atît în slujirea cauzei indepen
denței propriului popor, cit și a 
cauzei generale a libertății și inde

pendenței tuturor popoarelor lumii. 
Aceasta își găsește o strălucită ex
presie in solidaritatea activă cu 
popoarele tuturor țărilor frățești 
care edifică orînduirea nouă, socia
listă, cu toate popoarele care luptă 
pentru lichidarea dominației străine, 
cu mișcările de eliberare națională, 
în sprijinul multilateral acordat a- 
cestora. precum și în tenacitatea cu 
care partidul nostru militează pen
tru respectarea riguroasă a indepen
denței naționale, ca principiu car
dinal in ansamblul noilor norme de 
relații internaționale. Perseverenta 
comuniștilor români în eforturile 
consacrate unirii tuturor forțelor 
progresiste ale contemporaneității 
în lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru o politică nouă, bazată 
pe egalitatea și colaborarea po
poarelor, au asigurat României so

care au lucrat duminică pe ogoare
le cooperativelor agricole din județul 
Sibiu. Chiar dacă, așa cum arată și 
cifrele de mai sus, n-a fost o partici
pare de „vîrf", bilanțul acestei zile ră
mâne favorabil : au fost însămîntate 
50 ha in. 50 ha sfeclă, plantate 80 ha 
cartofi si s-au pregătit 514 ha de te
ren. Ne-a atras însă atenția faptul 
că peste tot acolo unde s-a lucrat — 
cu deosebire in unitățile cooperatiste 
de ne Valea Oltului si Valea Hîrtî- 
baciului. zone cu ponderea cea mal 
mare în cultivarea cartofului și a 
inului — s-a făcut simtită din plin 
prezenta în mijlocul cooperatorilor a 
specialiștilor și a primarilor care au 
luat măsuri operative, cerute de si
tuația din teren. De aci și necesitatea 
ca direcția agricolă să acorde, si în 
zilele următoare, o mai mare atenție 
redistribuirii de utilaje, mai ales in 
unitățile din zonele Văii Oltului si 
Văii Hîrtibaciului, unde datorită con
dițiilor pedoclimatice specifice răml- 
nerile în urmă sînt mai evidente. 
(Nicolae Brujan).

ILFOV. Pentru circa 20 000 de me
canizatori si cooperatori, ziua de du
minică. 6 aprilie, a constituit o zi o- 
bișnuită de muncă pe ogoare. în u- 
nitătile din zonele Chirnogi. Frumu- 
sani, Sărulești. Putineiu. Izvoarele 
etc. s-au insămîntat aproape 3 000 ha 
cu floarea-soarelui, plante furajere și 
alte cuituri. în aceeași zi. mecani
zatorii au erbicidat 4 340 ha cu griu, 
rezultate bune obtinind îndeosebi u- 
nitătile din Hotarele, Vînătorii Mici, 
Vedea si Hagiești. în grădinile de 
legume s-au plantat răsaduri pe 134 
hectare. (Alex. Brad).

VASLUI. în urma măsurilor luate 
de organizațiile de partid, duminică, 
în unitățile agricole din județul Vas
lui s-a lucrat din plin, reusindu-se 
să se recupereze unele rămineri în 
urmă la executarea lucrărilor agrico
le de primăvară. Astfel, pină Ia 6 a- 
prilie au fost însămîntate peste 40 000 
hectare cu sfeclă de zahăr, floarea- 
soarelui. in pentru ulei, sfeclă fu
rajeră si altele. începînd de luni. în 
special în unitățile din sudul jude
țului. s-a trecut djn plin la insămin- 
tatul porumbului pe cele 82 000 ha. 
(Crăciun Lăluci).

VRANCEA. Cu lucrările care au 
fost efectuate duminică. în unități
le agricole din județ s-au încheiat 
plantatul cartofilor si semănatul flo
rii-soarelui pe întreaga suprafață 
planificată. Acum se însămîntează 
porumbul. lucrare ce a fost execu
tată ne 3 500 ha. Cele mai mari su
prafețe au fost realizate de coope
rativele agricole din Ciorăști. Mihăl- 
ceni. Măicăneșli. Sihlea ș.a.. unități 
situate jn zona de sud a județului. 
(DamTSrăgulescu).

DOLJ. Pornind de la consideren
tul că în județul Dolj plantatul po
milor a intîrziat. duminică, sute de 
oameni, la chemarea organizațiilor de 
partid, au participat la executarea a- 
cestei lucrări. Astfel, s-a reușit ca 
duminică seara să se încheie plan
tatul întregului material săditor e- 
xistent in județ. Din cele 486 ha pla
nificate a se planta cu pomi s-a ter
minat plantatul pe 225 ha. Mai ră* 
mîn 261 ha pentru care, la ora ac
tuală. nu există material săditor si 
pentru care se fac demersurile ne
cesare la forurile de resort. (Nicolae 
Băbălău).

VÎLCEA. Duminică, sute de coo
peratori din unitățile agricole ale 
județului Vilcea au participat la lu
crările de pichetat, executarea gro
pilor si la plantatul vitei de vie. Pro- 
fitînd de timpul prielnic din această 
perioadă, cooperatorii din unitățile a- 
flate in zona viticolă a județului au 
hotărit să încheie plantatul vitei de 
vie pe toate cele 160 hectare pînă la 
10 aprilie. (Ion Stanciu).

18 rate lunare ca pînă acum. Ve
nind în întimpinarea cumpărători
lor, magazinele cooperativelor de 
consum au fost aprovizionate in a- 
ceste zile cu o gamă variată de te
levizoare : „Aria", „Modern". „O- 
limp", „Opera", „Saturn", „Diana", 
„Electra" etc, luîndu-se, totodată, 
măsuri pentru o servire cit mai 
promptă, civilizată.

cialiste un prestigiu internațional 
fără precedent.

Dacă cinstirea celor două mari 
aniversări ale istoriei noastre, ca 
și ale istoriei omenirii, prilejuiește 
o impresionantă manifestare a uni
tății și coeziunii întregului nostru 
popor în jurul încercatei forțe po
litice conducătoare a societății — 
P.C.R., aceasta se datorește con
vingerii adine înrădăcinate a tuturor 
fiilor patriei că eroismul șl jertfele 
grele ale comuniștilor, strategia și 
tactica clarvăzătoare ale partidului 
au deschis calea tuturor marilor 
noastre cuceriri revoluționare de 
azi și de miine.

Tocmai pe temelia realei și de
plinei independențe naționale do- 
bîndită în urma luptei de veacuri a 
poporului, tocmai ca tară liberă, in
dependentă, socialistă, își poate 
propune azi România cu certitudi
nea de a le transpune In realitate 
âsemenea perspective grandioase 
cum sînt cele conturate de Progra
mul P.C.R. — apropierea de nivelul 
țărilor industriale avansate ale lu
mii, făurirea unei înalte civilizații 
materiale și spirituale, triumful so
cialismului șl comunismului pe pă- 
mintul patriei.

Consacrlndu-ne toate forțele în
făptuirii hotăririlor istorice ale Con
gresului al XI-lea, realizării exem
plare a sarcinilor de plan în toate 
sectoarele economiei naționale, 
sporind mereu puterea și bogăția 
patriei, ne vom dovedi demni de 
lupta și jertfele înaintașilor, vom 
merita prețuirea și recunoștința vi
itoarelor generații cărora le vom 
preda gloriosul stindard purtat de 
partid prin atîtea bătălii încununa
te de victorii.

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN JAPONIA
Din programul zilei de duminică

In drum spre Kyoto, la trecerea superexpresulul prin gara Nagoya, membrii filialei locale a Asociației de 
prietenie Japonla-Românla salutâ cu cdldurâ pe inalțli oaspeți

La întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu președintele Partidului Socialist din Japonia, Tomoml Narita

O primire plind de afecțiune și prietenie Iff sosirea în gara Kyoto, vechea capitală niponă

• Popas Ia Kyoto, străvechea ca
pitală imperială. Ziua de duminică, 
6 aprilie, a oferit președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu posibilitatea de a 
cunoaște nemijlocit frumoasa și pi
toreasca regiune dintre Tokio și Osa
ka, regiune care se întinde în formă 
de arc de-a lungul țărmului Pacifi
cului. Această călătorie in interiorul 
Japoniei a prilejuit, de asemenea, 
printr-un scurt popas la Kyoto, ve
chea capitală imperială a Japoniei, 
vizitarea unor monumente ale artei 
și culturii nipone, de o mare frumu
sețe și de o inestimabilă valoare.

Călătoria de la Tokio la Kyoto, pe 
o distanță de aproximativ 500 de 
km, s-a făcut cu trenul superexpres 
„Hikkari" („Săgeata de lumină"), 
care atinge o viteză de peste 200 km 
pe oră. Acesta este unul din cele 
mai pitorești trasee din Japonia. în 
apropiere de localitatea Fujisawa, 
pe partea dreaptă, apare în toată 
măreția sa muntele Fuji, cu vîrful 
său in formă conică veșnic acoperit 
de zăpadă.

Superexpresul oprește, timp de 
două minute, în gara Nagoya, unde 
un grup de membri ai filialei locale 
a Asociației de prietenie Japonia — 
România, in frunte cu președintele 
asociației, prof. Takeshi Shinmura, 
fac o caldă primire oaspeților ro
mâni. Participanții poartă drapele 
românești și japoneze, precum și o 
mare pancartă pe care este înscrisă 
in limba română urarea : „Bine ați 
venit în Japonia, domnule președin

te Nicolae Ceaușescu și doamnă 
Elena Ceaușescu !“.

După trei ore, trenul „Hikkari" 
intră în gara Kyoto, oraș industrial, 
modern, cu 1,5 milioane de locuitori, 
constituind, împreună cu Osaka și 
Kobe, al doilea mare triptic urba
nistic nipon.

La coborîre. președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu slnt întîmpinati de Keni- 
chiro Matsuo, viceguvernatorul pre
fecturii Kyoto, de Motoki Funabashi, 
primarul orașului, precum și de alte 
oficialități locale.

Pe peronul gării, membrii filialei 
Kyoto a Asociației de prietenie Ja
ponia — România fac o caldă pri
mire oaspeților români, îi ovațio
nează îndelung, flutură stegulețe 
românești și japoneze, exprimînd, 
la fel ca și alți cetățeni sosiți în in- 
timpinare, sentimentele lor priete
nești, de profund respect și aleasă 
prețuire fată de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, față de poporul român.

• La templul Sanjusangendo. 
După citeva minute, coloana de ma
șini se oprește în fața templului 
Sanjusangendo, unul dintre cele mai 
originale monumente japoneze ale 
cultului budist și. totodată, una din
tre cele mai mari construcții de 
lemn din lume.

După vizitarea acestui original și 
valoros monument istoric, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invitați la 
restaurantul Kyoyamato. în timpul 

dejunului a fost oferit un program 
de vechi melodii japoneze.

• La Palatul Gosho și la vila Kat
sura. La amiază, oaspeții au vizitat 
alte monumente ale orașului Kyoto 
— fostul Palat Imperial Gosho și 
vila imperială Katsura. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au semnat în Car
tea de onoare.
• Sosirea la Osaka. După vizita

rea orașului Kyoto, coloana oficială 
de mașini s-a îndreptat spre Osaka. 
Cu o populație de peste 3 milioane 
de locuitori (al doilea oraș că mări
me după Tokio), cu vechi tradiții de 
centru economic, comercial și cultu
ral, Osaka a cunoscut, în ultimii 25 
de. ani, o cjezvoltare vertiginoasă. 
Industria orașului are o pondere im
portantă în producția națională da 
aparate electronice, mașini-unelte, 
textile, produse chimice etc. Osaka 
este, de asemenea, unul din princi
palele porturi ale Japoniei.

La ora 17,00, coloana oficială so
sește la hotelul ..Royal" din Osaka, 
rezervat ca reședință, in acest oraș, 
oaspeților români. Președintele 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt Intîmpinați cu deose
bită cordialitate de Akiro Kishi, 
viceguvernatorul prefecturii Osaka, 
Yasushi Ushima, primarul orașului 
Osaka, precum și de alte oficialități, 
locale.

în fața hotelului și in holul de la 
Intrare, numeroși locuitori ai Osakăl 
i-au aclamat pe solii poporului 
român.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JAPONIA
Dejun oferit în onoarea președintelui

X 1

Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceausescu
1 1

PRESEDINIEli IIIME CEAUSESCU $1 lOVASASA ilENA CEAUȘESCU 

fill PRIMII PI PREȘEDINTELE COMITETULUI JAPONIA - ROMÂNIA
Luni la amiază, guvernatorul pre

fecturii Osaka, Ryoichi Kuroda, pri
marul orașului Osaka, Yasushi Oshi- 
ma. si președintele Camerei de co
merț si industrie din Osaka. Isamu 
Saheki, au oferit in saloanele hote-

Toastul guvernatorului prefecturii 

Osaka, Ryoichi Kuroda

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu
Excelență, domnule președin

te al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu,

Doamnă Elena Ceaușescu,
Doresc să adresez, din inimă, in 

numele cetățenilor prefecturii Osaka 
și al cercurilor industriale din orașul 
nostru urarea de bun venit domnu
lui președinte Nicolae Ceaușescu și 
doamnei Elena Ceaușescu și să ex
prim mulțumirea pentru faptul că, 
deși aveți un program foarte încăr
cat, ați binevoit să participați la 
acest dejun.

Țara dumneavoastră, așezată in 
sud-estul Europei, este larg cunos
cută poporului japonez, începind de 
la elevii de școală. Stațiunile româ
nești de pe țărmul Mării Negre sint 
apreciate ca unele dintre cele mai 
frumoase din Europa. Frumusețea 
poetică a fluviului Dunărea, care 
curge prin sudul țării dumneavoas
tră, este cunoscută prin cintecul „Va
lurile Dunării**, compus de compa
triotul dumneavoastră Ivanovici. în 
nordul Dunării se întinde o cimpie 
largă, unde cresc din abundență ce
reale și fructe. într-adevăr, România 
este o țară minunată.

Bucurîndu-se de resurse naturale 
bogate, țara dumneavoastră depune 
mari eforturi pentru industrializare, 
domenii în care ați obținut rezultate 
deosebit de remarcabile. Noi știm că 
acest succes se datorează, in primul

ÎN ZONA INDUSTRIALĂ SAKAI
în cursul dupâ-amiezii de luni, 

președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat 
zona industrială Sakai, situată în a- 
propierea orașului Osaka, una dintre 
platformele industriale reprezentati
ve din Japonia. Cu o suprafață to
tală de 4 850 de hectare, zona Sakar 
se întinde pe. un teren recuperat din 
ocean prin metode tehnice moderne, 
în prezent. în această zonă există 
peste 86 de uzine și întreprinderi 
industriale de mare capacitate, ma
joritatea lor aparținînd industriilor 
siderurgică, petrochimică si de con
strucții navale.

în programul vizitei a fost înscrisă 
vizitarea a două mari unități — 
..Nisshin Steel" și complexul petro
chimic Senboku. al firmei Mitsui 
Toatsu Chemicals".

La intrarea în uzina ..Nisshin 
Steel", pavoazată cu drapele româ
nești și japoneze, cu pancarte cu urări 
de bun venit scrise în limbile româ
nă si japoneză, președintele Nicolae 
Ceausescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați de Nobuo 
Kaneko. președintele firmei, de alți 
membri ai conducerii întreprinderii.

O vie manifestare de simpatie și 
profund respect față de președintele 
României socialiste are loc la intra
rea în incinta întreprinderii. unde 
numeroși muncitori s-au adunat pen
tru a-i aclama pe oaspeți, a le ura 
un sincer si călduros „bun venit" in 
mijlocul lor.

Oaspeții români sînt invitați In 
sala de consiliu. Aci. adresîndu-se 
solilor poporului român, președintele 
companiei „Nisshin Steel". Nobuo 
Kaneko. a spus :

„Este o mare onoare pentru mine 
si salariații uzinei „Nisshin Steel" să 
primim, astăzi. în mijlocul nostru pe 
Excelenta Voastră, domnule Nicolae

Muncitorii de la Complexul petrochimic „Senboku", aparținînd firmei „Mitsui Toatsu Chemicals" salută, prin 
gesturi prietenești, pe solii poporului roman

dejun
Republicii

în onoa- 
So- 

Nicoiae 
Elena

lului „Royal“ un 
rea președintelui 
cialiste România, tovarășul 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Ceaușescu.

La dejun au participat Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver- 

rînd, conducerii clarvăzătoare a Ex
celenței Voastre, domnule președinte.

Faptul că relațiile comerciale din
tre Japonia și România s-au dez
voltat remarcabil, in ultimii ani, că 
anul trecut, la Osaka, a fost organi
zată o expoziție consacrată culturii 
și tradițiilor populare din România, 
la care am participat și am rostit un 
cuvînt de salut și față de care cetă
țenii orașului și ai prefecturii Osa
ka au manifestat un mare interes, 
toate acestea dovedesc elocvent» că 
relațiile dintre cele două țări devin 
din ce in ce mai strinse, lucru care 
ne bucură foarte mult.

Știm, excelență, că vă interesează 
industria orașului Osaka. Osaka este 
centrul industriei din vestul Japo
niei. De aceea, doresc ca vizita de 
astăzi la întreprinderile din Osaka 
să vă dea satisfacție.

Sîntem convinși că, prin vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, schim
burile dintre țara dumneavoastră și 
Osaka se vor dezvolta și mai mult în 
viitor.

în încheiere, vă rog să ridicăm 
acest pahar în sănătatea Excelenței 
Sale domnul președinte Nicolae 
Ceaușescu și a doamnei Elena 
Ceaușescu, pentru adîncirea relați
ilor de prietenie dintre țările noas
tre, pentru prosperitatea poporului 
român .' (Aplauze).

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, si pe doamna 
Elena Ceaușescu și să vă spunem, 
din toată inima. „Bun venit !“

în ceea ce privește relațiile cu tara 
dumneavoastră, avem un proiect de 
cooperare pentru construirea unei 
uzine de otel inoxidabil in România. 
Sîntem gata să invităm specialiști 
din România, care se ocupă de pro
iectul amintit, pentru a vizita uzinele 
noastre.

Dorim, de asemenea, să cooperăm 
cu tara dumneavoastră în domeniul 
instalațiilor de galvanizare și pentru 
acoperirea benzilor din otel cu vop
sele de diferite culori.

în Japonia, primăvara este ano
timpul cel mai frumos al anului. Do
resc ca Excelența Voastră, domnule 
președinte Nicolae Ceaușescu, și 
doamna Elena Ceaușescu să vă sim
țiți cit mai bine în timpul vizitei în 
Japonia. Sînt convins că prin vizita 
dumneavoastră, relațiile de prietenie 
dintre Japonia și România se vor 
adinei și mai mult".

Râspunzind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat :

„Doresc să vă mulțumesc pentru 
primirea făcută, pentru posibilitatea 
pe care ne-ați oferit-o de a vizita 
uzina dumneavoastră. Este pentru 
noi o deosebită plăcere că putem vi
zita și uzina dumneavoastră, a com
paniei „Nisshin Steel", să ne întilnim 
cu dumneavoastră. Aș dori să vă 
adresez, cu acest prilej, dumneavoas
tră și tuturor salariaților salutul 
nostru și cele mai bune urări.

Sint bucuros că au indeput să se 
dezvolte relații de cooperare între în
treprinderi românești și compania 
dumneavoastră. Sper că in viitor 
vom realiza mai mul£ în cooperarea 
cu dumneavoastră — așa cum facem, 
de altfel, si cu alte firme din Japonia. 

nului, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe președin
tele Nicolae Ceaușescu în vizita în 
Japonia.

Au luat
prezentanți

parte, de asemenea, re- 
ai prefecturii și munici-

Stimate domnule guvernator și sti
mată doamnă,

Doamnelor și domnilor.
Este o deosebită plăcere pentru noi 

să ne aflăm, astăzi, in Osaka, să par
ticipăm la acest dejun prietenesc ofe
rit de dumneavoastră.

Vizităm Japonia pornind de la do
rința de a identifica noi căi de dez
voltare a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele noastre, 
în toate domeniile de activitate. Este 
adevărat, in ultimii 3—4 ani, schim
burile economice între țările noastre 
au cunoscut o creștere de citeva ori, 
s-au extins, de asemenea, schimburile 
culturale, precum și în alte domenii. 
La realizarea acestor schimburi, mul
te întreprinderi și companii din Osa
ka au adus o contribuție importantă. 
Avind în vedere că în convorbirile de 
pină acum cu primul ministru, cu 
conducătorii unor companii din Ja
ponia am ajuns Ia concluzii bune cu 
privire la cooperarea viitoare, sperăm 
că și întreprinderile și companiile din 
Osaka vor aduce, in viitor, o contri
buție mai însemnată la extinderea 
relațiilor economice, a cooperării in 
producție intre România și Japonia.

După cum știți și dumneavoastră, 
trăim într-o epocă de mari transfor
mări, in care dezvoltarea colaborării

Sper ca această cooperare dintre 
Întreprinderile românești și compania 
dumneavoastră să se înscrie în coo
perarea generală dintre România și 
Japonia și dorim ca aeeasEă cooperare 
și colaborare să se dezvolte cît mai 
mult, în folosul ambelor popoare".

Se vizitează apoi halele acestui co
los al industriei siderurgice japoneze, 
avînd întregul proces de' producție 
integrat. Gazdele informează oaspeții 
că această uzină ocupă locul întîi în 
producția japoneză de oțeluri inoxi
dabile și benzi de oțel tratate la su
prafață. Se arată, de asemenea, că 
această uzină, înființată în 1959 și 
înzestrată cu o tehnologie modernă, 
cu centri de comandă computerizați, 
a evoluat rapid, punîndu-se accentul 
pe diversificarea producției de oțe
luri inoxidabile și speciale.

Președintele Nicolae Ceaușescu ur
mărește cu atenție diferitele opera
țiuni de laminare la rece, aluminizări 
și galvanizări, precum și acoperiri 
electrolitice — toate acestea sub for
mă de procese continue — exami
nează cu atenție standul mostrelor 
de produse finite, se interesează de 
caracteristicile tehnice ale produse
lor.

Halele sînt împodobite cu drapele 
românești și japoneze, cu pancarte pe 
care sînt înscrise cuvinte de salut — 
„Bine ați venit, domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu și doamnă Elena 
Ceausescu", „Salutăm cu satisfacție 
vizita domnului președinte Nicolae 
Ceaușescu și a doamnei Elena 
Ceaușescu în uzina „Nisshin Steel" 
din Sakai".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu dis
cută cu tehnicienii și specialiștii din 
uzină despre o serie de aspecte con
crete ale procesului de producție, îi 
felicită pentru realizările obținute și 
Ie urează noi succese în activitatea 
lor.

La plecare, oaspeții sînt rugați să 

palității Osaka, ai unor firme și com
panii industriale locale.

în timpul dejunului, desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, guverna
torul prefecturii Osaka, Ryoichi Ku
roda, și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

pe principiul egalității și respectului 
reciproc este o problemă fundamen
tală pentru progresul fiecărei națiuni, 
cit și pentru pacea in întreaga lume. 
Progresele realizate în dezvoltarea 
colaborării dintre țările noastre de
monstrează că state cu orinduiri so
ciale diferite — cum sint România șl 
Japonia — pot conlucra în bune con
diții. atunci cind sint animate de prin
cipiile egalității, respectului și avan
tajului reciproc.

Regretăm că nu avem mal mult 
timp pentru a putea cunoaște mai 
multe din orașul și din prefectura 
dumneavoastră. Pot spune însă că 
ceea ce am văzut pină acum, in acest 
timp foarte scurt, ne-a produs im
presii deosebit de plăcute.

Aș dori să vă adresez dumneavoas
tră — și, prin dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor orașului și prefecturii 
Osaka — salutul nostru călduros, al 
poporului român și cele mai bune 
urări de bunăstare și prosperitate.

Cu aceasta, vă rog să ridicăm acest 
pahar în sănătatea domnului guver
nator și a doamnei, a domnului pri
mar și a doamnei, în sănătatea dum
neavoastră a tuturor, pentru colabo
rare și prietenie intre poporul român 
și poporul japonez ! (Aplauze).

semneze In cartea de onoare a uzi
nei.

în continuare, se vizitează com
plexul petrochimic „Senboku", a- 
parținind firmei „Mitsui Toatsu Che
micals" înființată in 1968, ung din
tre cele mai modei'ne unități ale in
dustriei chimice japoneze'. Deși dis
pune de un număr redus de salariațL 
acest complex petrochimic. datdHta 
gradului înalt de automatizare a 
proceselor tehnologice, produce anu
al 500 000 tone amoniac, 750 000 tone 
uree, 300 000 tone etilenă, zeci de mii 
de tone de clorură și policlorură de 
vinii, produse clorosodice etc.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt salu
tați cu căldură de Toshio Sueyoshi, 
președintele firmei, de Gozo Tsuka- 
da, directorul complexului, de alți 
membri ai conducerii întreprinderii. 
Gazdele exprimă profunda recunoș
tință pentru cinstea ce Ii s-a oferit 
de a-i avea ca oaspeți pe președinte
le Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, a cărei activitate 
în fruntea Institutului Central de 
Cercetări Chimice este bine cunoscu
tă și în acest important centru al in
dustriei chimice japoneze.

„Este o mare onoare pentru noi 
— spune președintele firmei — să 
primim pe Excelența Voastră, dom
nule președinte al Republicii Socia
liste Rodiânia, și pe doamna 
Ceaușescu, cu ocazia vizitei de stat 
pe care o faceți în țara noastră. Vă 
sîntem recunoscători cu atît mai 
mult cu cît ați acceptat această vizi
tă, în pofida programului dumnea
voastră foarte încărcat. Sperăm sin
cer să dezvoltăm, în continuare, 
schimburile tehnologice cu țara 
dumneavoastră și să , contribuim, 
astfel, la. stabilirea unor relații prie
tenești, cît mai apropiate, între ță
rile noastre".

Vizitarea acestui imens complex 
petrochimic, ale cărui unităti se în
tind pe un traseu de mai multi ki
lometri, se face cu automobilele. 
Gazdele prezintă oaspeților diferite 
aspecte ale procesului de producție, 
randamentele ridicate obținute prin 
introducerea unor tehnologii noi. Co
loana de mașini trece pe lingă por
tul complexului petrochimic, la da
nele căruia ancorează vase japoneze 
și străine.

Tovarășa Elena Ceaușescu se In
teresează, în mod deosebit, de unele 
procedee tehnice folosite în produc
ție și de probleme privind proteja
rea mediului înconjurător.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu dau o 
înaltă apreciere realizărilor deose
bite obținute în puținii ani de la 
intrarea în producție a acestui mare 
complex petrochimic, felicită condu
cerea firmei pentru aceste realizări.

Sînt abordate, totodată, aspecte 
privind colaborarea dintre între
prinderile chimice din România și 
Japonia, perspectivele de extindere 
a acestei colaborări.

La plecare, și aici, oaspeții sînt 
rugați să semneze în cartea de o- 
noare a întreprinderii.

Semnarea 
unei înțelegeri 

româno-japoneze
Luni, la Osaka a fost semnată o 

înțelegere româno-japoneză privind 
colaborarea in producția si desfacerea 
de rulmenți speciali și de echipament 
oentru industria de rulmenți.

Documentul a fost semnat de 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, si de Iwao Ikeda, pre
ședintele companiei „Koyo Seiko".

La semnare au fost de față Vasile 
. Pungan, consilier al președintelui re- 
; publicii. Nicolae Finanțu. ambasado- 
; rul României la Tokio, _ precum și 
membri ai conducerii unor întreprin
deri aparținînd companiei „Koyo 
Seiko".

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, luni diminea
ța, la reședința de la hotelul „Royal** 
din Osaka, pe prof. dr. Keuzo Fu-

Vizitarea expoziției pictorului japonez
Iwane Maruyama

Luni dimineața, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat, intr-unui din 
saloanele hotelului „Royal" din Osa
ka, expoziția de pictură, desen și 
acuarelă a pictorului japonez Iwane 
Maruyama. Această expoziție, orga
nizată special cu prilejul vizitei în 
Japonia a oaspeților români, cuprin-

Călduroasă primire la uzinele
(Urmare din pag. I)

Se vizitează apoi diferite secții ale 
uzinei. Pe parcurs, gazdele înfăți
șează modul de organizare a produc
ției, metodele tehnologice folosite, 
activitatea de creație a colectivului 
de proiectanți, ingineri, tehnicieni și 
muncitori.

Președintele Nicolae Ceaușescu se 
oprește în fața unor mașini și agre
gate cu un înalt grad de tehnicitate. 
Intre acestea se află și cîteva strun
guri carusel purtind marca Fa
bricii de mașini-unelte și agregate 
din București. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu examinează diverse piese 
fabricate.

In semn de deosebită atenție față 
de oaspeți, gazdele au montat nu
meroase panouri cu explicații în 
limba română, împreună cu urarea 
„Bine ați venit, domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu și doamnă Elena 
Ceaușescu".

Parcurgind secțiile uzinei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați cu 
deosebit respect de muncitori, care 

REÎNTOARCEREA LA TOKIO
După vizita de două zile la Kyoto,

Osaka și în zona industrială Sakai,
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au revenit 
la Tokio.

La plecarea din Osaka, la gara 
nouă, oaspeții români au fost salu
tați cu cordialitate de Yasushi Oshi-

PENTRU DEZVOLTAREA RELAȚIILOR CULTURALE

jii, președintele Comitetului Japo
nia — România pentru dezvoltarea 
relațiilor culturale.

în timpul convorbirii, desfășurată 
intr-o atmosferă de caldă cordialita
te, au fost abordate aspecte ale dez

de numeroase lucrări valoroase, in
spirate de frumusețea peisajului ro
mânesc, de oamenii României de 
azi, pe care pictorul japonez le-a 
realizat în urma unei călătorii făcu
te în țara noastră.

în semn de omagiu, pictorul Ma
ruyama a oferit în dar tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 

își exprimă bucuria de a-i avea ca 
oaspeți in mijlocul lor. Un muncitor 
și o muncitoare se apropie și înmî- 
nează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu bu
chete de garoafe albe și roșii, le 
string mîinile și îi salută în numele 
lucrătorilor uzinei.

Oaspeții revin apoi în clădirea ad
ministrației întreprinderii, în al că
rei hol este amenajată o expoziție 
cu diferite produse ale uzinei. In 
sala de consiliu, președintele com
paniei exprimă mulțumiri pentru a- 
ceastă vizită, precum și dorința ca 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre întreprinderile românești și 
firma „Koyo Seiko" să se dezvolte in 
continuare. Apoi, primarul orașului 
mulțumește în numele cetățenilor din 
Kokubu pentru cinstea ce li s-a făcut 
de a primi vizita președintelui Româ
niei. Gazdele oferă înalților oaspeți 
daruri simbolice.

Răspunzînd, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Doresc încă o dată să vă mulțu
mesc pentru prilejul pe care ni l-ați 
oferit de a vizita unele secții ale si

ma. primarul orașului, de alte ofi
cialități locale.

Numeroși cetățeni ai orașului pre- 
zenti pe peronul gării i-au salutat cu 
căldură pe oaspeții români, expri- 
mindu-și sentimentele de prețuire și 
satisfacție pentru vizita făcută în 
orașul lor.

în cursul serii de luni, președintele 

voltării schimburilor culturale româ- 
no-japoneze, ca o însemnată contri
buție Ia o mai bună cunoaștere ți 
apropiere între cele două țări și po
poare.

Ceaușescu un frumos tablou din ex
poziție, reprezentînd chipul unei ță
rance.

Oaspeții români s-au întreținut a- 
poi cu artistul japonez, felicitîndu-1 
pentru frumoasele tablouri și pen
tru atenția de care se bucură aceas
tă expoziție la Osaka.

„Koyo Seiko"
cestei uzine, care ne-au produs o 
impresie deosebit de plăcută.

Doresc să vă mulțumesc, de ase
menea, pentru primirea călduroasă 
care mi s-a făcut. Sper că coo
perarea dintre compania dum
neavoastră și întreprinderile româ
nești de specialitate va cunoaște o 
dezvoltare mai puternică prin acor
dul care va fi semnat chiar astăzi, 
ceea ce dă un conținut mai concret 
vizitei noastre.

Doresc să vă mulțumesc și pentru 
aceste frumoase daruri, pe care le 
vom păstra ca o amintire plăcută a 
vizitei făcute în uzina dumneavoas
tră și a intilnirii cu dumneavoastră.

Mulțumesc, de asemenea, și dom
nului primar pentru atenția cu care 
am fost intimpinați. Vă rog să 
transmiteți tuturor lucrătorilor; din 
această întreprindere și tuturor lo
cuitorilor orașului salutul și urările 
noastre cele mai bune de succes și 
prosperitate".

La plecarea din uzină, salariații 
din diferite secții, precum și cetă
țeni ai orașului i-au salutat din nou 
cu. căldură pe înalții oaspeți români.

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. împreună cu persoanele 
care îi însoțesc, s-au întors la Tokio, 
La Palatul Akasaka.

Victor STAMATE 
Llviti RODESCU 
Paul DIACONU 
Foto : Anghel Pasat
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DIVERS
Rugămintea 
unui tată

„De mai bine de o lună de 
zile — ne scrie Ene Dumitru 
din SLatina (cartierul Crișan II, 
bloc GA 11 A) — copilul meu, 
Ovidiu, ieșind de la școală, s-a 
dus la joacă. Apoi, vâzînd că 
nu mai apare, l-am căutat toa
tă seara, dar degeaba. După ci- 
teva zile, am primit vestea că 
ajunsese prin Teleorman, la so
crii mei, dar și de aici a plecat. 
Așa cum ați mai ajutat și pe 
alți părinți, vă rog să dați curs 
rugăminții mele, ca să-mi gă
sesc copilul și, odată cu el, li
niștea și bucuria vieții mele". 
Pentru identificare, cîteva sem
nalmente ale lui - ■ 
10 ani, păr blond, 
costum bleumarin 
un băiețel vesel 
Cei care il întilnesc sint rugați 
să-i îndrepte pașii spre casă, 
unde este așteptat cu atlta drag.

„Avicola" 
exotică
In afară de „specialitatea" 

casei — găinile și curcile — la 
I.A.S. „Avicola" Bacău cresc șl 
se simt ca la ele acasă r.une- 
roase păsări exotice : vestiții 
papagali „peruși" și „nimfa", co- 
cheții porumbei „King" de ori
gine franceză, canarii „Roller", 
găinușa „de mătase" japoneză, 
găinile argintii italiene. O ade
vărată „colecție" de păsări dă
tătoare și decorative din toate 
continentele. Că și-au dat in- 
tîlnire la o unitate „Avicola" 
nu surprinde, pentru că stau 
împreună cu suratele lor. Dar 
de ce tocmai la „Avicola" Ba
cău ? Pentru că aici se află un 
mare pasionat și de păsări exo
tice : Petre Plăcintă. Adică 
suși directorul „Avicolei".

Ovidiu : are 
ochi albaștri, 
de tergal. E 
și prietenos.

In

Vacantă1 9

j pe tractor
Zile de vacanță școlară.

Iselie, exuberanță, 
muncă voluntară, 
pe stadioane. Unii însă își petrec

[vacanța... invățind cu sirg. Cum 
este și cazul unor elevi din ulti
mul an din liceele brăilene, ca- 
Ire și-au propus să candideze la 
examenele de admitere de la a- 
gronomie. Ca, $L iie,,admiși Ia,, 
examene, ei trebuie sa devină,

Imai întii, tractoriști. Este și 
motivul pentru,-ftssffș liceul 
mecanici agricoli ‘ din comuna

Ilanca a pus la dispoziția lor 
clasele și tractoarele. Și iată că 
la clasica întrebare : 
petreci vacanța ?“,

I cunoscutele răspunsuri : 
nici", sau „la munte", se 
adaugă unul : „la volan".

Ve
laAcasă, 

în excursii,

„Unde îți 
alături de 

,1a bu- 
mai

dia

| Două 
i verișoare
• Scriam in rubrica noastră

13 aprilie că numărul 13 fusese 
cu noroc pentru tinăra E. E. din 
Curtea de Argeș, care scăpase 
Idintr-un iminent accident, ca 
printre... roțile autobuzului. Ia
tă insă că același nr. 13 s-a do
vedit cu ghinion pentru Elena 

I Dolcan din Birnova și Ileana 
Radu din Iași (str. Libertății

• 41), pornite intr-o raită prin sa- 
Itele ieșene și vasluiene. să „a- 

jute“ la fața locului pe sătenii 
care au copii și vor să reușească

I sigur la vreo școală sau pe cei 
care vor să le găsească o „sluj
bă" mai acătării. La 12 creduli, 
cele două verișoare le-au „ușu-

Irat" chimirele cu sume intre 700 
și 2 000 de lei de căciulă. La al 
13-lea insă, Lenuțele s-au pome- 
Init cu un musafir nepoftit: un 
lucrător de miliție, care le-a 
„poftit" unde trebuie.

| Supărăciosul 
I Fiind sancționat de conduce

rea cooperativei agricole din 
Grivița, județul Vaslui, cu o a- 
mendă, Ștefan Leica s-a supă- 

Irat foc. In loc să se supere pe 
el însuși, pentru fapta sa, și să-i 
fie învățătură de minte, Leica 

Ia vrut să se „răzbune". Folosim 
cuvintul răzbunare, pentru că ei 
însuși a declarat in fața organe
lor de miliție :

I— Ei m-au amendat, eu m-am 
răzbunat.
Negăsind altceva mai bun de I făcut, Leica s-a apucat să dis

trugă niște pomi și butuci de 
viță de vie din bunurile obștii, 

Ide parcă n-ar fi fost și ale lui.
Reținut pentru cercetări, abia 
acum Leica a ajuns la mare 
supărare.I Le-a pierit

I
I
I
I
I
I
I
I
I

somnul
Aflat cu treburi prin Craiova, 

Marin Ufă din Brabova-Dolj a 
fost acostat de doi indivizi :

— Ai aiiură de oltean, dar nu 
și de craiovean, așa e 1

— Mda, așa e.
— Unde dormi la noapte ? 

Locuri la hotel nu prea sint, și 
chiar dacă ar fi, tot mai comod 
e intr-o casă de om. Vino șă 
dormi cu noi. Ne ținem de urit, 
mai stăm la o parolă...

Ajunși pe o stradă lăturalni
că, Uță s-a pomenit deodată lo
vit in moalele capului. Cind 
și-a revenit, cei doi indivizi dis
păruseră, nu mai înainte de a-i 
fi luat și banii din buzunar. 
Reclamând cazul la miliție, cei 
doi făptași — Ion Chioșteanu și 
Gh. Grămădec.lă — au fost 
prinși imediat. Și n-au mai dor
mit nici ei comod, in „casă de 
om". De altfel, le pierise 
somnul, fiind invitați la o 
rolă" cu anchetatorii.

„pa-

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

MUZICA ÎN ȘCOALĂ 
nu o simplă dexteritate, ci lecție 
de educație artistică și patriotică

Serviciile O.J.T. note de lectură • note de lectură

în ultimii ani, majorita
tea instituțiilor noastre 
muzicale au început să a- 
țragă cu mai multă stăru
ință tinerii spre arta su
netelor. să le formeze gus
tul. să-l facă să urmăreas
că cu atenție sensurile unei 
opere muzicale, să o în
țeleagă. Ciclurile muzicale 
educative pentru tineret — 
la radio, la teieviziune — 
sînt mult apreciate. Stu
dioul din strada Nuferilor 
este bună gazdă pentru ti
nerii ascultători. Intr-un 
cuvînt, organizatorii vie
ții muzicale se preocu
pă îndeaproape de for
marea publicului de mîine. 
Și, fără îndoială, prin 
audiții, prin urmărirea ci
clurilor educative, acest lu
cru se poate, în parte, îm
plini. Dar primele cunoș
tințe despre muzică, — de 
fapt cuvintul hotăritor pen
tru ca un tinăr să iubească 
această artă — sint legate 
de școală. Compozitorul 
D. G. Kiriac spunea o- 
dată un mare adevăr : 
„Soarta muzicii, în școa
lă se Ijotărăște". Pen
tru că în școală trebuie 
să se facă o educație siste
matică, pentru că învăță- 
mintul trebuie să răspundă 
unui important obiectiv, a- 
cela de a educa tinăra ge
nerație, de a-i asigura o 
cultură multilaterală. Și 
prin obiectul Muzica, as
tăzi nu se înțelege o simplă 
dexteritate. Muzica împli
nește formarea spirituală a 
tinerilor ; în școală ei în
vață să cînte. să cunoască 
corurile închinate lor de 
către compozitorii noștri, 
cîntecele dedicate partidu
lui, patriei noastre.

O asemenea nobilă me
nire este însă îngreunată 
de faptul că muzica, ade
seori, continuă să fie ab
sentă din programa anali
tică a liceelor. Muzica fi
gurează doar la clasele 
V—VIII și, avind un 
număr redus de ore, o-

biectul respectiv nu poa
te constitui o singură ca
tedră, ci, în general, 
„completări" la normă. Ce 
se întîmplă. în astfel de ca
zuri 7 Cu orele de muzică 
își completează catedra 
profesorul de educație fi
zică, profesoara de istorie, 
profesorul de naturale. 
Pentru a înțelege mai bine 
situația obiectului „Muzi
ca", am întreprins un raid- 
anchetă în cîteva sate și 
comune ale țării. Iată di
ferite aspecte culese cu a- 
jutorul corespondenților 
noștri.

Cine trece prin comuna 
Dumbrăveni (județul Su
ceava) și zăbovește cîteva 
ore la școala generală, nu 
poate să nu o cunoască pe 
învățătoarea Aglaia Stellia. 
De 28 de ani, cu pasiune, 
cu devotament, a învățat 
mii de elevi să citească co
durile portativelor, să pă
trundă în miezul celor mai 
frumoase pagini corale.

— Dacă matematica și 
fizica se adresează numai 
rațiunii — ne spune învă
țătoarea — muzica cuprin
de și inima, sufletul copii
lor, făcindu-i sensibili la 
tot ceea ce este frumos. Să 
ne gîndim la rolul educativ 
al zecilor și sutelor de 
cintece frumoase închinate 
partidului șl patriei, cînte- 
ce despre trecutul glorios 
al poporului nostru.

Aglaia Stellia nu este 
numai profesoară de muzi
că, ci și o pasionată acti
vistă culturală. Corul că
minului cultural din Dum
brăveni, sub conducerea 
sa, a obținut în dese rîn- 
duri frumoase succese.

La Udești (Suceava), în
vățătorul Olivian Dascâlu 
este cunoscut animator al 
vieții muzicale. Agaiha 
Breier, absolventă a Institu
tului pedagogic (Facultatea 
de muzică din Timișoara), 
este titulara catedrei de la 
Școala generală din comu
na Vladimirescu (Arad).

Pe Ungă orele de cultură 
muzicală, instruiește an
samblul coral, grupurile 
vocale șl celelalte formații 
de muzică din școală. 
Zeci de învățători, ab
solvenți al facultăților pe
dagogice (secția muzică), 
absolvenți ai conservatoru
lui (secții de pedagogie, in
strumente), cu mare dra
goste pentru știința peda
gogiei, cu pasiune pentru 
muzică, sînt, in satul în 
care activează, înflăcărați 
animatori ai vieții artistice.

Dar trebuie să recunoaș
tem că, față de impresio
nantul număr al școlilor, 
față de numărul elevilor, 
exemple similare sînt to
tuși destul de puține. Di
rectorul școlii din Scheia 
(Suceava) spune că tare ar 
dori să audă elevii săi cîn- 
tînd, făcînd ore de cor. Dar 
cum 7 La această școală 
nu există profesor de spe
cialitate. Anul trecut a 
predat muzica... profesoa
ra de desen. Anul acesta — 
profesoara de matematică 1 
Din cele 85 catedre de mu
zică ale județului Suceava, 
mai'mult de 30 sint încre
dințate unor cadre necali
ficate... La Școala generală 
din Comlăuș — Sintana 
(Arad), orele de muzică sînt 
predate de o profesoară de 
geografie, o profesoară de 
istorie-geografie și o profe
soară de matematică. Sint 
„completări la catedre" ; 
se numără cu „sirg" orele 
pentru a se vedea dacă 
asigură sau nu norma, dar 
trec cu vederea educația 
artistică a elevilor, instrui
rea lor, introducerea în lu
mea muzicii. Din cele 19 
catedre de muzică publi
cate, vacante pentru anul 
școlar 1974—1973, in jude
țul Vaslui s-au ocupat cu 
cadre calificate doar... 9. 
Unde sînt profesorii care 
au fost repartizați Ia Co
dești, Gușiței, Fistici ?

— tn școlile sătești — 
ne spune inspectorul gene

ral adjunct I. Bălănescu, 
de la Inspectoratul școlar 
județean Vaslui, numai 5 
la sută dintre profesorii ce 
predau muzica sint califi
cați 1

Ne punem firesc Întreba
rea : unde sînt absolvenții 
conservatoarelor, ai secți
ilor de muzică de la insti
tutele pedagogice 7 Anul 
trecut au absolvit conser
vatorul „C. Porumbescu" 
215 studenți, dintre care 106 
au urmat secția teoretică. 
Conservatorul „Gh. Dima" 
din Cluj-Napoca a avut, tot 
anul trecut, 112 absolvenți 
(52 — la secția teoretică), iar 
conservatorul „G. Enescu" 
din Iași 98 de absolvenți 
(49 la secția teoretică). 
După statistica Ministeru
lui Educației și învățămin- 
tului, in vara acestui an, 
de la cele 3 conservatoare 
din țară au absolvit 153 de 
studenți (111 — la secțiile 
teoretice). Ei își caută, 
insă, alte posturi decît cele 
la care sute de copii ii aș
teaptă. Descifrăm în aceas
tă poziție a lor și consecin
țele unei slabe munci poli
tice desfășurate de-a lun
gul anilor de studiu de a- 
sociațiile studenților, pri
mele care ar fi trebuit să 
însufle viitorilor absol
venți dragostea pentru vi
itoarea profesiune, răspun
derea față de nobila mi
siune socială Ce le revine.

„Soarta muzicii, in școa
lă se hotărăște". Obiectul 
„Muzica" nu este o dexte
ritate. La orele de muzică 
se poate învăța abecedarul 
sunetelor, dar și cîntecele 
tinerești ale anilor noștri, 
se pot audia rapsodiile lui 
Enescu și „Eroica" beetho
veniană, se poate împlini 
rolul artei in educația mul
tilaterală a tinerei gene
rații.

Smaranda OTEANU

ROMÂNIA - FILM prezintă la Sala Palatului
intre 9 și 13 aprilie 1975 filmul pe ecran panoramic :

„MAREA CURSĂ“
Producție a studiourilor americane cu : Tony Curtis, Jack Lemmon, 
Nathalie Wood, Peter Falk (Columbo). Biletele s-au pus in vinzare 

la Sala Palatului, tel. 1S73 72, intre orele 10—20

Zi frumoasă din primăvara aces
tui an. Cu soare generos și cu mul
tă veselie în casa lui A. C. din 
Craiova. Soția lui a scos hai
nele cele mai bune pentru soț, pentru 
ea, pentru copii. Se imbrăcau ca de 
sărbătoare, pentru că urmau să plece 
la o nuntă in Sibiu. Pe la orele p»in- 
zului, soții cu cei doi copii și 
cu părinții soției s-au suit voioși 
in autoturismul proprietate personală 
l-DJ-7649 și au plecat la drum. La 
radio se transmitea o melodie veselă, 
parcă anume aleasă pentru a face 
călătoria cit mai frumoasă. De vreo 
două ori, socrul i-a spus ginerelui a- 
flat la volan : „Fii atent, taică. Avem 
timp. Abia mîine începe nunta de-a- 
devăratele". La un moment dat. in 
apropiere de Rm. Vîlcea, uitind subit 
că nu trecuseră nici două luni de 
cind iși luase permisul de conducere, 
A.C. a apăsat pe accelerator și s-a 
angajat intr-o depășire periculoasă, 
fără să se asigure. Cum din sens o- 
pus se apropia, regulamentar, un au
tobuz, A.C. s-a pierdut' cu firea, a 
virat brusc 1a stingă, dar în aceeași 
clipă autoturismul a fost izbit și fă
cut zob. Aparatul de radio a amuțit. 
Soția, fetița pe care o ținea in brațe 
și socrii lui A.C. și-au pierdut viața... 
Au scăpat, ca prin minune, doar el, 
soțul, și unul din copii. „Sint un om 
distrus" — a declarat A.C. ancheta
torilor. Regretă cele întimplate. are 
remușcări de conștiință. Dar totul, 
prea tîrziu...

Un caz tipic de încălcare flagrantă 
a regulilor de circulație, o nesăbuin
ță cu sfîrșit tragic.

Din fericire, numărul acestor „ași" 
ai imprudenței și iresponsabilității 
este incomparabil cu cel de ordinul 
sutelor de mii de conducători auto cu 
o temeinică pregătire, harnici și pa
sionați de profesia lor, cu o compor
tare demnă, lucidă, civilizată. Dacă 
I.T.A. Cluj a fost distinsă re
cent cu titlul de întreprindere auto 
fruntașă pe țară aceasta se datorește 
ș'i faptului că în 1974 nici unul din 
sutele de șoferi ai săi nu a provocat 
nici un accident grav de circulație. 
Tot fără nici un accident în 1974 se 
înscriu și șoferii de la autobazele 
Deva, Petroșani, Hunedoara, Oltenița, 
Brad.

Potrivit statisticii întocmite de 
Inspectoratul General al Miliției, 
in anul 1974 se constată o ușoară 
scădere a numărului de accidente 
fată de 1973. Aceasta constituie, fără 
îndoială, un fapt pozitiv, dacă ne 
gîndim că în perioada amintită a 
soorit mult circulația rutieră. Și to
tuși. numărul accidentelor se menți
ne încă la un nivel ridicat, orovo- 
cind nierderi de vieți omenești și de 
valori materiale.

Avind profunde implicații sociale 
și economice, problema traficului ru
tier constituie un permanent „claxon

de alarmă" pentru toți factorii care 
concură, prin obligațiile lor de servi
ciu. la întărirea siguranței circulației 
ne drumurile publice si — în primul 
rind — pentru omul de la volan. 
Pentru că statistica întocmită de or
ganele de miliție relevă că în anul 
1974. mai mult de jumătate din to
talul accidentelor de circulație din 
Întreaga țară s-au produs din vina 
conducătorilor auto.

Fie ca rîndurile care urmează să 
constituie o invitație la reflecție pen
tru fiecare „om de la volan", con
fruntat aici cu cîteva din cauzele e- 
sențlale ale accidentelor, însoțite de 
cazuri pilduitoare și punctate da 
cite un scurt comentariu făcut de

manent viteza Ia condițiile de timp, 
drum, trafic. Nu e întimplător faptul 
că in zilele cu vreme nefavorabilă 
sau de trafic foarte intens, media ac
cidentelor rutiere în 1974 a fost de 
două și chiar de trei ori mai mare 
decît in zilele obișnuite. Numai apa
ratele radar au depistat anul trecut 
peste 100 000 de «vitezomani»".

Neatenția în timpul 
conducerii

O discuție între șofer și pasageri, 
abaterea privirii intr-o parte sau alta, 
„micul dejun" la volan, conducerea cu 
o singură mînă (ca s-o facă pe groza-

la dispoziția 
oaspeților lașului

De la an la an, numărul tu
riștilor din țară și străinătate 
care vin pe meleagurile ieșene 
este tot mai mare. în 1974, pes
te 240 000 de persoane au ape
lat la serviciile O.J.T. Iași. De 
la tovarășul Petre Berică, șeful 
Oficiului ieșean de turism, am 
aflat că pentru anul în curs 
s-au făcut intense pregătiri, ast
fel ca lașul să poată primi, os
pitalier, un număr și mai mare 
de turiști. între altele, au fost 
reamenajate și înzestrate cu 
mobilier nou majoritatea ca
merelor de la hotelul „Unirea", 
iar numărul locurilor La mese 
In complexul de restauran
te al hotelului a fost mărit. 
O altă noutate pentru turiști 
o constituie faptul că spa
țiul de cazare la campin
gul de la motelul „Bucium", 
aflat intr-un pitoresc decor din 
pădurea Repedea, a sporit eu 
noi căsuțe și s-a extins spațiul 
de servire la grădina și crama 
hanului „Trei sarmale". în mo
mentul de față, se creează noi 
condiții de cazare prin reface
rea și modernizarea complexu
lui hotelier „Traian", aflat in 
Piața Unirii, Concomitent, s-au 
făcut o serie de îmbunătățiri și 
la punctele turistice aflate pe 
traseele Vaslui-Iași, Iași-Ro- 
man, Pașcani-Moțca, Tg. Fru- 
mos-Hirlău-Botoșani.

Pentru ca turiștii veniți la 
Iași să poată vizita vestitele 
monumente istorice și de artă, 
Palatul culturii, Trei Ierarhi, 
Golia, Cetățuia, Bojdeuca lui 
Creangă și altele, cit șl pentru 
a cunoaște mal îndeaproape 
dezvoltarea economico-socială 
și culturală a lașului, O.J.T. a 
inițiat un larg program de vizi
tare a orașului cu însoțitori- 
ghizl, punînd totodată la dispo
ziția turiștilor autocare și auto
turisme pentru turul orașului și 
pentru imprejurimi.

M. CORCACI
corespondentul .„Scînteii"

Popasuri turistice 

maramureșene 
în toate județele țării, pe artere 

de largă circulație, la munte și pe 
litoral, în diferite localități și sta
țiuni balneoclimaterice, cooperația 
de consum a construit și dat în fo
losință, în ultimul timp, noi ma
gazine și unități de alimentație 
publică, moteluri și hanuri turisti
ce care cunosc o mare afluență de 
vizitatori. Celor care vizitează fru
moasele meleaguri ale Maramure
șului, cooperația de consum le pune 
la dispoziție noi și reconfortante 
popasuri turistice. Astfel, la numai 
25 kilometri de Baia Mare, pe 
muntele Gutîi, la 1 000 metri alti
tudine, intr-un decor natural de o 
rară frumusețe, se află hanul „Pin- 
tea Viteazul", care oferă găzduire 
in orice anotimp al anului. Lui i 
se adaugă alte unități ale coope
rației de consum, la fel de ospita
liere : motelul din centrul orașului 
Tg. Lăpuș, complexul turistic 
„Zimbrul" din Sighetul Marmației,

eomportăriî clvillzaite pe drumurile 
publice, o abdicare de la respectul 
pe care un șofer trebuie să-l aibă 
față de alt coleg, șoferul față de pie
ton sau pietonul față de șofer".

Din cauza neacordării priorității la 
trecerile de pietoni, în 1974 s-au pro
dus peste 200 de accidente, tn care 
și-au pierdut viața 51 de persoane. 
Un real pericol il prezintă unii con
ducători auto de pe mijloacele trans
portului în comun care pătrund ca 
niște bolizi in intersecții, trecind ade
seori pe culoare galbenă și chiar pe 
cea roșie a semaforului electric, o- 

' Drese in statii la distantă mare de 
trotuar, nu se asigură la pornire șl 
nu acordă prioritate, bizuindu-se pe

Mircea MALIȚA

„Idei în mers“
Lucrarea publicată 

recent de Mircea Ma
li ța, Idei in mers (Ed. 
Albatros), înfățișează, 
Intr-o cuprinzătoare 
sinteză, o viziune a- 
supra lumii de azi, 
în structura sa po
limorfă. Matematicia
nul format în dis
ciplinele științific-u- 
maniste scrutează cri
tic, în optica gene
rală a concepției rr.ar- 
xist-leniniste, înteme
iat fiind pe o în
tinsă informație, da
tele dominante ale 
civilizației actuale. 
Cercetarea, unitar gîn- 
dită, îmbrățișează in 
spirit interdisciplinar 
realitatea lumii, sub 
patru incidente de că
petenie, care-și com
plinesc reciproc per
spectivele : viața so
cială, înțeleasă diacro
nic, cu proiecție către 
viitor : meditația an- 
ticipativă a fanteziei ; 
confruntarea perso
nală cu o seamă de 
doctrine și călăuziri 
teoretice contempora
ne ; problema educa
ției.

Se reduce astfel 
multiplicitatea forme
lor vitale și culturale 
la datele lor centrale, 
fără ca, totuși, întin
derea privirii să es
tompeze, prin înălți
me, contururile reali
tății concrete. Cerce
tarea are o referință 
constantă, vădită sau 
implicită, la structura 
societății românești, la 
Inserția acesteia în 
complexul valorilor u- 
niversale și teoreti
zează, în același timp, 
concepția unui „nou 
tip de umanism, ba
zat pe multilateralita
te", caracter funda
mental al orînduirii 
noastre socialiste, care 
„garantează realizarea 
integrală a ființei u- 
mane".

Rod al unei erudiții 
științifice, filozofice și 
tehnice, afirmată prin 
ușurința de mișcare a 
ginditorului în mulți
mea tendințelor • și 
concepțiilor generale

asupra prezentului, 
lucrarea nu reflectă 
numai o poziție și o 
adincire teoretică : 
este, de asemenea, 
mărturia unei experi
ențe trăite direct de 
autor, în contactul cu 
oameni reprezentativi 
și stări de fapte din 
numeroase țări. Sin
teza va merge astfel 
deopotrivă în adinci- 
me și in îmbrățișarea 
spațiului planetar.

Cititorul urmărește, 
astfel, in succesiunea 
studiilor concentrate 
și revelante pentru un 
stil personal de gîn- 
dire, dezvoltarea te
melor fundamentale 
ce preocupă timpul de 
față. Fiecare pagină 
deschide, astfel, o nouă 
perspectivă și dezvă
luie un alt orizont. 
Idei în mers se de
finește prin densi
tate, prin ahalize 
exacte și călăuzite de 
spirit critic. Expune
rea este sobră, exame
nul riguros ajungind 
adesea la explicitare, 
dar refuzindu-se re- 
dondanțel; autorul se 
menține la datele cen
trale ale problemelor, 
a Remind insă exame
nul faptelor concrete, 
enunțate succint (Stri
carea planetei), cu 
perspectiva generală 
a destinului omenirii 
(Două curbe) sau cu 
formularea concisă a 
caracteristicilor școlii 
viitorului, reductibilă 
la „educație perma
nentă, folosirea inten
sivă a mijloacelor teh
nologice ale comuni
cării și învățămintul 
modular".

Desenării cadrului 
general al lumii, for
mulată In Paradigmele 
viitorului, îi urmează 
confruntarea cu zece 
mari deschizători de 
perspective ai contem
poraneității, mai cu 
deosebire Toynbee, 
Marcuse, Buckmin
ster Fuller, Bertrand 
de Jouvenel, Johan 
Galtung, Germain 
Gvișiani >sau cu auto
rii „modelelor globa

le" ale specialiștilor 
de la Massachusetts 
Institute of Tehno- 
logy ; sint, pentru au
tor, tot atîtea prilejuri 
de statorniciri de po
ziție și discriminări 
succesive : „criteriul 
viitorului", gindirea 
prospectivă (compor- 
tind distincția intre 
mersul normativ al 
g î n d i r i i admițînd 
„scop și țintă" și cu
rentul tendențial, „mai 
degrabă proiecție a 
prezentului spre vii
tor"), critica structu
ralismului' contempo
ran, rolul științei în 
societatea actuală, 
conceptul de sistem, 
„limitele creșterii"
etc.

Se ajunge la ultima 
Incidență de examen, 
tot atît de esențială, 
a educației, în care 
autorul, întemeiat pe 
experiență personală, 
aduce contribuții la 
dezvoltarea concepții
lor pedagogice actua
le (Școala talentelor j 
Diversitate ; Discipli
nele absente ; Peda
gogie și andragogie 
etc.).

Prin viziunea sa 
generală asupra lu
mii, prin mărturia 
formației sale știin- 
țist-umanlste șl prin 
integrarea datelor 
centrale ale discipli
nelor spirituale con
temporane, cu deose
bire Întregul discipli
nelor cibernetice, Pro
spectiva, noua Peda
gogie sau știința Con
ducerii, autorul, călă
uzit de metoda mar- 
xist-leninistă, defi
nește în lucrare datele 
fundamentale ale „ci
vilizației electronice".

Destinul cărții nu 
este, după mult cita
tul vers, măsurat nu
mai de înțelegerea ci
titorului (pro capiu 
lectoris), ci mal ales, 
prin raportarea sub
stanței ei de gîndire 
la tendințele domi
nante ale actualității, 
cu orientare spre 
viitor.

Ion BIBERI

punzătoare. Din cauza defectării sis
temului de frinare la autocamionul 
condus de C. Bolovan, de la I.T.A. 
Tg. Jiu, care transporta muncitori în 
ziua de 22 februarie 1975, n-a mai 
putut fi oprit la timp. Ia coborârea 
unei pante și. in răsturnarea lui, pa
tru pasageri și-au pierdut viața.

V.B, : „Acest fapt este cu atît mai 
grav, cu cit în perioada 5—8 februa
rie. deci cu numai 2 săptămîni inain
te de accident, autocamionul respec
tiv fusese în revizie tehnică de gra
dul doi (1). Frecventa accidentelor 
provocate din această cauză impune 
ca toți factorii de răspundere și con
ducătorii auto să mențină in bună 
stare de funcționare vehiculele și —

Omul, drumul și mașina
Date statistice și întîmplări reconstituite care îndeamnă la prudență, responsabilitate și comportare 

. civilizată pe drumurile publice

colonelul VICTOR BEDA, șeful Di
recției circulație din Inspectoratul 
General al Miliției.

Viteza excesiva
Deși, potrivit prevederilor Legii 

140/1973, limitele maxime de viteză 
s-au redus, deși au fost luate măsuri 
de intensificare a controlului și pre
venirii unor abateri, viteza excesivă 
a continuat să se situeze, și în 1974, 
pe primul loc între cauzele acciden
telor. De pe urma accidentelor pro
vocate din cauza vitezei, 285 de per
soane și-au pierdut viața și alte cî
teva sute au fost rănite. Un caz : Ia 
11 ianuarie 1975, autoturismul 8-B- 
2541, condus cu viteză excesivă de Al 
Vochin, a intrat intr-un stilp și doiiă 
persoane și-au pierdut viața, iar alte 
două au fost rănite.

Colonel Victor Beda : „Țin să 
subliniez că viteza excesivă nu 
înseamnă numai depășirea limi
telor ei legale, că in sfera ei 
se includ toate cazurile în care vi
teza nil este adaotatâ condițiilor con
crete de deplasare (ceață. polei, 
ploaie), precum și cazurile de nere- 
ducere a ei la timp. în toate împre
jurările in care pot să apară pericole 
neașteptate : îrt dreptul stațiilor mij
loacelor de transport în comun, la 
intersecții, la treceri de pietoni sau 
pe lingă școli etc. Conducătorii auto 
au obligația legală să adapteze per-

vul), aprinderea unei țigări, manipu
larea aparatului de radio... O singură 
secundă de neatenție din partea șo
ferului se poate solda cu urmări gra
ve. O secundă de neatenție, în timp 
ce discuta cu o pasageră, a fost sufi
cientă ca șoferul I. Ioniță. care con
ducea un autobuz, să izbească în ziua 
de 20 ianuarie 1975 un troleibuz ră
mas în nană pe șoseaua Kiseleff din 
București, după care, virînd brusc 
spre stingă, să tamponeze un auto
turism si apoi să intre’ într-un stilp. 
Urmarea : 9 răniți. 3 autovehicule 
avariate.

V.B. : „în scopul prevenirii unor 
astfel de cazuri, atenția șoferu
lui trebuie să fie permanent 
concentrată asupra traficului și con
ducerii, să urmărească și să prevadă 
intențiile celorlalte autovehicule, ale 
pietonilor, căruțașilor și bicicliștllor, 
să nu ignore nici o semnalizare ru
tieră. Cu alte cuvinte, el trebuie să 
preintimplne orice eventual pericol 
și — în caz de nevoie — fiind atent, 
poate găsi cea mai bună soluție de a 
evita un accident sau măcar să-l di
minueze proporțiile".

Neacordarea priorității
V.B. : „încălcarea regulilor de prio

ritate — una din normele de bază ale 
circulației — reprezintă un act îm
potriva legii, o manifestare contrară

gabaritul si forța autovehiculelor pe 
care le conduc si în fața cărora au
toturismele și pietonii nu se pot 
opune.

Depășirea 
neregulamentară

în ziua de 30 ianuarie 1975, din 
cauza unei depășiri nereguiamentare, 
o autobasculantă de ia I.T.A. Con
stanta. condusă de Ion Zaman, a 
tamponat un alt autovehicul, provo- 
cind moartea a două persoane.

V.B. : „Adeseori, unii conducători 
auto nu dau dovadă de solicitudine 
cind sint depășiți. Ba, mai mult, 
creează greutăți celor angajați în 
depășire, punind în pericol siguran
ța circulației, tată de ce se impune 
ca atît șoferii care execută depăși
rea. cit și cei care sint depășiți să 
respecte întocmai obligațiile legale, 
ajutindu-se astfel reciproc pentru 
reușita manevrei respective".

Defecțiunile tehnice
Articolul 79 din Regulamentul pri

vind circulația pe drumurile publice 
obligă organizațiile socialiste să ve
rifice cu toată răspunderea starea 
tehnică a autovehiculelor și să nu 
permită plecarea In cursă a acelora 
care nu îndeplinesc condițiile cores-

mai ales — să acorde toată atenția 
acelor sisteme și mecanisme care 
pot periclita siguranța circulației".

Consumul de alcool
Greu de imaginat că există vreun 

conducător auto care să nu cunoas
că prevederea legală potrivit căreia 
conducerea in stare de ebrietate a- 
trage după sine anularea permisului 
și Închisoare corecțională. Cu țoală 
asprimea legii, nu puțini sint cei 
care urcă la volan dună ce au întrecut 
măsura cu băutura. Așa cum a fă- 
cut-o si șoferul Eugen-Vladimir Chi- 
ritescu de la cooperativa „Instalato
rul" din București, care a condus in 
stare de ebrietate autoduba 22-B-3021 
si a accidentat mortal un pieton în 
comuna Moara Vlăsiei — Ilfov, fiind 
iudecat si condamnat la 6 ani închi
soare.

V.B. : „De obicei, conducerea sub 
Influenta alcoolului atrage dună sine 
si alte abateri de la regulile de cir
culație, cum ar fi viteza excesivă, 
depășirea riscantă sau neacordarea 
priorității, i abateri care agravează șl 
amplifică urmările acestui act necu
getat".

Oboseala
V.B. : „Ușor adaptată la tema noas

tră, cred că înțeleaptă zicală româ

nească <Mal bine mal tîrziu de- 
cit niciodată» se potrivește și 
în cazul omului de la volan. A 
urca la volan în stare avansată de 
oboseală sau după o noapte de ne
somn echivalează cu o sinucidere. 
Sint încă destui șoferi care își dimi
nuează. inconștient timpul afectat 
pentru odihnă, depășind cu mult pe 
cel legal de conducere, mai ales 
cind e vorba să efectueze transpor
turi ilegale de mărfuri sau persoane, 
în aceste cazuri, scăipați de sub con
trol. multi conduc fie sub influența 
alcoolului, fie cu viteză excesivă (să 
nu întîrzie prea mult de la garaj) 
Este bine de reținut că, pentru ase
menea abateri, vina o poartă nu 
numai șoferii, ci și factorii de răs
pundere din unitățile deținătoare de 
autovehicule, deoarece nu au luat mă
suri de natură să excludă orice posi
bilitate de folosire ilicită a autovehi
culelor".

Indisciplina pietonilor
Multe, foarte multe accidente se 

datoresc pietonilor : traversarea stră
zii prin locuri nepermise sau fără 
asigurarea prealabilă, copii nesupra- 
vegheati. bătrini neaiutati la trecerea 
arterelor rutiere, opriri pe trecerile 
de pietoni pentru răsfoirea unei re
viste sau cărți, mersul pe mijlocul 
străzii, graba, neatenția, ignorarea 
semnalizărilor rutiere...

V.B. : „în sondajele făcute de orga
nele de miliție in rindul celor care 
încalcă regulile de circulație sur
prinde ușurința cu care unii pie
toni caută să-și motiveze vinovăția, 
de parcă n-ar fi vorba de propria lor 
viată pusă in pericol. Pentru disci
plinarea pietonilor, pentru formarea 
unui adevărat curent de opinie in 
favoarea siguranței și fluidizării cir
culației se impune o permanentă e- 
ducație și autoeducație în familie, la 
grădiniță. în școală. în colectivități 
de muncă. în același timp, trebuie 
intensificate formele de educație a 

i șoferilor. Pentru că statistica arată 
că în 1974, jumătate din numărul e- 
venimentelor rutiere produse din 
culpa conducătorilor auto au avut ca 
urmare lovirea pietonilor.

Din analiza principalelor cauze și 
consecințe ale accidentelor de cir
culație din anul 1974 șl primul tri
mestru din 1975 decurg, firesc, câte
va întrebări : în condițiile creșterii, 
tn continuare, a parcului auto, poate 
fi redus numărul evenimentelor ru
tiere 7 Care sînt factorii răspunză
tori de siguranța circulației, a vieții 
fiecăruia dintre noi ? Ce măsuri con
crete se impun 7 La aceste proble
me ne vom referi intr-un viitor 
articol.

Petre BUZOIANU
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Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu prilejul realegerii în funcția de președinte al Republicii Socia
liste România, sînt fericit să adresez Excelenței Voastre, in numele 
Frontului Patriotic Lao, al poporului Lao și în numele meu personal, 
felicitările și salutările noastre cele mai călduroase.

Realegerea în funcția de președinte al republicii reafirmă O dată 
mai mult încrederea poporului român în conducerea înțeleaptă a Exce
lenței Voastre, ceea ce constituie o forță morală importantă în îndepli
nirea nobilei sarcini încredințate.

Sîntem convinși că pe baza experienței acumulate în cursul unei 
lungi perioade, Excelența Voastră va duce cu succes la bun sfîrșit nobila 
misiune, aducîndu-și prețioasa contribuție la realizarea programului de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și la mersul 
înainte al României spre comunism, la întărirea sistemului socialist mon
dial, la solidaritatea popoarelor în lupta pentru pace, independență, de
mocrație și progres social și, în special, la solidaritatea cu poporul Lao 
în lupta sa pentru aplicarea acordului și protocolului asupra restabilirii 
păcii și realizării concordiei naționale în Laos.

Folosesc acest fericit prilej pentru a reînnoi Excelenței Voastre și 
poporului frate român urările mele de sănătate, de noi și tot mai mari 
victorii.

Vă rog să primiți, Excelență, expresiunea sentimentelor mele cele 
mai bune.

Prințul SUFANUVONG
Președintele C.C.

al Frontului Patriotic Lao

La Ambasada Republicii Populare Chineze
Prezentarea de condoleanțe în legătură 

cu încetarea din viață a tovarășului Dun Bi-u
La Ambasada Republicii Populare 

Chineze din București a avut loc, 
luni dimineața, prezentarea de con
doleanțe în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Dun Bi-u, mem
bru al Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a Republicii Populare Chineze, 
unul din fondatorii Partidului Comu
nist Chinez.

La ambasadă au venit tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
Ștefan Voitec, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. ai P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Paul Niculescu și Gheorghe Rădu- 
lescu, membri ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-

miniștri ai guvernului, Iosif Uglar și 
Ilie Verdeț, membri ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, personal, 
al Marii Adunări Naționale, al Con
siliului de Stat, al guvernului, tova
rășul Manea Mănescu a exprimat 
condoleanțe ambasadorului Republi
cii Populare Chineze. Li Tin-ciuan. 
Apoi a fost păstrat un moment de 
reculegere în fața portretului îndo
liat al tovarășului Dun Bi-u. S-a 
semnat în cartea de condoleanțe.

VIZITA TOVARĂȘULUI CEN YUN-KUEI, 

membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Chinez

Cronica zilei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului etiopian, al guvernului militar provizoriu, pre
cum și al meu personal doresc să adresez felicitări Excelenței Voastre 
cu prilejul realegerii ca președinte al Republicii Socialiste România.

Doresc, totodată, să vă transmit cele mai bune urări de sănătate și 
succes în înalta dumneavoastră funcție, pentru bunăstarea și prosperi
tatea continuă a poporului român.

General de brigadă 
TEFERI BANTE

Președintele Consiliului administrativ 
' militar provizoriu al Etiopiei

în drum spre patrie, la întoarcerea 
din Mexic, tovarășul Cen Yun-kuei, 
membru al Biroului Politic al C.C, 
al Partidului Comunist Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, a făcut, 
la 6 aprilie, o escală la București,

Oaspetele a vizitat cartiere noi și 
obiective culturale din Capitală.

Seara, tovarășul Gheorghe Radu
lescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, a oferit un ’ 
dineu în onoarea tovarășului Cen 
Yun-kuei.

în cursul nopții, oaspetele a pără
sit Bucureștiul, continuindu-și călă
toria spre patrie.

La sosirea și la plecarea din Bucu
rești, tovarășul Cen Yun-kuei a. fost 
salutat de tovarășii Gheorghe Radu
lescu, Ștefan Andrei, Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Li Tin-ciuan, am
basadorul R. P. Chineze la București, 
și membri a, ambasadei.

(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Excelență,
Am aflat cu multă plăcere că Excelența Sa domnul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a fost reales 
de către Marea Adunare Națională, la 17 martie 1975, ca președinte al 
Republicii Socialiste România.

în numele guvernului tailandez și al meu personal, permiteți-mi să_ 
transmit, prin, dumneavoastră, Excelenței Sale președintelui republicii” 
felicitările noastre cordiale.

Sint încredințat că, cu experiența și înțelepciunea sa prețioasă, sub 
conducerea sa capabilă, Republica Socialistă România va continua să 
prospere.

Primiți, Excelență, asigurările considerațiunii mele celei mai înalte.
KUKRIT PRAMOJ

Prim-ministru al Tailandei

LA 15 APRILIE 1975

Tragerea excepțională LOTO a primăverii
Administrația de stat Loto- 

Pronosport informează că în 
ziua de 15 aprilie 1575 organi
zează tragerea excepțională Loto 
a primăverii la care se vor a- 
corda numeroase și importante 
premii în bani (de valori fixe 
și variabile), autoturisme „Da- 
cia-1 300“ și „Skoda-S-100“. pre
cum și excursii în Uniunea So
vietică (de cite 2 locuri, cu 
trenul, durata circa 15 zile, pe 
itinerarul Kiev—Riga—Lenin
grad—Moscova), R. D. Germană 
(de cite 2 locuri, cu trenul, 
durata circa 15 zile, pe iti
nerarul Praga—Dresda—Karl-
Marx Stadt—Erfurt—Weimar— 
Leipzig—Budapesta), Italia (cu 
autocarul, circa 21 de zile, pe 
ruta Veneția—Bologna—Floren

ța—Roma—Perugia—Ravenna—

Padova—Triest), Elveția (cu a- 
vionul, durata circa 8 zile, pe 
itinerarul Zurich—Lausanne— 
Geneva—Berna).

La tragerea excepțională Loto 
a primăverii, din 15 aprilie, vor 
fi extrase 42 de numere cîștigă- 
toare astfel : la faza I — 2 ex
trageri : una de 12 numere din 
90 și a doua (efectuată în con
tinuarea primei) de 12 numere 
din cele 78 rămase în urnă ; la 
faza a Il-a — 3 extrageri : a 
treia de 6 numere din 90, a 
patra (efectuată in continuarea 
celei de-a treia) de 6 numea 
din cele 84 rămase în urnă și 
a cincea (efectuată în continua
rea ultimelor două) de 6 numere 
din restul de 78 rămase în 
urnă.

Luni dimineața, tovarășii Iosif 
Uglar, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-au întîlnit cu delegația Partidului 
Socialist din Porto Rico, formată din 
tovarășii Julio Vives Vasquez, pre
ședintele Partidului Socialist din 
Porto Rico, și Pedro Baiges, membru 
al Comisiei Politice, secretar al Co
mitetului Central al partidului, care, 
la invitația Comitetului Central al 
P.C.R., face o vizită de prietenie în 
țara noastră. întîlnirea, care s-a des-, 
fășurat intr-o atmosferă cordială, a 
prilejuit efectuarea unui schimb de 
informații privind activitatea și pre
ocupările actuale ale celor două par
tide.

în aceeași zi, delegația Partidului 
Socialist din Porto Rico a părăsit 
țara noastră.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația Partidului Socialist din 
Porto Rico a vizitat obiective econo
mice, social-culturale și istorice din 
municipiul București, din județele 
Prahova, Buzău și Brașov.

★
Cu prilejul alegerii în funcția de 

președinte al Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Giosan a 
primit un mesaj de felicitare din 
partea președintelui Adunării Po
porului din Republica Arabă Egipt, 
Sayed Marei.

♦
Luni dimineața a părăsit Capitala 

Edward G. Biester, membru al Co
misiei pentru probleme internațio
nale a Camerei Reprezentanților din 
S.U.A., care, la invitația Comisiei 
pentru politica externă și coopera
rea economică internațională a 
Marii Adunării Naționale, a făcut o 
vizită in țara noastră. •

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Dumitru 
Turcuș, secretar al Comisiei pentru 
politică externă și cooperarea econo
mică internațională, și Iuliu Fejes, 
membru al comisiei, deputat.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei S.U.A. la București.

★
în continuarea vizitei pe care o 

face în țara noastră, ministrul apă
rării al Marii Britanii, Roy Mason, 
însoțit de general-colonel Vasile Io
nel, adjunct al ministrului apărării 
naționale a Republicii Socialiste 
România, a fost oaspete'al județului 
Suceava, unde a vizitat o serie de 
monumente istorice, așezăminte (JJ1- 
turale și obiective turistice.

★
Uniunea compozitorilor a omagiat, 

luni după-amiază, pe unul dintre cei 
mai de seamă membri ai săi, maes
trul Dimitrie Cuclin, cu prilejul îm
plinirii virstei de 90 de ani. Perso
nalitate complexă — muzician, filo
zof, poet, traducător — sărbătoritul 
este creatorul unei opere valoroase, 
incluzînd aproape toate genurile mu
zicale. Realizările sale artistice, pen
tru care i s-au acordat numeroase 
premii și înalte distincții, sînt străbă
tute de un profund umanism. Au vor
bit cu acest prilej Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii compozitorilor, 
și muzicologul Gheorghe Firea.

Semnificațiile unor procente 
in bătălia cincinalului

Cifra de 12 miliar
de ruble este impre
sionantă prin propor
țiile ei, chiar dacă 
este vorba de o eco
nomie de dimensiuni
le pe care le are eco
nomia sovietică ; ea, 
își dezvăluie semnifi
cațiile multiple in 
confruntarea cu reali
tatea vie a produc
ției : este vorba de 
sporirea productivită
ții muncii cu numai 
unu la sută, de redu
cerea consumului de 
materiale tot cu unu 
Ia sută sau de spori
rea eficienței investi
țiilor cu o copeică la 
o rublă. Aceste pro
cente, în aparență mi
nuscule, dar in reali
tatea concretă atît de 
importante, constituie 
unul din obiectivele 
angajamentelor socia
liste ale oamenilor 
muncii din industria 
sovietică, pentru ulti
mul an al cincinalu
lui.

în intenția de a o- 
feri cititorilor o ima
gine mai exactă a 
ceea ce reprezintă a- 
ceste angajamente am 
făcut popas la cîteva 
din izvoarele miliarde
lor. ...Cuptorul Martin 
nr. 35 (ultimul, dar ca 
importanță primul) al 
uriașului combinat si
derurgic „V. I. Lenin" 
de la Magnitogorsk. 
Pentru anul acesta, 
brigada cuptorului 
Martin nr. 35 s-a an
gajat să producă o 
cantitate de 1 300 000 
tone de oțel, cu 30 000 
mai mult decît planul 
Inițial.

O scurtă declarație 
a lui V. Vikulov, se
cretar al Comitetului 
regional Celiabinsk al 
P.C.U.S., în legătură 
cu acest angajament : 
„După cum se știe, ca
pacitățile de producție 
proiectate au fost de 
mult asimilate și de
pășite Ia majoritatea 
covirșitoare a cuptoa
relor. Pe ce bază 
poate spori atunci

productivitatea ? Ră- 
mîn două căi : prima
— sporirea greutății 
șarjelor, iar a doua
— reducerea duratei 
lor. Aceasta se poate 
realiza pe seama in
tensificării procese
lor tehnologice, îm
bunătățiră folosirii 
oxigenului șl com
bustibilului, reduce
rii timpului de ne
funcționare a cuptoa
relor". Adică, exact 
ceea ce au „descope
rit" oțelarii de la 
„35". La chemarea lor

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA

au răspuns numeroa
se colective ale in
dustriei siderurgice, 
care s-au angajat să 
pună umărul pentru 
realizarea acelui... I 
la sută. Care înseam
nă nici mai mult, 
nici mai puțin decât 
5 miliarde ruble.

...Uzina de automo
bile din Minsk. în 
primul rînd, o spurtă 
prezentare a reali
zărilor obținute de 
uzină în primii pa
tru ani ai cincina
lului : consumul de 
laminate feroase a 
scăzut cu 22,6 la sută. 
Un număr de 70 de 
piese auto au de
venit din „metali
ce" — „plastice", iar 
anul acesta un număr 
de alte 67 piese vor 
trece prin aceeași 
metamorfoză. Are cu- 
vîntul A. Papkovici, 
șeful brigăzii de pre
să : „Ne angajăm să 
economisim anul a- 
cesta 1100 tone de 
metal". Iar argumen
tele sînt cuprinse 
în scrisoarea adre
sată tuturor colec
tivelor industriale din 
U.R.S.S. : „1 la sută
economie de mate
riale". Ceea ce în 
limbajul cifrelor în

seamnă 4 miliarde 
ruble.

...Uzina de ace de 
tricotaj din platină, 
„K.I.M.", din raionul 
moscovit Kuntzevo. 
în planul de întimpi- 
nare pe anul 1975, 
muncitorii de aci s-au 
angajat să sporească 
eficiența investițiilor 
cu 1,5 copeici la ru
blă peste plan, ajun- 
gind la o eficiență de 
4 copeici la rublă. 
Cum ?

„în primul rînd, 
răspunde directorul 
uzinei, S. Badiantz, 
pe baza automatizării 
și mecanizării lucră
rilor cu un mare vo
lum de muncă. Scri
soarea adresată de 
colectivul uzinei mos
covite a primit răs
punsuri din partea a 
zeci și sute de alte 
colective. Iar, pe plan 
unional, copeica la 
rubla „rotunjită" în
seamnă 3 000 000 000 
ruble".

Ce înseamnă aceste 
12 miliarde de ruble, 
cit rezultă din adu
narea celor trei fac
tori, se poate ușor 
deduce din următorul 
calcul : cu un miliard 
de ruble se pot con
strui locuințe cu un 
spațiu locativ de 
6 500 000 mp sau se 
pot fabrica: 150 000 000 
metri de țesături,
4 500 000 perechi de 
încălțăminte din piele,
5 000 000 articole de 
tricotaje, 7 500 000 pe
rechi de ciorapi, 
200 000 biciclete. Și 
mai rămîn și pentru 
mobilă 30 000 000 ru
ble. Aceasta însă nu
mai dintr-un mili
ard. Din 12 miliar
de — de 12 ori mai 
mult. Și totul pro
venind de la acel 
„1 la sută", care cu
prinde în el zecile, 
sutele de mii, milioa
nele de conștiințe ce 
muncesc în numele 
construirii unui nobil 
ideal, cel al comunis
mului.

L. DUȚA

1 uo-e enisl'd
ii

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORToSPORT * SPORT « SPORT
JOOmidOU' ăfoS ,sm

V- S: ^1...4»■—i,,.
(Age«M In partidele comuniste și muncitorești

Un nou edificiu

Sportivi români peste hotare
Echipa feminină de volei, 

învingătoare
în prima zi a competiției in

ternaționale de volei de la Szom- 
bathely (Ungaria), selecționata fe
minină a României a întîlnit re
prezentativa Bulgariei. La capă
tul unei partide spectaculoase, 
care a durat două ore și ju
mătate, voleibalistele românce au 
terminat învingătoare cu scorul da 
3—2 (15—17, 15—12, 15—13, 8—15,
15—13). Intr-un alt meci, echipa Cu
bei a întrecut cu 3—1 (15—5, 12—15, 
15—10, 15—11) selecționata de tineret 
a Ungariei.

Un succes al boxerului
C. Văran

La Sofia s-au încheiat reuniu
nile turneului internațional de 
box pentru „Cupa Stranjata". Un 
frumos succes a repurtat pugi- 
listul român de categorie semi
grea Constantin Văran, care a 
obținut medalia de aur. După 
ce, în semifinale, l-a eliminat pe 
turcul I. Gera, în finală Văran a dis
pus la puncte de sovieticul V. Ro- 
menski.

Concursul de judo 
de la Jablonec

în localitatea cehoslovacă Jablo
nec s-a desfășurat un concurs 
international de judo, care a re
unit 66 de judokani din Bulga
ria, R. D, Germană, Polonia, Româ
nia, Ungaria, U.R.S.S. și Ceho
slovacia. Un frumos succes a 
repurtat sportivul român Gheorghe 
Nache, învingător la categoria semi
grea. Pe locul doi s-a clasat Kinas 
(U.R.S.S.), iar locul trei a fost ocupat 
de românul Constantin Știrbu. La 
categoria semimijlocie a ciștigat Kru
ger (R. D. Germană), judokanul ro
mân Loghin Lazăr ocupind locul 
trei, la egalitate cu cehoslovacul Sva- 
cin.

Ilie Năstase învins în finala 
de ia Tucson

Marele turneu de tenis de la 
Tucson (Arizona), primul concurs 
de anvergură desfășurat in acest 
sezon în aer liber, care a re
unit o serie de ași ai rachetei 
în frunte cu celebritățile australiene 
Rod Laver, Ken Rosewall și John 
Newcombe, s-a încheiat duminică, 
în finala turneului, tinărul australian 
John Alexander a confirmat marele 
său progres invingindu-1 pe Ilie Năs
tase cu 7—5, 6—2. Comentatorii a- 
gențiilor internaționale de presă re
levă in cronicile lor că Alexander, 
în vîrstă de 23 de ani, a jucat 
un tenis perfect și se anunță un 
valoros reprezentant al Austra
liei la viitoarele concursuri de am
ploare. în ceea ce-1 privește pe Ilie 
Năstase, agențiile internaționale de 
presă subliniază jocul său bun des
fășurat in primul set, cind s-a impus 
cu serviciile sale precise și puterni
ce. în acest turneu Ilie Năstase a 
marcat o revenire de formă, care i-a 
permis ca în sferturile de finală să-1 
elimine pe Rod Laver, un adevărat 
supercampion al ultimilor zece • ani.

La Viena, întreceri, la tenis 
de masă

La Viena a avut loc un mare 
concurs de tenis de masă, reunind 
pe cei mai buni jucători și ju
cătoare din Europa. în clasamen
tul final feminin, primul loc a 
fost ocupat de suedeza Ann Christin 
Hellmann, cu 10 victorii. Campioa
na României, Maria Alexandru, 
s-a clasat pe locul 4, cu 6 vic
torii. In ultimele meciuri, Maria 
Alexandru a învins-o cu 2—0 pe 
Magos, cu 2—1 pe Grofov.a și a pier
dut întilnirile cu Hendriksen (0—2) 
și Lottaler (1—2).

Turneul masculin a fost dominat 
de suedezul Kjell Johasson, care a 
cucerit primul loc totalizind 10 vic
torii.

GIMNASTICĂ:

Participanți din 11 țări la Campionatele 
internaționale aie României

în zilele de 11, 12 și 13 aprilie, în 
sala sporturilor de la FloreasCa, se 
vor desfășura întrecerile celei de-a 
18-a ediții a Campionatelor interna
ționale de gimnastică ale României. 
La actuala ediție și-au anunțat parti
ciparea gimnaști și gimnaste din Bul
garia, Cehoslovacia, Canada, Elveția, 
R. D. Germană, R. F. Germania. Ita
lia, Polonia, Ungaria și U.R.S.S., care

Sport pe micul
ecran

MIERCURI, 9 aprilie. Ora 16,30 — 
FOTBAL : Politehnica Timișoara — 
Steaua (divizia A). Transmisiune 
directă de la Timișoara.

JOI. 10 aprilie. Ora 21,50 — „GOL"! 
— o emisiune cu cele mai frumoase 
faze din meciurile disputate în 
seara precedentă în semifinalele cu
pelor europene intercluburi la fotbal.

SlMBĂTA, 12 aprilie. Ora 16,15 I— 
FOTBAL : Sportul studențesc — Va- 
»as Budapesta. (Transmisiune directă 
de la stadionul Republicii).

DUMINICA, 13 aprilie. Ora 15 — 
Primii pași în tenis (II) — lecții cu 
Ion Țiriac. Ora 15,25 — Campiona
tele internaționale de gimnastică ale 
României — finalele pe aparate. Se- 
lecțiuni înregistrate de la sala Flo- 
reasca. Ora 16,10 — Ultimul concurs 
pentru „Cupa mondială" la schi 
alpin. Transmisiune de la Val Gar
dena (Italia).

vor concura alături de cei mai va
loroși reprezentanți ai țării noastre.

In programul campionatelor figu
rează numai exerciții liber alese. în 
prima zi, de la ora 17,30, se va des
fășura concursul masculin, urmînd ca 
a doua zi. de la aceeași oră. să aibă 
loc concursul feminin. Duminică 13 
aprilie, de la ora 11,00, este programat 
concursul pe aparate.

ÎN CÎTEyA RÎNDURI
• La Madrid, într-un meci contînd 

pentru Campionatul european de 
rugbi — „Cupa F.I.R.A.", s-au întîl
nit reprezentativele Spaniei și Italiei. 
Rugbiștii italieni au obținut victoria 
cu scorul de 19—3, după ce la pauză 
scorul era egal : 3—3.

• La Miinchen, în cadrul Campio
natului mondial de hochei pe gheață 
(grupa A), reprezentativa U.R.S.S. a 
întrecut cu scorul de 13—2 (3—0, 7—0, 
3—2) formația Poloniei. Golurile e- 
chipei sovietice au fost înscrise de 
Anisin, Șadrin (cîte 3), Șalimov, Ia- 
kușev (cite 2), Kapustin, Mihailov șl 
Harlamov, iar punctele formației po
loneze au fost realizate de Zlentara 
și Szeya.

Luni seara partida dintre selecțio
natele Suediei și S.U.A. s-a încheiat 
cu scorul de 7—0 (3—0, 0—0, 4—0) în 
favoarea hocheiștilor suedezi.

spitalicesc la Bacău
BACĂU (Corespondentul „Scinteii", 

Gheorghe Baltă). — Ieri ,s-a inau
gurat la Bacău un mare și impor
tant complex spitalicesc. Este vorba 
de un spital cu 700 paturi, cuplat 
cu policlinică. Complexul dispune de 
secții de medicină internă, chirurgie, 
neurologie, cardiologie, reanimare și 
terapie intensivă, laboratoare de spe
cialitate. Pentru prima dată la Ba
cău va funcționa în noul edificiu și 
o secție de chirurgie infantilă.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

călduroasă. Cerul a fost variabil, 
mai mult noros. Vîntul a suflat po
trivit, cu intensificări in Banat, Mol
dova și local in Bărăgan și Podișul 
Transilvaniei. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 12 grade la 
Sulina și Mangalia și 29 de grade 
la Tg. Ocna. în București : Vremea 
s-a menținut călduroasă, cu cerul 
variabil. Vîntul a suflat slab. Tempe
ratura maximă a fost de 29 de grade.

Timpul probabil pentru 9, 10 și 11 
aprilie. în țară : Vremea se menține 
călduroasă la început, apoi se va răci 
incepînd din nordul țării. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros. Se vor 
semnala ploi locale. Vînt potrivit, cu 
intensificări de scurtă durată. Mini
mele vor fi cuprinse între 5 și 15 
grade, mal coborîte in depresiunile 
din estul Transilvaniei, iar maxi
mele între 16 și 25 de grade, mai 
ridicate în primele zile. în Bucu
rești : Vreme călduroasă în primele 
zile, apoi în răcire ușoară. Cer va
riabil, mai mult noros. Ploaie de 
scurtă durată în a doua parte a in
tervalului. Vînt potrivit, cu unele in
tensificări.

A 45-A ANIVERSARE 
A PARTIDULUI POPORULUI 

DIN PANAMA
CIUDAD DE PANAMA 7 (Ager- 

pres). — într-un comunicat dat pu
blicității cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări de la crearea sa, Partidul 
Poporului din Panama, subliniind că 
„țara se află într-un moment istoric 
al procesului de eliberare", Cheamă 
la stringerea alianței între diferitele 
sectoare politice panameze, în vede
rea formării unui front antiimperia- 
list. Comunicatul Partidului Poporu
lui din Panama condamnă manevre
le reacțiunii îndreptate împotriva 
măsurilor de apărare a intereselor 
naționale adoptate de către guvernul 
generalului Omar Torrijos. Cu același 
prilej a luat cuvîntul Ruben Dario 
Souza, secretar general al Partidului 
Poporului din Panama. Referindu-se 
la problema Canalului Panama, el a 
arătat că orice acord în negocierile 
cu S.U.A. trebuie să implice respec
tarea hotăririi poporului panamez 
de a-și alege liber calea sa de dez
voltare.

ȘEDINȚA comitetului 
EXECUTIV NAȚIONAL 

AL P.C. DIN IRLANDA
DUBLIN 7 (Agerpres). — La Dub

lin a avut loc, duminică, prima șe
dință a Comitetului Executiv Națio
nal al Partidului Comunist din Ir
landa ales la cel de-al XVI-lea Con
gres al partidului. Comitetul Execu
tiv Național i-a reales pe Michael 
O’Riordan în funcția de secretar ge
neral al partidului și pe Andrew 
Barr — președinte al partidului. Ja
mes Stewart a fost reales secretar 
general adjunct al P.C. din Irlanda.

SESIUNEA 
CONSILIULUI NAȚIONAL 

AL P.C. DIN INDIA
DELHI 7 (Agerpres). — La Delhi 

s-au încheiat lucrările sesiunii Con
siliului Național al Partidului Comu
nist din India. In cadrul sesiunii au 
fost discutate probleme privind situa
ția politică internă și sarcinile P.C. 
din India în actuala etapă.

în rezoluțiile adoptate se exprimă 
solidaritatea și sprijinul cu lupta po
poarelor din Indochina pentru inde
pendență, cu lupta popoarelor arabe.

GRECIA:

Succese ale „Colaborării democratice" in al doilea 
tur de scrutin al alegerilor municipale și comunale
ATENA 7 — Corespondentul Ager

pres transmite : La al doilea tur al 
alegerilor municipale și comunale, 
desfășurate duminică în 123 de loca
lități importante ale Greciei, „For
mațiunile colaborării democratice", 
sprijinite de partidele de opoziție, 
au repurtat un nou succes de presti
giu. Potrivit comunicatului Ministe
rului grec de Interne, după Atena, 
unde, în urmă cu o săptămînă, au 
ieșit învingătoare listele forțelor de

mocratice, duminică a fost rîndul 
celorlalte două mari orașe ale țării 
— Pireu și Salonic — să desemneze 
la conducerea lor primari reprezen- 
tind „Colaborarea democratică". 
„Formațiunile colaborării democra
tice" au ieșit învingătoare, de ase
menea, la Larissa, Ioannina, Kaval- 
la, Korinthos, Messolonghi, Kerkira, 
Karditsa, Kastoria, Zakinthos, Arta, 
Hania și Farsala — în aproape toa
te centrele urbane mari ale țării.

COMPETIȚII,
FOTBAL

Divizia A (etapa a XXIII-a). 
Steaua—Steagul roșu 1—0, U.T.A.— 
Chimia 1—1, F. C. Argeș—Dinamo 
2—2, F. C. Constanța—F. C. Olimpia 
0-0, A.S.A.—F. C. Galați 4—2, F.C.M. 
Reșița—C.F.R. 2—1, Universitatea 
Craiova—Jiul 0—0, Sportul studen
țesc—Poli Timișoara 1—2, Universi
tatea Cluj-Napoca—Poli Iași 0—0. 
In clasament, pe primele trei locuri : 
Dinamo (35 p.); A.S.A. (28 p.) și 
F.C.M Reșița (26 p.). Etapa
viitoare, miercuri, 9 aprilie : Dina
mo—Sportul studențesc, Poli. Tim.— 
Steaua, F. C. Olimpia—U.T.A., 
C.F.R.—Univ. Cluj-Napoca. Chimia— 
Univ. Craiova, , Jiul—F. C. Argeș, 
Poli Iași—A.S.A., Steagul roșu— 
F. C. Constanța, F. C. Galați—F.C.M. 
Reșița.

Divizia B (etapa a XXI-a). In se
ria I : Oțelul—Gloria 1—0, Uni
rea—Progresul Brăila 2—1, S. C. 
Bacău—Foresta 4—0, Relonul—Pe
trolul 2—1. In clasament conduce 
S. C. Bacău (29 p.), urmată de Pro
gresul Brăila (27 p.) și Gloria (25 p.). 
In seria a II-a : Metalul Buc.—Auto
matica 0—0, Rapid—Gaz metan 5—0, 
Metalul Mija—Progresul Buc. 0—0, 
Dinamo—Tractorul 3—0. în clasa
ment conduce Rapid (33 p.), urmată 
de Metalul Buc. și Progresul Buc. 
(ambele cîte 26 p.). Seria a IlI-a :

REZULTATE
Corvinul—Arieșul 1—0, Șoimii—Vul
turii 1—0. Industria sîrmei—F. C. 
Bihor 2—3, Metalul Aiud—Minerul 
B. M. 1—1. în clasament conduce 
F. C. Bihor (31 p.), urmată de Șoimii 
(30 p.) și Minerul Baia Mare (28 p.).

HANDBAL
Feminin : Univ. Buc.—Progresul 

18—9, Confecția—Univ. Iași 15—10, 
Constructorul—Mureșul 8—17, Spar
ta—Textila 10—19, Voința—Univ. 
Tim. 10—11, Rapid—I.E.F.S. 8—10. 
Masculin : Dinamo Brașov—Stea
ua 20—26, Univ. Craiova—Dina
mo Buc. 12—23, Independența—Univ. 
Cluj-Napoca 19—22, C.S.U. Galați— 
H. C. Minaur 16—15, Univ. Buc.— 
Știința Bacău 19—14, Carom—Poli 
Tim. 22—13.

RVGBI
în penultima etapă, dinaintea tur

neului final : Sportul studențesc— 
Gloria 8—7, Poli Iași—Univ. Tim. 3—0, 
Dipamo—Constructorul Buzău 36—6, 
Steaua— C.S.M. Sibiu 61—3, Vulcan— 
Farul 6—16, Rulmentul—T.C.I. 9—6, 
Agronomia—Știința 0—3, Rapid—Gri- 
vița roșie 4—12. în clasament, în 
seria I conduce Steaua (31 p.), urma
tă de Dinamo (30 p.). iar în seria 
a II-a Farul (34 p.), urmat de Știin
ța (31 p.).

18,35 Osmoza : învățămînt, cerce
tare, producție. (Film docu- 
mentar-artistic).

19,00 Județele țării pe verticala 
dezvoltării. Azi — județul 
Harghita.

19,20 1001 de seri : V-o ‘ prezentăm 
pe Magllla.

19.30 Telejurnal.
20,00 Pagini glorioase din Istoria 

patriei. Păuliș — moment 
eroic în lupta pentru elibe
rarea țării de sub jugul fas
cist.

20.10 Revista economică TV.
20,45 Teatrul liric TV. Selecțiuni 

din opera „Maeștrii clntăreți 
din Nilrnberg" de Richard 
Wagner.

22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 Și pe vale și pe grui. Muzică 
populară interpretată de Vic
toria Darvai.

20.10 Emisiune literară. Căutăto
rul. Acad. Al. Phillppide la 
75 de ani.

20,40 Film artistic : „Duminică la 
ora 6“.

22,05 întîlnirea cu opereta și cu... 
Vali Niculescu, Jenia Petco- 
vicl, Ion Stoian și Cristian 
Mihăilescu.

22,30 închiderea programului.

t V

PROGRAMUL I

8.30 Curs de limba germană. 
Teleșcoală.

9,00 Patria noastră : Sibiu — 
vechi oraș al țării noastre.

9.30 Itinerar pe harta țării : 
Insula Caraorman.

9.50 Filmoteca document : George 
Enescu.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 File de dicționar. Medalion : 

Tatiana Samoilova. Film ar
tistic : „Zboară cocorii".

13,25 Telex.
12.30 închiderea programului.
16,00 Matineu de vacanță. Film ar-, 

tistic : „Pan Tau". Producție 
a studiourilor cehoslovace 
(partea I).

16.50 Tara mea, frumoasă floare. 
Cîntece șl dansuri populare.

17,00 Telex.
17,05 Legile țării, legile noastre !
17,15 Muzica. Emisiune de actuali

tate muzicală.
17,35 Din lumea plantelor și ani

malelor.
13,05 Algoritm TV. Emisiune enci

clopedică pentru tineret.

LUNA CĂRȚII 
ÎN ÎNTREPRINDERI

Intre 1 și 30 aprilie, în județul 
Brașov se desfășoară „Luna cărții 
in' întreprinderi", manifestare care 
își propune drept obiectiv popu
larizarea și difuzarea mai largă a 
cărții politice, tehnico-științifice și 
literare în toate unitățile indus
triale. Cu acest prilej, în întreprin
deri vor fi organizate standuri și 
vitrine cu cărți, biblioteci volante, 
expoziții în cadrul celor trei deca
de (intre 1 și 10 aprilie — cartea 
social-politică, între 11 și 20 apri
lie — cartea tehnică, iar între 21— 
30 aprilie — cartea beletristică). In 
același timp vor avea loc intîlniri 
cu scriitori și redactori ai unor edi
turi, concursuri și prezentări de 
cărți. (Nicolae Mocanu).

„EROI AU FOST, 
EROI SÎNT ÎNCĂ"

între manifestările politico-edu
cative consacrate victoriei asupra 
fascismului, Comitetul județean 
Buzău al U.T.C. a organizat în co
muna Pietroasele evocarea eroului 
revoluționar Constantin Godeanu, 
fiu al acestei comune. Momentul 
a fost marcat de primirea în rîn- 
durile U.T.C. a unui grup de pio
nieri și de un simpozion de comu
nicări și referate susținute de foști 
camarazi de luptă ai eroului. A ur-

mat un spectacol patriotic intitulat 
„Eroi au fost, eroi sint încă". (Mi
hai Bâzu).

FESTIVAL FOLCLORIC
In județul Cluj se desfășoară fa

za zonală a festivalului folcloric 
„Te slăvim, pămînt strămoșesc", re
zervat formațiilor muzical-coregra- 
fice ale căminelor culturale. Prin 
amploarea sa, manifestarea a dat

CARNET

CULTURAL
un nou avînt activității culturale 
la sate, cu acest prilej luînd ființă 
noi formații artistice de amatori. 
Printre cele mai noi se numără 
formațiile de dansuri din satele 
Vlaha, Sic, Hășdate, Bonțida, bri
gada artistică de agitație din Chiu
lești, grupurile vocale de la Pe- 
treștii de Jos, Călățele și Rișca, e- 
chipa de fluierași din Beliș etc. 
(Al. Mureșan).

CINSTIRE SAVANTULUI
Societatea științifică a elevilor 

din municipiul Gheorghe Gheor-

ghiu-Dej poartă numele marelui 
matematician Grigore Moisil. Pen
tru a-i cinsti memoria, membrii so
cietății au organizat la casa de 
cultură o interesantă expoziție care 
înmănunchează documente ce ates
tă contribuția ilustrului matema
tician la dezvoltarea științei și în- 
vățămîntului românesc, obiecte ce 
au aparținut lui Grigore Moisil. 
Vizitatorii pot asculta, de aseme
nea, vocea savantului imprimată pe 
bandă de magnetofon și viziona un 
film închinat lui. (Gheorghe Baltă).

CORUL DIN ARDUSAT 
LA TAKTASZADA

în cadrul unui schimb de spec
tacole, cunoscutul cor al țăranilor 
din comuna Ardusat, județul Ma
ramureș, sub bagheta dirijorului 
Valentin Băințan, a întreprins în
tre 5 și 7 aprilie o vizită la Tak- 
taszada, din Republica Populară 
Ungară, la invitația corului bărbă
tesc din localitate, formație laurea
tă in domeniul tradiției folclorice. 
Din repertoriul coriștilor maramu
reșeni care va fi prezentat în fața 
publicului ungar fac parte prelu
crări de folclor, cîntece de masă, 
precum și o suită de cîntece popu
lare în aranjamentul compozitoru
lui Liviu Borlan. Peste puțină vre
me, gazdele vor întoarce vizita 
prietenilor din România. (Gheorghe 
Susa).
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UN BILANȚ OFICIAL CONSEMNEAZĂ
JJRelațiile sociale oferă condiții favorabile In preajma vizitei președintelui

Importantele victorii obținute 
de populația sud-vietnameză

si forțele sale armate
® 270 000 de militari scoși din luptă, 16 provincii si 5 mari orașe 
eliberate • 9 300 000 persoane trăiesc în zona 6.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud • Zeci de mii de ostași și ofițeri ai 

armatei saigoneze au trecut de partea populației
•

ternice ale inamicului pe Platourile 
înalte și în cîmpia de coastă Trung 
Bo, au dezorganizat totalitatea forțe
lor militare si a aparatului represiv în 
vaste regiuni din mai multe sectoare, 
ceea ce reprezintă o importantă sem
nificație din punct de vedere politic, 
militar, economic și cultural. Nume
roase unități, zeci de mii de soldați 
și mii de ofițeri ai armatei saigo
neze s-au răsculat și au trecut de 
partea populației și armatei sale.

Această victorie importantă, ob
ținută intr-un scurt interval de timp, 
a accelerat evoluția situației 
Vietnamul de sud într-o nouă 
recție si a schimbat net balanța în 
favoarea forțelor populare. Ea repre
zintă o victorie a forțelor unității 
și a hotăririi ferme a torțelor armate 
și populației sud-vietnameze de a 
lupta pentru pace, independență, de
mocrație și înțelegere națională — 
se subliniază în document.

★

M.A.E. al Republicii Vietnamului 
de Sud a dat publicității un comu
nicat prin care se anunță că toate 
navele și avioanele civile străine care 
doresc să folosească porturile și ae
roporturile din zona eliberată a 
Vietnamului de sud trebuie să ob
țină o autorizație prealabilă din par
tea G.R.P. al R.V.S.

*
Congresmanul american Lee Aspin 

(membru democrat al Camerei Re
prezentanților din partea statului 
Wisconsin) a dat publicității, dumini
că, la Washington, o declarație în care 
subliniază că aproximativ o treime 
din totalul ajutorului militar ameri
can acordat străinătății, în ultimii 25 
de ani, a fost destinat Vietnamului de 
sud. Astfel, în această perioadă, re- 

■ gimui saigonez a primit 15,2 miliarde 
dolari, din totalul de 53,5 miliarde.

VIETNAMUL DE SUD 17 (Ager
pres). — Intr-un comunicat al Co
mandamentului forțelor armate 
populare de eliberare din Vietnamul 
de Sud s-a anunțat că, de la începu
tul lunii martie, populația sud-viet- 
nameză și forțele sale armate au scos 
din luptă 270 000 de militari ina
mici, au eliberat 16 provincii, între 
care cinci mari orașe, astfel că, în 
prezent, 9 300 000 persoane trăiesc în 
zona Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud. anunță agenția 
V.N.A.

Ca răspuns la politica 
lui Nguyen Van Thieu de 
a războiului și de sabotare a Acordu
lui de la Paris, populația sud-vietna- 
meză și forțele sale armate — se 
arată in comunicat — au obținut im
portante victorii strategice, au ni
micit sau dezorganizat o mare' parte 
din forțele militare ale inamicului, 
au capturat sau au distrus o mare 
cantitate de arme, muniții, instalații 
tehnice și alt material de război in 
regiunile militare I și a Il-a. Șase 
divizii regulate inamice — cinci di
vizii de infanterie și o divizie de puș
cași marini — brigada a treia de pa- 
rașutiști, 10 regimente și 19 companii 
de blindate. 35 de batalioane. 9 
companii și 70 de secțiuni de arti
lerie la sol, precum și cinci batalioa
ne de artilerie antiaeriană au fost 
nimicite sau dezorganizate total, îm
preună cu unități de „apărare ci
vilă".

Importante victorii au fost obți
nute în Delta Mekongului și in 
ținutul Du Nam Bo oriental, unde 
mii de garnizoane au fost nimicite 
sau unitățile lor silite să se re
tragă. Eliberînd în întregime provin
cia Phuoc Long, forțele armate și 
populația sud-vietnameză au distrus 
sistemele de apărare cele mai pu-

de presă
regimului 

continuare
din 
di-

CAMBODGIA

NOI POZIȚII CUCERITE
PNOM PENH 7 (Agerpres). — Lup

tele din zona orașului Pnom Penh au 
atins luni o intensitate deosebită, for
țele de eliberare cambodgiene lansind 
atacuri soldate cu cucerirea unor noi 
poziții în vestul, nordul și sudul ca
pitalei. Patriotii khmeri au sporit 
presiunea exercitată asupra aeropor
tului Pochentong, pe care îl mențin 
sub un continuu bombardament 
artilerie și cu rachete, iar în zona 
selel naționale nr. 4, care leagă 
pitaja de sud-vestul țării, trupele _ 
gimului de la Pnom Penh au fost si
lite să se retragă cu 5 kilometri, pă
răsind două localități.

DE FORȚELE PATRIOTICE

GENEVA

pentru rezolvarea justă
a problemei naționale in Iugoslavia"

O cuvîntare a președintelui I. B. Tito
BELGRAD 7 (Agerpres). — Pre

ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a întreprins o vizită în 
R. S. Macedonia și în provincia au
tonomă Kosovo. La Pristina, pre
ședintelui Tito i-a fost acordat titlul 
de doctor honoris causa al univer
sității. Luînd cuvîntul la festivitățile 
ce au avut loc cu acest prilej, pre
ședintele Tito a subliniat necesitatea 
studierii marxism-leninismului în 
invățămîntul superior, sistematic și 
adaptat creator la condițiile speci
fice ale Iugoslaviei. Vorbitorul a 
subliniat în acest context că rela
țiile sociale din Iugoslavia oferă 
condiții deosebit de favorabile pen
tru solutionarea justă și consecventă 
a problemei naționale.

„Pentru o rezolvare justă a rela
țiilor între naționalități — a sub
liniat președintele Tito — este im
portant să se creeze condiții capa
bile să înfăptuiască egalitatea în 
drepturi pe plan economic. Depăși

rea inegalităților economice prin 
mutarea dezvoltării accelerate a 
giunilor insuficient dezvoltate 
prezintă nu numai o expresie a ega
lității naționale în drepturi și a so
lidarității socialiste, ci și un interes 
vital, interesul economic de perspec
tivă al tuturor popoarelor și naționa
lităților din Iugoslavia. Am promo
vat o asemenea orientare în întrea
ga dezvoltare a Iugoslaviei de pînă 
acum și rezultatele remarcabile ob
ținute confirmă justețea acestei 
orientări".

„Problema națională — a spus vor
bitorul — este cu atit mai impor
tantă astăzi, cind influenta socialis
mului, ca ideologie și practică, 
crește tot mai mult și cind mișcări
le socialiste, în primul rîhd țările 
socialiste, fac posibilă — prin e- 
xemplul lor — soluționarea acestei 
probleme, acolo unde apare, fn mo
dul cel mai adecvat și mai pro
gresist".

«tl- 
re- 
re-

ORIENTUL APROPIAT
• Un interviu al președintelui A. Sadat • Convorbirile lui 

Yasser Arafat la Riad și Cairo

NICOLAE CEAUȘESCU IN FILIPINE Șl IORDANIA

Manifestări culturale la Manila
și Amman

DE PRETUTINDENI

de 
șo- 
ca- 
re-

După ce au cucerit în săptămîna 
trecută deosebit de importantul port 
fluvial Neak Luong, de pe Mekong, 
forțele de eliberare din această re
giune s-au regrupat și au început o 
ofensivă frontală dinspre sud.

In situația tot mai critică în care se 
află, regimul de la Pnom Penh con
tinuă să retragă trupe din diferite 
garnizoane pe care le mai are in res
tul țării, pentru a le aduce pe calea 
aerului Ia Pnom Penh, în vederea 
întăririi efectivelor garnizoanei capi
talei.

CAIRO 7 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat revistei americane 
„Time", președintele Egiptului, An
war El Sadat, a declarat că, după 
părerea sa. Conferința de la Geneva 
este în prezent locul cel mai potrivit 
pentru discutarea problemelor instau
rării păcii în Orientul Apropiat. Pre
ședintele Sadat a arătat că Egiptul 
este dispus să examineze problema 
staționării forțelor O.N.U. de o parte 
și de alta a frontierei și a afirmat 
că este de acord cu crearea de zone 
demilitarizate, cu condiția ca Israe
lul să procedeze la fel pe teritoriul 
său.

în continuare, A. Sadat a mențio
nat că are în vedere reînnoirea man
datului forțelor de urgență ale O.N.U. 
în Orientul Apropiat, după expirarea 
perioadei de trei luni anunțată deja, 
cu condiția ca un progres spre pace 
să fie realizat. Vorbind despre iniția
tive vizînd diminuarea tensiunii în 
zonă, președintele Sadat a spus că 
Egiptul va dori să ratifice Tratatul de 
neproliferare a armelor nucleare dacă 
Israelul adoptă o poziție similară.

In sfîrșit, șeful statului egiptean a 
spus că nu exclude posibilitatea ce
rerii convocării unei sesiuni speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. pentru 
dezbaterea problemei Orientului A- 
propiat. „Nu sînt un partizan al imo
bilismului 
eforturile

a

lor legitime ale acestuia — se arată 
într-o declarație difuzată de postul 
de radio Riad, informează agenția 
M.E.N. Această poziție a fost expri
mată în cadrul convorbirilor pe care 
regele Arabiei Saudite. Khalid Ibn 
Abdul Aziz, și prințul moștenitor, 
Fahd Ibn Abdul Aziz, le-au avut cu 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea 
tinei, Yasser Arafat, în timpul 
acestuia la Riad.

MANILA 7 (Agerpres). — In cadrul 
manifestărilor consacrate 
tei vizite în 
ședintelui 
România, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, la Centrul cultural 
Manila, cel mal important complex 
cultural din țară, a fost deschisă Ex
poziția românească de carte, grafi
că și fotografii.

La ceremonia inaugurării au par
ticipat ministrul informațiilor. Fran
cisco Tatad, ministrul comerțului și 
industriei, Troadio Quiazon. alți 
membri ai guvernului filipinez, șe
fii unor misiuni diplomatice acre
ditați la Manila, personalități ale 
vieții culturale, științifice și univer
sitare, un numeros public. Au fost 
prezenți membri ai ambasadei româ
ne. Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de ministrul informațiilor. 
Francisco Tatad, care a subliniat că 
„expoziția constituie un omagiu a- 
dresat apropiatei vizite a înaltilor 
oaspeți români, președintele Nicolae 
Ceaușescu și doamna Elena 
Ceaușescu, eveniment de o impor
tanță crucială pentru relațiile din
tre cele două țări". Vorbitorul a a- 
preciat expoziția ca o contribuție va
loroasă la apropierea 
cunoaștere reciprocă 
popoare.

Atenția vizitatorilor 
fost atrasă în mod deosebit de vo
lumul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— „România pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate".

apropia- 
Republica Filipine a pre- 
Republicii Socialiste 
tovarășul Nicolae 
și a tovarășei Elena 

din

și mai buna 
a celor două

expoziției a

tuației", 
tului.

și trebuie să ne continuăm 
pentru reglementarea si- 
afirmat președintele Egip-

(Agerpres). — Arabia Sau-

Pales- 
vizitei

★
a sosit la 
cu președintele Sa-

Cairo,Yasser Arafat 
unde s-a întîlnit 
dat, abordind o tematică largă pri
vind situația din Orientul Apropiat, 
stadiul actual al relațiilor egiptea- 
no-palestinene și modalitățile de 
consolidare a acestora.

De asemenea, în Filipine, televiziu
nea a prezentat un program dedicat 
României, personalității președin
telui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, liniilor di
rectoare ale politicii externe a tării 
noastre. Au fost relevate preocupă
rile si aspirațiile celor două țări, ca 
țări în curs de dezvoltare, profilul 
spiritual ci artistic al României de 
astăzi.

7 . ,
continua politica inițiată de

RIAD 
dită va .. _____ ,
regele Feisal în direcția consolidării 
revoluției palestinene pentru consti
tuirea Unui stat al poporului pălesti- 
nean și pentru restabilirea drepturi-

Principalele cotidiene din Manila 
si din provincie continuă să publice 
ample materiale privind politica ex
ternă a tării noastre, realizările po
porului român în economie, educație, 
știință, cultură si în alte domenii. 
Este subliniată contribuția activă adu
să de președintele Nicolae Ceaușescu 
în opera de edificare a unor rapor
turi noi între state, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

Festivitatea de deschidere a expo
ziției a fost transmisă integral de ra
dio și televiziune.

Expoziția va rămîne deschisă pînă 
la 13 aprilie.

AMMAN 7 (Agerpres). — In în- 
tîmpinarea vizitei oficiale pe care o 
vor efectua, în curind, în Iordania 
președintele Republicii Socialiste 
România, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
vernisajul Expoziției de carte și fo
tografii consacrate României. Expo
ziția a fost inaugurată de ministrul 
iordanian al educației, Zoukan Hin- 
dawi. La ceremonie au participat 
personalități iordaniene dirt cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Educației, al Culturii și 
Informațiilor, de la Universitatea 
din Amman și din alte instituții cen
trale, oameni de cultură și artă, pre
cum și un numeros public. Au luat 
parte, de asemenea, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la Am
man. Au fost prezenți membri ai 
ambasadei române.

In cadrul expoziției sînt aprecia
te în mod deosebit volumele „Lumea 
arabă de 
reb văzută de președintele Nicolae 
Ceaușescu" — lucrare In limba ara
bă dedicată activității și operei to
varășului Nicolae Ceaușescu, apre
ciată ca o contribuție de seamă Ia 
întărirea prieteniei tradiționale ro- 
mâno-arabe — „România pe drumul 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate" și alte lucrări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Republicii 
tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
la Amman a avut loc

la Mașhrek la Mag-

agențiile de presă transmit
Lucrările grupului de ex

perți guvernamentali care> 
potrivit recomandărilor Adunării 
Generale a O.N.U., urmează să ela
boreze un studiu cuprinzător privind 
problema zonelor denuclearizate, sub 
toate aspectele, au început luni la 
Geneva. La lucrări iau parte experti 
din -21 'de 
nia.

Secretarul general aJ
O.N.U., Kurt Wal<5heim, a declarat 
la sosirea sa la Viena, intr-o vizită 
oficială, că reprezentanții celor două 
comunități din Cipru au ales capitala 
Austriei drept loc pentru continuarea 
negocierilor lor politice.

Sesiunea extraordinară 
a Consiliului ministerial al 
O.U.A. s-a deschis luni la Dar Eș 
Salaam.

state, între care și Româ-
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aderență la ideea zonelor
denuclearizate

zonelor 
— care 
tot mai

Necesitatea 
denuclearizate 
s-a conturat 
pregnant în ultimii ani,
intrînd în preocupa
rea unui număr cres- 
cind de state ale lu
mii, ca și a diferitelor 
organisme internațio
nale — se afirmă as
tăzi ca o componentă 
esențială a cursului 
nou. spre destindere, 
înțelegere și colabo
rare. Refleotînd a- 
ceastă preocupare. 
Comitetul pentru de
zarmare de la Gene
va. în baza mandatu
lui încredințat de ul
tima sesiune a Adu
nării Generale a 
O.N.U., a creat un 
grup de experti gu
vernamentali din 21 
de state, între care și 
România, însărcinat 
cu „întocmirea unui 
studiu complet asupra 
problemei zonelor lip
site de arme nucleare, 
sub toate aspectele 
sale".

In discuțiile purtate 
cu reprezentanții di
feritelor state partici
pante la lucrările co
mitetului, aceștia au 
tinut să sublinieze că 
realizarea de zone de
nuclearizate ar consti
tui un factor impor
tant de. promovare a 
încrederii și relațiilor 
de bună vecinătate 
între state, prin extin
derea treptată a aces
tor zone putîndu-se 
prefigura 
lumii de
care armele nucleare 
vor trebui eliminate 
complet și definitiv. 
„In fața lipsei de pro
grese în îndeplinirea 
obiectivului major al

imaginea 
mîine. în

dezarmării nucleare 
la scara întregii pla
nete — ne declara, de 
pildă, șeful delegației 
Mexicului, ambasado
rul Alfonso Garcia 
Robles — multe state, 
și in special statele 
neposesoare de arme 
nucleare, se preocupă 
tot mai mult de ex
tinderea progresivă a 
regiunilor lumii în 
care armele nucleare 
să fie definitiv inter
zise. în care «conta
minarea» cu aseme
nea mijloace de dis
trugere în masă să fie 
preîntâmpinată pină nu 
este prea tîrziu". El 
a tinut să evidențieze 
caracterul realist și 
constructiv al modu
lui în care tara noas
tră concepe materiali- • 
zarea acestui obiectiv.

In această ordine de 
idei, multi partiici- 
panti la negocieri au 
primit cu mult inte
res propunerile tării 
noastre privind condi
țiile de bază pe care 
trebuie să le îndepli
nească un acord-cadru 
de denuclearizare. In 
viziunea României, un 
asemenea acord tre
buie să fie conceput 
ca parte integrantă a 
unui sistem de măsuri 
care să ducă la elimi
narea completă a ar
melor pucleare, să 
prevadă obligații reci
proce pentru toti par
ticipantii, să ofere tu
turor garanții egale de 
securitate, lirin an
gajamentul solemn al 
statelor deținătoare de 
arme nucleare de a 
nu le utiliza împotri
va statelor incluse în

asemenea zone sau a 
nu amenința cu folosi
rea lor și, totodată, de 
a respecta statutul con
venit între statele si
tuate în zonele res
pective. Este necesar, 
de asemenea, să fie a- 
sigurate drepturi și 
posibilități nelimitate 
pentru toate statele ds 
a utiliza cuceririle ști
inței nucleare în ve
derea dezvoltării lor 
pașnice.

Detaliind diferitele 
aspecte ale creării de 
zone denuclearizate. 
participantii la' lucră
rile Comitetului pen
tru dezarmare au re
levat influenta bine
făcătoare pe care ar 
avea-o asupra clima
tului international 
denuclearizarea diver
selor regiuni ale glo
bului, cum ar fi nor
dul și centrul Europei, 
Orientul Mijlociu. A- 
frica de sud. Oceanul 
Indian. în acest con
text. a fost subliniată 
actualitatea propune
rilor formulate de țara 
noastră privind trans
formarea regiunii Bal
canilor într-o zonă a 
păcii și colaborării.

Grupul de experțl 
guvernamentali ur
mează să definitiveze 
studiul privitor la 
problema zonelor de
nuclearizate pînă la 7 
august 1975, astfel in
cit comitetul de la 
Geneva să poată pre
zenta acest document 
spre examinare ce
lei de-a 30-a sesiuni a 
Adunării Generale a 
O.N.U.

dolari și un venit pe 
cap de locuitor în jur 
de 800 de dolari. Așa 
cum subliniau ziarele, 
aceste date arată că, 
în pofida confruntă
rii cu unele proble
me dificile — fluctua
ții în activitatea pro
ductivă, creștere in
suficientă in unele 
sectoare și un indice 
de inflație peste pre
vederi — economia 
braziliană a menținut 
un ritm de expansiune 
dinamic, oferind, în 
genere, perspectiva 
continuării procesu
lui de dezvoltare ac
celerată în care este 
angajată de mai multi 
ani. De altfel, anul 
1974 a fost considerat 
de autoritățile brazi
liene. sub unghiul re
zultatelor și al apli
cării unor măsuri, 
„un test important și 
reușit", el constituind 
un efort de neutrali
zare a factorilor ex
terni nefavorabili si de 
descoperire a noi re
surse de creștere.

Pentru viitorul apro
piat se preconizează o 
politică economică ce 
urmărește substitui
rea importurilor în- 
tr-o amplă gamă de 
sectoare, urmărindu-se 
reducerea cheltuieli-

lor excesive de devi
ze, dezvoltarea sus
ținută a industriei na
ționale a construcțiilor 
de mașini și echipa
mente, menținerea 
rentabilității în. sec
toarele agricole afec
tate de fluctuația pre
țurilor pe piețele ex
terne (cafea, soia etc.). 
Se prevede, in același 
timp, creșterea rapidă 
a volumului exportu
rilor, urmînd ea la 
sfîrșitul acestui an ele 
să atingă valoarea de 
10 miliarde dolari, 
măsuri pentru redu
cerea substanțială a 
deficitului balanței 
comerciale. în acest 
sens, producția este 
chemată să participe 
într-o măsură mai 
mare la dezvoltarea 
parcului industrial al 
țării, la realizarea ma
rilor programe națio
nale în domeniile si
derurgiei, energiei e- 
lectrice, petrolului, co
municațiilor. trans
porturilor, construcții
lor de nave. între o- 
biectivele prioritare, 
definitivate pentru fi
nul în curs, se află și 
aplicarea celui de-al 
doilea plan de dez
voltare științifică și 
tehnologică, aprobat 
de curind, precum si

măsuri de dezvolta
re urbană.

Brazilia, ca și alte 
țări în curs de dez
voltare, a fost și este 
încă confruntată cu o 
serie de dificultăți e- 
conomice, decurgînd 
îndeosebi din criza e- 
nergiei. Fiind vorba 
de una din țările mari 
importatoare de pe
trol, creșterea pretu
rilor la acest produs a 
cîntărit greu în balan
ța sa comercială. Chel
tuielile suplimentare 
pentru țiței. împreună 
cu consecințele crizei 
monetare și a mate
riilor prime, au făcut 
ca la stabilirea obiec
tivelor pentru acest 
an să fie prevăzute și 
modalitățile de a se 
acționa rapid și 
xibil pentru a 
traliza efectele even
tualelor perturbări e- 
eonomico - financiare. 
Observatorii de aici 
subliniază capacitatea 
Braziliei de a realiza, 
de mai multi ani, un 
ritm din cele mai 
înalte în creșterea e- 
conomică și de a-și 
mobiliza în așa fel re
sursele, incit ritmul 
să poată fi menținut 
și în condiții mai pu
țin favorabile.

La Rio de Janeiro a apărut, 
zilele acestea, lucrarea „Univer
salitatea culturii românești", 
sub semnătura scriitorului bra
zilian Nelson Vainer. Tipărită 
in editura „Libratia Săo Jose" 
din Rio de Janeiro, lucrarea o- 
feră o imagine de ansamblu a 
dezvoltării culturii românești de 
la începuturile ei pină in zilele 
noastre, propunindu-și să fami
liarizeze pe cititorul brazilian 
cu creațiile majore ale poporului 
român, cu figurile luminoase ale 
istoriei sale.

A doua fază a convorbi' 
rilor greco-americane 
nite să 
bazelor 
ciei, a 
experti ai departamentelor externelor 
și apărării din cele două țări.

I, me’ 
stabilească regimul viitor al 
S.U.A. de pe teritoriul Gre- 
început Ia Atena. Participă

Cornellu VLAD

TUNIS

Ben Arous-marele

RIO DE JANEIRO

„Un test reușit" al economiei
braziliene

fle- 
neu-

V. PAUNESCU

șantier
industrial al Tunisiei

La ultima sa reuniu
ne. Consiliul de dez
voltare economică din 
Brazilia a făcut un 
bilanț al evoluției e- 
conomiei naționale în

1974, adoptînd totoda
tă o serie de hotăriri 
privind obiectivele 
pentru anul în 
Potrivit datelor 
ciale, economia

curs, 
ofi- 

bra-

ziliană a realizat fi
nul trecut un ritm de 
creștere de 10 la sută, 
atingîndu-se un nivel 
al produsului intern 
brut de 80 miliarde de

înainte de cucerirea 
independenței țării, 
Ben Arous era un sat 
turistic rezervat a- 
proape în exclusivita
te foștilor colon i. As
tăzi este principala 
zonă industrială a Tu
nisiei. încă din 1970, 
aici s-a deschis cel 
mai mare șantier de 
construcție, punctul de 
confluentă al eforturi
lor de industrializare 
ale poporului tunisian. 
24 din cele 64 de în
treprinderi prevăzute 
a se construi în viito
rii ani au început 
deja să producă chiar 
din anul acesta : fa
brici de prelucrare a 
lemnului, a marmurei, 
fabrici de mase plasti
ce, de încălțăminte, de 
produse farmaceutice. 
Pînă la sfîrșitul anu
lui urmează să intre

în funcțiune în această 
zonă opt fabrici de 
confecții.

Vechiul sat a căpă
tat astfel proporțiile 
și înfățișarea unui oraș 
modern. Și, desigur, pe 
măsură ce vor intra în 
funcțiune și celelalte 
obiective industriale, 
perimetrul orașului se 
va extinde. Un pro
iect al Ministerului 
Echipamentului pre
vede construirea in pe
rioada imediat urmă
toare a încă 4 500 de 
apartamente, din care 
500 vor fi date in folo
sință pînă la sfîrșitul 
acestui an. Pe de . altă 
parte, Ministerul pen
tru Problemele Tinere
tului și Sportului con
struiește acum Ia Ben 
Arous o impozantă 
casă de cultură, dife
rite baze sportive. Vii
toarea generație de

dezvoltarea. 
Ben Arous, 
tunisian a a- 

supli-

muncitori și tehnicieni 
pentru unitățile indus
triale din localitate se 
pregătește în școli de 
specialitate înființate 
recent.

Pentru 
localității 
guvernul
locat credite 
mentare pentru anul in 
curs de 700 000 di
nari.

Ben Arous 
fi considerat 
devărat simbol 
temporan al Tunisiei, 
ilustrind eforturile de
puse de poporul tuni
sian, liber și stăpîn pe 
destinele sale, de a ac
celera dezvoltarea eco
nomică, de a-și făuri 
o viață nouă și pros
peră.

poate 
un a- 

con-

Mircea 
S. IONESCU

consacrată îm-

La Institutul de slavistică 
și balcanistică al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. 
a avut loc o adunare
plinirii a 70 de ani de la revoluția 
rusă din 1905 și acțiunilor de solida
ritate a proletariatului din România 
cu această revoluție.

Sesiunea Uniunii
interparlamentare 

și-a încheiat lucrările
COLOMBO 7 (Agerpres). — în ca

pitala Republicii Sri Lanka s-au în
cheiat lucrările sesiunii de primă
vară a Uniunii interparlamentare.

Grupul român al Uniunii inter
parlamentare a fost reprezentat la 
lucrări de o delegație condusă de 
Corneliu Mănescu, din care au făcut 
parte deputății Ioan Ceterchi, Mihail 
Hașeganu și Decebal Urdea.

Reuniunea a 
un proiect de 
România este 
potrivit căruia 
pe ordinea de 
Conferințe a Uniunii interparlamen
tare a punctului privind instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale și contribuția parlamentelor 
la acest proces, în abordarea căruia 
să se țină seama de concluziile co
locviului ce va avea loc în luna mai 
la București.

adoptat, intre altele, 
rezoluție, la care 

coautoare, document 
se prevede înscrierea 
zi a celei de-a 63-a

Congresul A.IJ.D. (Asocia
ția Internațională a Juriștilor Demo
crații s-a încheiat la Alger. Asbciația 
Juriștilor din România a fost repre
zentată de Tudor Drăganu, președin
tele Comisiei constituționale și juri
dice a Marii Adunări Naționale, și 
Nicolae Popovici, adjunct al minis
trului justiției.

La Palazzo Vechio din Florența 
a avut loc reuniunea de consti
tuire a Filialei regionale Tosca
na a Asociației de prietenie Ita- 
lia-România. Au luat parte per
sonalități de frunte ale vieții 
publice din Toscana și orașul 
Florența, reprezentanți ai tutu
ror partidelor democratice, oa
meni de cultură, profesori, stu- 
denți, numeroși cetățeni ai ora
șului.

Iordania și Siria au semnat 
un acord cu privire la schimburile 
comerciale. Acordul stipulează ridi
carea tuturor restricțiilor comerciale 
cu privire la circulația produselor în
tre cele două țări.

Șeful regimului taivanez,
Cian Kai-și, a încetat din viată sîm- 
bătă seara, la Taipe, în vîrstă de 87 
de ani.

Reuniunea pregătitoare
a Conferinței internaționale

asupra energiei
PARIS 7 — Corespondentul nostru 

transmite : Luni au început la Paris 
lucrările reuniunii pregătitoare a 
Conferinței internaționale asupra e- 
nergiei, conferință propusă în toam
na anului trecut de președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing. 
Participă 130 de experți din Algeria, 
Arabia Saudită, Iran, Venezuela, Co
munitatea economică vest-europea- 
nă, S.U.A., Japonia. Brazilia, India, 
Zair, care reprezintă țări producă
toare de petrol, țări 
industrializate și țări consumatoare 
în curs de dezvoltare, reprezentanți 
ai unor organizații internaționale. 
Obiectivul reuniunii este de a stabili 
ordinea de zi și data conferinței pro- 
priu-zise, precum și numărul și nu
mele țărilor participante.

consumatoare

In legdturâ cu lansarea unei nave cosmice
pilotate de tip „Soiuz“

Precizări ale agenției T.A.S.S.
MOSCOVA 7 (Agerpres), — Citind 

o comunicare a Centrului de diri
jare a zborului, agenția T.A.S.S. a- 
nunță că, la 5 aprilie 1975, în U.R.S.S. a 
fost lansată o rachetă purtătoare, 
cu o navă cosmică pilotată de tip 
„Soiuz", în vederea continuării ex
periențelor în comun cu stația orbi
tală „Saliut-4“. La bordul navei se 
afla echipajul compus din colonelul 
Vasili Lazarev și Oleg Makarov.

In momentul intrării in funcțiune 
a celei de-a treia trepte ș-a produs 
o deviere de la parametrii de zbor

prevăzuți inițial ai rachetei purtă
toare și, automat, complexului i s-a 
dat comanda de încetare a continuă
rii zborului după program și de des
prindere a cabinei spațiale pentru 
reîntoarcerea pe Pămînt.

Nava lansată a aterizat, lin, la 
sud-vest de orașul Gorno-Altaisk 
(Siberia de vest). Serviciile de sal
vare și cercetare au asigurat trans
portul cosmonauților la cosmodrom. 
Starea sănătății lui Vasili Lazarev și 
Oleg Makarov este bună, preci
zează, în încheiere, agenția T.A.S.S.

• IN APĂRAREA CA- 
SEI-MUZEU GARCIA 
LORCA. Casa-muzeu (din 
suburbiile Granadei) in care a 
locuit marele poet revoluțio
nar spaniol Federico Garcia 
Lorca — ucis mișelește de 
fasciști — este în pericol de 
a avea aceeași soartă ca și stă- 
pînul ei — notează revista ma
drilenă „Cambio 16“ (recent re
apărută, după suspendarea sa 
de către autorități ca urmare a 
pozițiilor democratice pe care 
se situează). Intr-adevăr, Con
siliul municipal al Granadei, a- 
probînd planul de amenajare a 
zonei din sud-vestul orașului, a 
hotărît........................
sei lui 
numele 
cente", 
printre 
la care 
capodopere cum sînt „Yerma", 
„Dona Rosita" sau „Nunta în- 
sîngerată". Pentru salvarea a- 
cestei relicve își ridică glasul, 
sfidînd autoritățile franchiste, 
numeroși reprezentanți ai inte
lectualității democratice spa
niole.

ca-implicit demolarea 
Lorca. Cunoscută sub 
de „Huerta de San Vi- 
casa-muzeu cuprinde, 

altele, biroul din stejar 
au fost scrise asemenea

• UN ZĂVOR ÎN CA
LEA MĂRII. Intr-un viitor 
relativ apropiat, Leningradul 
va fi cruțat de primejdia inun
dațiilor, ca urmare a creșterii 
Nevei prin'pătrunderea bruscă 
în albia sa a unor mari mase 
lichide din Golful Finic. Ince- 
pînd din cincinalul viitor se va 
construi, în largul orașului, un 
sistem hidrotehnic lung de 26 
de kilometri, care va bara, ca 
un oblon mobil, calea acestor 
mase. De-a lungul său, puter
nici piloni vor susține o auto
stradă, care în anumite puncte 
va parcurge tuneluri subacvati
ce. Proiectul se întemeiază pe 
o idee emisă cu mai bine de un 
secol în urmă de constructorul 
Piotr Basen. Schițele lui se 
păstrează și astăzi. Numai că 
materialele de construcție pre
conizate de el se limitau, po
trivit posibilităților timpului, la 
trunchiuri de arbori și anroca- 
mente.

• PREZENTE FEMINI
NE INEDITE. Pentru prima 
oară după opt secole, în rîndu- 
rile membrilor Consiliului muni
cipal din Londra și-a făcut a- 
pariția o femeie : Lady Donald
son. De asemenea, pentru pri
ma dată de cind există Națiu
nile Unite, o femeie a devenit 
șefa personalului O.N.U. Iată 
doar două din exemplele mai 
recente ce atestă afirmarea unor 
prezențe feminine în domenii ce 
pînă acum le erau prohibite. Și 
„Anul internațional al femeii" 
este abia la început...

• CRIMINALITATEA ÎN 
CREȘTERE. Conform date
lor furnizate de F.B.I. (Biroul 
Federal de Investigații), în 1974 
criminalitatea în S.U.A. a înre
gistrat, din nou, un spor consi
derabil. Cele mai afectate au 
fost localitățile cu o populație 
sub 10 000 de locuitori : numă
rul delictelor comise în aceste 
localități a fost cu 24 la sută 
mai ridicat decît in anul prece
dent. Pe întregul teritoriu 
S.U.A., numărul 
crescut cu 16 la 
rație cu 1973.

al 
delictelor a 

sută în compa-

ÎMPOTRIVA
La Institutul

• IUTA 
CĂLDURII, 
central de cercetări în domeniul 
construcțiilor civile din statul 
indian Uttar Pradesh se expe
rimentează diferite metode de 
răcire a locuințelor în perioa
dele călduroase ale anului. Una 
din ele, deși foarte simplă, este 
recomandată drept cea mai efi
cientă. Dacă pe acoperișul ca
sei se aștern saci goi de iută, 
care sînt udați cu apă de trei 
ori pe zi, temperatura învelișu
lui de tablă scade simțitor. Co
respunzător se reduce și tem
peratura în locuințe.

EVENIMENT• UN 
TEATRAL DEOSEBIT, 
așa apreciază

■ 
așa apreciază mulți cronicari 
francezi „Virsta de aur", o pre
zentare de pe pozițiile stîngii 
democratice a condiției omului 
de astăzi din Occident, prizonier 
al „societății de consum". Am
plă frescă dramatică care îmbi
nă concepțiile teatrului modern 
cu tradițiile Comediei dell’Arte 
și ale Operei chinezești, „Virsta 
de aur" poartă pecetea unei re
marcabile personalități artistice, 
Ariane Mnouchkine, care. în 
fruntea ansamblului „Theâtre 
du Soleil" (Teatrul soarelui), s-a 
făcut cunoscută prin reconsti
tuirea frămîntatei epoci a revo
luției burghezo-democratice din 
Franța, prin intermediul a două 
spectacole intitulate simplu 
„1789“ șl „1793“, ce s-au bucu
rat de un succes de public fără 
precedent, fiind vizionate de a- 
proape o jumătate de milion de 
spectatori. Un amănunt inedit : 
reprezentațiile acestei trupe au 
loc în incinta unei vechi fa
brici, tocmai pentru a sublinia 
că în abordarea substanței dra
matice această trupă înfățișea
ză punctul de vedere al clasei 
celei mai înaintate a societății 
zilelor noastre.

• 28 DE TABLOURI 
ale pictorilor impresioniști și 
postimpresioniști, furate în 
luna februarie din Muzeul mu
nicipal de artă modernă din Mi
lano. au fost regăsite duminică 
dimineață intr-un apartament 
nelocuit din acest oraș. Tablou
rile, a căror valoare este apre
ciată la peste 1,5 milioane do
lari, sint în perfectă stare. Prin
tre ele se află lucrări semnate 
de Van Gogh, Cezanne, Gau
guin, Renoir, Corot ș.a.
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