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Omagiul exprimat de reprezentanții

TIMPUL DE LUCRU EXCELENT ÎNDEAMNĂ
A

ÎNSĂMÎNȚARILE
bine executate
grabnic încheiate

Timpul este excelent pentru efec
tuarea lucrărilor agricole de primă
vară. Care este stadiul executării 
însămîntărilor ? Potrivit datelor 
centralizate la Ministerul Agricul
turii. pînă la 8 aprilie au fost în- 
sămînțate. 206 500 hectare in între
prinderile agricole de stat, ceea ce 
reprezintă 59 la sută din 
rile programului stabilit, 
cooperativele agricole — 
hectare, adică 83 la sută 
vederi. De cîteva zile.. în mai mul
te județe s-a trecut la semănatul 
porumbului, care deține cea mai 
mare pondere între culturile de pri
măvară. în scurtă vreme au și 
fost însămînțate circa 125 000 ha cu 
porumb. Din datele furnizate de In
stitutul de meteorologie si hidro
logie rezultă că temperatura solu
lui permite ca. în majoritatea zo
nelor. să se treacă din plin la se
mănatul acestei culturi. Cu actua
la dotare a unităților agricole si 
prin folosirea deplină a timpului 
de lucru, există condiții ca semă
natul porumbului să se încheie — 
cu excepția Transilvaniei. 
Iul este mai rece — în 
10 zile.

îndeplinirea planului de însămîn- 
tări la fiecare cultură în parte tre
buie să preocupe. în aceste zile, pe 
toți conducătorii de unități agrico
le. direcțiile agricole, consiliile 
populare, organele și organizațiile 
de partid de la sate. La sfecla de 
zahăr au mai rămas suprafețe, mai 
mari de însămînțat în cooperative
le agricole din județele Harghita, 
Covasna, Brașov, Cluj. Cu toate că

prevede- 
iar în 

1 452 350 
din pre-

unde so- 
cel mult

în săptămîna care a trecut majo
ritatea forțelor mecanice din agri
cultură au fost concentrate la se
mănatul florii-soarelui — progra
mul stabilit de minister pentru a- 
ceastă cultură nu a fost realizat 
integral. întrucît mai sînt supra
fețe apreciabile de însămîntat cu 
floarea-soarelui. mai ales în jude
țele Timiș. Bihor, Arad. Brăila, 
Constanta. Caraș-Severin. ministe
rul a indicat să se lucreze. în a- 
ceste zile, cu toate mijloacele și 
fără întrerupere, astfel incit să se 
încheie grabnic semănatul acestei 
culturi.

Desigur. în aceste zile sînt si alte 
lucrări de făcut, cărora conduceri
le de unități agricole, specialiștii, 
organele și organizațiile de partid 
trebuie să le acorde cea mai mare 
atentie : plantatul cartofilor de 
toamnă, al legumelor în solarii și 
în cimp. irigarea unor culturi si 
îndeosebi a lucernierelor. întreține
rea pajiștilor naturale etc. Este un 
sezon de vîrf în agricultură, care 
necesită o mare concentrare de for
te mecanice si umane pentru e- 
xecutarea unui mare volum de lu
crări. De aceea, datoria organelor 
si organizațiilor de partid este de 
a desfășura o amplă muncă poli
tică si 
lizarea 
muncii 
rea în 
vel agrotehnic superior a însămîn- 
tărilor — aceasta fiind condiția e- 
sehtială de .care depinde obținerea 
unor recolte mari în acest an.

organizatorică pentru mobi- 
intensă a tuturor oamenilor 
din agricultură la executa- 
timpul optim si la un ni-

Vești despre stadiul însămînțării 
porumbului

• TELEORMAN. Pînă marți, 
8 aprilie, în județul Teleorman s-au 
însămînțat cu porumb aproape 
13 500 ha, ceea ce reprezintă 10 la 
sută din întreaga suprafață plani
ficată. Se lucrează intens mai ales 
în cooperativele agricole din Fur- 
culești, Dobrotești, Merișani, Tătă- 
răștii de Jos, Smîrdioasa, Suhaia 
ș.a. La coperativa agricolă „Du
nărea" Zimnicea, cu cele 6 semănă
tori se realizează o viteză medie 
zilnică de 80 ha și se apreciază că 
semănatul porumbului se va încheia 
pînă sîmbătă la ora prînzului. (Ion 
Toader).

în cursul zilei de marți, după vi
zita la Dieta națională a avut loc, 
la reședința premierului japonez, ul
tima rundă de convorbiri oficiale 
între președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru al . . - .
Miki.

La convorbiri au 
partea română — 
viceprim-ministru 
George Macovescu, 
rilor externe, Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, Vasile 
Pungan, consilier al președmtelui 
republicii, Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, și Nicolae Finanțu, amba
sadorul României la Tokio ; din par
tea japoneză — Kiichi Miyazawa, 
ministrul afacerilor externe, Mas-

Japoniei, Takeo

participat — din 
Gheorghe Oprea, 
al guvernului, 
ministrul aface-

datada Tachibana, director general 
în M.A.E., Kiyoshi Furukawa, di
rector in M.A.E., Ryuji Onode
ra, director adjunct în M.A.E., și 
Ryoko Ishikawa, ambasadorul Japo
niei la București.

După încheierea convorbirilor ofi
ciale româno-japoneze, în salonul de 
ceremonii are loc solemnitatea sem
nării Comunicatului comun cu pri
vire la vizita în Japonia a președin
telui Nicolae Ceaușescu și a- tova
rășei Elena Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Takeo Miki semnea-

ză acest document de 
istorică, document care, 
nutul său, deschide largi 
dezvoltării, pe multiple 
relațiilor de prietenie, colaborare și 
cooperare dintre România și Japonia. 
Documentul reprezintă, totodată, o 
încununare strălucită a vizitei oaspe
ților români în Japonia, prima etapă 
a noii solii românești de pace, prie
tenie și colaborare.

După semnare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Takeo 
Miki își string mîinile cu căldură, se 
felicită reciproc.

importanță 
prin conți- 
perspective 
planuri, a

parlamentului japonez
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împăratului Hirohito și împărătesei Nagako
Marți seara, președintele Republi

cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit un dineu, la 
Palatul Akasaka, în onoarea maies
tăților lor imperiale împăratul Hi
rohito și împărăteasa Nagako.

La dineu au luat parte Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, George Macovescu, ministrul 
afacerilor' externe, Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, dr. Ra-

du Păun, ministrul sănătății, Vasile 
Pungan și Constantin Mitea, consi
lieri ai președintelui României, alte 
persoane oficiale române.

Au participat, de asemenea, prin
țul moștenitor Akihito și soția sa, 
prințesa Michiko, Takeo Miki, pri
mul ministru al Japoniei, Shigesa- 
buro Maeo, președintele Camerei 
Reprezentanților, Kenzo Kono, pre
ședintele Camerei Consilierilor, Ta-

keo Fukuda, viceprim-ministru 
ministru al planificării economice, 
Kiichi Miyazawa, ministrul afaceri
lor externe, alți membri ai guvernu
lui, înalte oficialități japoneze.

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o ambianță de caldă cordialitate, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
împăratul Hirohito au rostit toasturi. 
Orchestra a intonat imnurile națio
nale ale celor două țări.

șl

Marți 
publicii 
Nicolae 
Ceaușescu au făcut o vizită la Dieta 
națională.

Clădirea parlamentului japonez 
— monumentală construcție în stil 
neoclasic, cu două rîndufi de coloane 
suprapuse care susțin acoperișul în 
formă de piramidă al corpului cen
tral — este situată pe o colină ce 
domină centrul capitalei nipone. Aici 
își desfășoară activitatea cele două 
camere ale Dietei naționale : Came
ra Reprezentanților (485 de locuri) 
și Camera Consilierilor (250 de 
locuri). Guvernul țării este învestit 
de Dietă, față de care răspunde pen
tru întreaga sa activitate. în Dietă 
se dezbat și Je aprobă proiectele de 
legi ; în acest edificiu și în alte clă
diri din apropiere își desfășoară . ac
tivitatea diferitele comisii 
rei. Reprezentanților.

La intrarea în clădirea 
ționale, tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena Ceaușescu, cele
lalte persoane oficiale române, sînt 
întîmpinați cu deosebită cordialitate 
de Shigesaburo Maeo, președintele 
Camerei Reprezentanților, și de Ken
zo Kono, președintele Camerei Con
silierilor.

Shigesaburo Maeo îi prezintă pe 
membrii Comisiei Executive de con
ducere a actualei legislaturi a Die
tei. înalții oaspeți români vizitează 
apoi sala* mare a parlamentului, 
construită în amfiteatru. Președinte
le Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt invitați în sa
lonul de onoare al parlamentului.

dimineața, președintele Re- 
Socialiste România, tovarășul 
Ceaușescu, și tovarășa Elena

ale Came-

Dietei na-
Ceaușescu

Președintele Camerei Reprezentan
ților, SHIGESABURO MAEO, rosteș
te un călduros cuvint de salut.

Pentru noi, cei prezenți aici — a 
spus vorbitorul — și peptru toți de
putății noștri este o deosebită plă
cere să primim astăzi pe Exce
lența Voastră, domnule președinte al 
Republicii Socialiste România, și pe 
doamna Elena Ceaușescu și să vă 
adresăm din inimă un salut de bun 
venit. Dorim, de asemenea, să expri
măm, din tot sufletul, mulțumirea 
noastră pentru faptul că ați binevoit 
să veniți la Dietă, să ne acordați o 
parte din timpul dumneavoastră pre
țios.

Sîntem foarte bucuroși că, în ul
timii ani, relațiile dintre Japonia și 
România s-au dezvoltat tot mai mult 
prin lărgirea schimburilor comerciale 
și a cooperării economice, precum și 
a contactelor în diferite alte' domenii. 
Sintem, de asemenea, bucuroși că 
legăturile dintre parlamentele Japo
niei și României s-au întărit tot mai 
mult în ultimii ani. Iar vizita pe ca
re o faceți acum în Japonia, domnu
le președinte, constituie un eveni
ment istoric în relațiile de prietenie 
dintre țările noastre, relații care, 
sîntem siguri, vor cunoaște o largă 
dezvoltare.

Noi dăm o înaltă apreciere faptului 
că, în frunte cu Excelența Voastră, 
domnule președinte, România s-a an
gajat, pe plan intern, în înfăptuirea 
politicii de industrializare și moder
nizare a țării, în dezvoltarea remar
cabilă a activităților economice, iar 
pe plan mondial, în promovarea și 
activizarea contactelor între națiuni.

• BIHOR. Creșterea tempera
turii solului a permis declanșarea 
însămînțării porumbului. Coopera
tivele agricole din Mădăras, Să- 
cuieni și Salonta, stimulate puter
nic de acordarea titlului de „Erou 
al Muncii Socialiste" pentru rezul
tatele obținute în 1974, au însămîn
țat primele suprafețe cu . porumb. 
De menționat este faptul că din 
suprafața totală de 77 000 ha, pre
văzută a fi cultivată cu porumb, 
peste 50 000 ha sînt de pe acum 
pregătite, ceea ce va permite ter
minarea acestei lucrări în limitele 
timpului optim și la un nivel cali
tativ ridicat. (Dumitru Gâță).

• TIMIȘ. în cooperativele 
agricole și întreprinderile agricole 
de stat din județul Timiș, care au 
de însămînțat cu porumb, în aceas
tă primăvară, o suprafață de 180 000 
hectare, a început semănatul aces
tei culturi. Mecanizatorii din Biled, 
Ceacova, Gătaia, Recaș, 
Topolovățu-Mare și din 
S.M.A. au însămînțat în ogoarele 
bine pregătite ale cooperativelor 
agricole pe care le servesc primele 
1 500 hectare cu porumb. Suprafețe 
însemnate au fost semănate și in 
unele unități de stat Este demn de 
menționat 
suprafețe 
brizi înalt 
țiunea de 
Lovrin.

Săcălaz, 
celelalte

că circa 60 la sută din 
vor fi însămînțate cu hi- 
productivi, creați la sta- 
cercetări agricole din

• IAȘI. Ca urmare a faptului 
că și în ziua de duminică, 6 aprilie, 
s-au aflat în cimp, la muncă, nu
meroși lucrători ai ogoarelor, pînă 
seara în județul Iași s-a încheiat 
semănatul ultimelor suprafețe - cu 
culturi din epoca I, inclusiv floarea- 
soarelui pe 20 000 ha planificate. 
Totodată, în unitățile aflate în zona 
de sud-est a județului, printre care 
cooperativele agricole Gorban, Vic
toria, Movileni, Bivolari ș.a., unde 
temperatura solului se menține mai 
ridicată, a început semănatul po
rumbului.

DIN CODUL PRINCIPIILOR
ȘI NORMELOR MUNCII ȘI VIEȚII 

COMUNIȘTILOR, ALE ETICII 
SI ECHITĂȚII SOCIALISTE
9 9

10. Pentru fiecare comunist, pentru fiecare 
cetățean, munca este o datorie fundamentală, 
de onoare. Fiecare trebuie să dea dovadă de

înaltă conștiință profesională, competență, 
spirit creator, dăruire și pasiune în muncă; 
totodată, trebuie să manifeste combativitate și 
intransigență față de manifestările de indisciplină, 
superficialitate și lipsă de răspundere în muncă.

în pagina a IV-a — comentariul nostru

SPUNE-MI CUM MUNCEȘTI

o

Toastul președmtelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul împăratului
Hirohito

Maiestățile voastre imperiale,
Este o plăcere deosebită pentru noi să vă avem ca 

oaspeți , la acest dineu si să vă salutăm în mod cordial.
Acum, cind vizita noastră în Japonia se apropie de 

sfîrsit, putem spune că zilele petrecute în frumoasa dum
neavoastră tară au fost deosebit de rodnice. Am vizitat 
unităti industriale, monumente de artă, atit la Tokio, cît 
și Ia Kyoto si Osaka, ne-am intilnit cu oameni de afaceri, 
cu reprezentanți ai opiniei publice japoneze. Ne-am bu
curat pretutindeni de o primire prietenească.

Sîntem satisfăcuți că. în aceste zile, am avut prilejul 
să cunoaștem nemijlocit viata si preocupările poporului 
japonez, să ne întregim astfel imaginea pe care o aveam 
despre harnicul si talentatul dumneavoastră popor.

Am avut, totodată, convorbiri cu domnul prim-ministru, 
cu reprezentanții vieții politice, ai industriei japoneze si 
am constatat cu satisfacție că popoarele noastre sînt ani
mate de dorința de a colabora, de a dezvolta cooperarea 
economică, tehnico-științifică și în alte domenii, în inte
resul reciproc, al promovării largi a colaborării interna
ționale. al destinderii si păcii în lume.

Ducem cu noi cele mai frumoase impresii despre tara 
si poporul dumneavoastră. Exprimînd, încă o dată, calde 
mulțumiri pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat, 
doresc să dau glas convingerii că această vizită se va 
înscrie ca un moment important in dezvoltarea relațiilor 
româno-japoneze, va servi cauzei popoarelor noastre, a 
progresului și păcii în lume.

Cu această convingere, vă invit să ridicăm paharul :
— în sănătatea Maiestății Sale imperiale și a împără

tesei Nagako ;
— pentru prosperitatea și fericirea poporului japonez ;
— pentru prietenia si colaborarea dintre popoarele român 

si Japonez 1

Excelența Voastră, domnule președinte,
Este o mare bucurie pentru mine să fiu invitat la acest 

dineu și să vă întîlnesc din nou.
Doresc să vă mulțumesc din toată inima pentru ama

bilele cuvinte rostite aici de dumneavoastră.
Sînt convins că vizita pe care Excelența Voastră, dom

nule președinte, și doamna Elena Ceaușescu o faceți în 
tara noastră va contribui la promovarea relațiilor de prie
tenie dintre Japonia și România.

Excelenta Voastră, domnule președinte, și 
Elena Ceaușescu veți pleca mai departe, lăsînd 
Japonia în plină primăvară.

Vă doresc, în continuare, o călătorie cît mai plăcută.
Propun să ridicăm paharele pentru sănătatea Excelenței 

Voastre, domnule președinte, și a doamnei Elena 
Ceaușescu, pentru bunăstarea și prosperitatea poporului 
român !

IN PAGINILE II-III
O Conferința de presă

Tovarășul Hicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit cu tovarășul Kenji Miyamoto 

Vizitele tovarășei Elena Ceaușescu 
încheierea unor acorduri

doamna1 
în urmă

(Continuare în pag. a II-a)

in timpul dineului oficial
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VIZITA JAPONIA A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

în timpul vizitei la Dieta naționala

I
Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 

întîlnit. marți după-amiază, în sala 
„Fuji" a hotelului „Imperial" din To
kio. în cadrul unei conferințe de 
presă, cu peste 120 de reprezentanți 
ai ziarelor japoneze, ai posturilor de 
radio și televiziune din Tokio, pre
cum si cu corespondenți ai presei 
străine acreditați în capitala Japo
niei.

Conferința de presă a fost deschi
să de Zenikiro Watanabe, director al 
Clubului presei japoneze — „Kisha 
Club".

Adresînd un cald cuvînt de bun 
venit, directorul clubului a spus : 
„Vreau să exprim, în numele zia
riștilor japonezi, mulțumirile noastre 
pentru faptul că Excelenta Voas
tră. domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu, ați binevoit să participați 
la această conferință de presă. Do
rim ca. înainte de a răspunde la în
trebările noastre, să ne împărtășiți 
impresiile 
tre despre 
Japonia".

Conferința de presă
ci dintre Japonia și România. 
In timpul vizitei pe care o fa
ceți în Japonia, Excelenta Voas
tră, domnule președinte, ați 
avut convorbiri cu premierul 
Miki, precum și numeroase în- 
tilniri cu diverși' reprezentanți 
ai cercurilor economice și indus
triale din Japonia. Cum ve
deți, Excelentă, dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor de co
operare economică _
două țări ? tn cuvîntul 
neavoastră v-ați pronunțat 
tru dezvoltarea relațiilor 
mâno-japoneze. Ce anume 
teptați, în mod concret, 
partea Japoniei ?

tiel economice — scumpirea petrolu
lui si materiilor prime — pe spatele 
maselor largi populare, al popoare
lor înseși. Deci, nu aetionînd în a- 
cest fel. ci în direcția luării măsuri
lor pentru a împiedica repercutarea 
acestei situații asupra activității eco
nomice am putut evita aceste in
fluente negative în economia româ
nească.

Si părerile domniei voas- 
vizita pe care o faceți in

introductiv rostit de to-Cuvîntul . ____  ____ ___
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Domnilor.

Omagiul exprimat de reprezentanții parlamentului japonez
(Urmare din pag. I)

slujind cauza colaborării și păcii în 
lume.

Japonia și România — a spus, în 
continuare, președintele Camerei Re
prezentanților — s-au remarcat, in 
ultimii ani. printr-o dezvoltare rapidă 
a economiilor lor, atrăgînd admirația 
tuturor națiunilor lumii. Noi, în Ja
ponia, avem de făcut însă față, în 
contextul dezvoltării, și unor proble
me acute, ca de pildă cele ale resur
selor naturale, poluării etc. Ținînd

seama că Excelența Voastră, domnule 
președinte, 
nurile de
României, 
pentru noi 
tatea să ne vorbiți despre aceste pro
bleme. Cu atît mai mult, cu cît ome
nirea este confruntată azi cu multe 
probleme grele, a căror soluționare 
cere eforturi mari.

Cunoaștem că Excelenta Voastră, 
domnule președinte, depuneți eforturi 
mari pentru menținerea păcii în lume. 
De aceea, am fi foarte bucuroși să

ati condus cu succes pla- 
dezvoltare economică a 
considerăm foarte util 
dacă veți avea amabili-

t

ascultăm părerea dumneavoastră și 
în legătură cu măsurile ce trebuie în
treprinse pentru apărarea și menține
rea păcii.

In ce ne privește, doresc să exprim, 
cu prilejul vizitei Excelenței Voastre 
în Japonia, voința noastră de a de
pune toate eforturile în interesul a- 
dincirii înțelegerii reciproce, pentru 
prosperitatea celor două țări, pentru 
pace și bunăstare în lume.

Intîmpinat cu aplauze, ia cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. ’

A

J Cuvlntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte al Camerei 
Reprezentanților,

Domnule președinte al Camerei 
Consilierilor,

Doamnelor și domnilor,

Aș dori să exprim bucuria noas
tră că, în cursul vizitei’ pc care o 
facem în Japonia, avem prilejul «ă 
ne întîlnim cu reprezentanții popnț p- 
îui din cele două camere ale Dietei.

Doresc să vă adresez dumneavoas-' 
tră și, prin intermediul dumneavoas
tră, întregului popor prieten japo
nez salutul nostru, al poporului ro
mân.

Vizita 
zile, în 
voltării 
lațiilor . .
dintre România și Japonia. Am avut 
convorbiri cu primul ministru, cu re
prezentanți ai industriei, ai vieții 
politice și am ajuns la concluzia co
mună că există largi posibilități pen
tru extinderea cooperării economice, 
tehnico-științifice și culturale, pen
tru colaborarea guvernelor și po
poarelor noastre pe plan internațio
nal. Dorim ca vizita să marcheze, 
prin rezultatele ei, un moment im
portant în dezvoltarea relațiilor din- 
4re România și Japonia, dintre cele 
două țări și popoare.

România a trecut, in urmă cu 30 
de ani, la făurirea unei noi orinduiri 
sociale. Anul trecut am sărbătorit 
împlinirea acestor 30 de ani, am fă
cut bilanțul a ceea ce a realizat în 
această perioadă poporul român, stă- 
pîn pe destinele sale. Producția in
dustrială a orescut, in acești ani. de 
30 de ori. In ultimii 5 ani, ritmul de 
creștere este de 14 Ia sută. Acordăm 
o mare atenție dezvoltării agricultu
rii, ca o ramură de bază a economiei 
românești. Desigur, acordăm o mare 
atenție dezvoltării științei, invăță- 
mintului, culturii — factori hotări- 
tori pentru progresul oricărei na
țiuni. Toate acestea le punem in ser
viciul omului, al ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
nostru popor.

Fiind 
cietătii 
vOItate, 
politică 
lume. Cunoaștem 
făcut să înțelegem și mai 
progresele 
dumneavoastră în multe domenii de 
activitate. înseși relațiile dintre 
România și Japonia, țări cu orin
duiri sociale diferite, demonstrează 
posibilitatea și necesitatea unei co
laborări active și largi intre toate 
statele.

Este adevărat că în lume s-au pro
dus și sînt în curs de accentuare 
mari schimbări în raportul mondial 
de forțe. Lumea de astăzi nu mai 
seamănă cu cea de după cel de-al 
doilea război mondial, nici chiar cu 
cea de acum cinci ani. După părerea 
noastră, principala caracteristică a 
acestor schimbări este afirmarea pu
ternică a voinței popoarelor de a fi 
stăpîne pe bogățiile naționale, de 
a-și hotărî dezvoltarea în mod liber, 
fără nici un amestec din afară.

Schimbările care s-au produs in

pe care o facem, în aceste 
Japonia este rezultatul dez- 
rapide din ultimii a.ni a re
de prietenie și colaborare

preocupați de edificarea so- 
socialiste multilateral dez- 
sîntem vital interesați într-o 
de colaborare și de pace în 

și vizita ne-a 
bine — 

mari realizate de tara

lume au imprimat un curs spre des
tindere în viața internațională. Tre
buie să spunem însă deschis că a-^ 
cest curs nu se află decit la început, 
că sînt încă forțe puternice care pot 
pune în pericol atît pacea și secu
ritatea fiecărui popor, cît și pacea și 
securitatea internațională. De aici, 
necesitatea de a, se intensifica efor- 
turile tuturor popoarelor, guvernelor 
pentru o politică nouă pe plan inter
național. Aceasta trebuie să ducă la 
lichidarea politicii de forță, de domi
nație imperialistă, colonialistă și 
neocolonialistă. Este necesar ca rela
țiile dintre state să fie așezate pe 
principiile deplinei egalități in drep
turi, respectului suveranității și in
dependenței naționale, neamestecu
lui în treburile interne, renunțării la 
forță și Ia amenințarea cu forța în 
viața internațională. Trebuie să por
nim în mod ferm de la respectarea 
dreptului fiecărui popor de a fi stă- 
pin pe destinele sale.

Sînt, într-adevăr, probleme serioa
se în Europa, unde se depun efor
turi pentru securitate. Dar vă rog 
să nu invidiați Europa, pentru că 
acolo sînt concentrate astăzi cele mai 
puternice trupe și cele mai puter
nice armamente, inclusiv armament 
nuclear. Deci securitatea europeană 
va reprezenta un pas important spre 
pace nu numai pentru continentul 
nostru, ci pentru întreaga lume.

Sîntem cu toții interesați să acțio
năm pentru o soluție politică cît mai 
rapidă în Orientul Mijlociu. De aser 
menea, sintem cu toții interesați ca, 
în Indochina, popoarele vietnamez, 
cambodgian și laoțian să-și poată 
cuceri deplina independență și să se 
dezvolte liber, fără nici un amestec 
din afară. Tot așa, sîntem deopotrivă 
interesați să fie lichidate definitiv 
colonialismul și rasismul în Africa. 
Toate acestea constituie un tot. uni
tar în lupta pentru realizarea unei 
politici noi, de colaborare și de pace 
între toate națiunile. .

V-ați referit, în cuvîntul dum
neavoastră, domnule președinte al 
Camerei Reprezentanților, la pro
blemele economice grave de astăzi. 
Fără nici o îndoială că apariția aces
tor probleme complexe — criza ener
getică și criza economică, în general
— creează o situație de instabilitate, 
cu repercusiuni incalculabile pentru 
viața internațională. Aș dori să vă 
spun deschis cum vedem noi cauzele 
acestor situații, 
ajuns aici datorită 
în țări
— cum 
în țări 
voltate. 
datorită inechității în raporturile e- 
conomice internaționale.

Deci, pentru a soluționa aceste 
probleme grave trebuie să punem 
capăt vechilor stări de lucruri. Este 
necesar să acordăm o atenție deose
bită lichidării subdezvoltării — factor 
hotăritor pentru o stabilitate interna
țională. Este, de asemenea, necesar 
să creăm relații noi, de echitate, un 
raport just între prețurile materiilor 
prime și produselor industriale, să 
înfăptuim ceea ce se spune, astăzi, 
pe plan internațional, o ordine nouă

a-

economică și politică mondială. Noi 
considerăm că pot fi depășite greută
țile de astăzi și se pot asigura con
diții bune de dezvoltare fiecărei na
țiuni, în cadrul acestei ordini noi 
economice internaționale.

Este de înțeles că soluționarea 
problemelor economice nu se poate 
face prin amenințarea cu intervenții 
militare. în geneșal. după părerea 
noastră, nici o problemă internațio
nală nu se mai poate soluționa prin 
forță.

Totodată, pentru soluționarea
cestor probleme complexe este ne
cesară participarea tuturor statelor 
lumii, indiferent de mărimea lor. 
Viața demonstrează că nu mai este 
posibil ca doar cîteva țări — oricît 
de mari ar fi ele — să soluționeze 
problemele și să dicteze soluții în 
viața internațională.

în dezvoltarea vieții internaționale, 
noi acordăm, fără îndoială, un rol 
important țărilor mici și mijlocii, ță
rilor în curs de dezvoltare, țărilor 
nealiniate. Sîntem printre cei care 
sprijinim activitatea Organizației 
Națiunilor Unite — organizație care 
trebuie să joace un rol tot mai activ 
în soluționarea problemelor complexe 
pe plan internațional.

în acest context, am dori ca cola
borarea dintre România și Japonia 
să se afirme cu putere și pe plan 
internațional. Consider că, deopo
trivă, România și Japonia, ca și alte 
popoare, sînt interesate să conlucre
ze strîns pentru o politică de colabo
rare și pace in lume.

Acordăm o mare importanță parla
mentelor și dorim ca și parlamentele 
țărilor noastre, reprezentanții opiniei 
publice, ai popoarelor să joace un 
rol mai activ pe plan internațional 
în realizarea acestei politici noi.

Cu această convingere doresc să 
închei, urînd o bună colaborare 
între România și Japonia, în toate 
domeniile de activitate. (Aplauze). 
Urez poporului japonez multă pros
peritate și pace ! (Aplauze).

★
Se intonează, în continuare, imnu

rile de stat ale României și Japoniei.
Președintele Nicolae Ceaușescu, to

varășa Elena Ceaușescu, celelalte per
soane care-i însoțesc se întrețin cu 
cordialitate cu parlamentarii japonezi.

1 Este pentru mine o deosebită sa
tisfacție si plăcere să mă întilnesc 
cu reprezentanții presei japoneze. Aș 
dori. în primul rînd. să exprim mul
țumiri pentru felul în care presa ja
poneză a prezentat. în aceste zile, 
preocupările României și ale poporu
lui român, precum! și vizita pe care 
o întreprindem în Japonia. Sper că 
si în viitor presa și radioteleviziunea 
japoneză vor desfășura o activitate 
pusă în slujba extinderii prieteniei și 
colaborării între țările și popoarele 
noastre.

Vizita pe care o întreprindem în 
Japonia are drept țel identificarea de 
noi posibilități pentru extinderea co
laborării multilaterale între popoarele 
noastre, Ne aflăm de aproape cinci 
zile în tara dumneavoastră. Avem 
impresii deosebit de plăcute despre 
felul în care am fost întîmpinați, 
despre ceea ce am putut vedea în 
aceste zile, despre convorbirile avute 
cu primul ministru, cu reprezentan
ții vieții 
Japonia.

Nu doresc însă să vă fac o expu
nere prea largă, spre a lăsa timp 
pentru a răspunde la întrebările pe 
care le veți pune. Ceea ce doresc 
numai să menționez este că sîntem 
mulțumiți de rezultatele de pînă 
acum ale vizitei. Apreciem că aceste 
rezultate vor marca un moment im
portant în dezvoltarea colaborării 
viitoare între România și Japonia.

Astăzi am semnat cu primul minis
tru japonez un comunicat comun ; 
au fost semnate, de asemenea, unele 
acorduri de cooperare economică, 
țehnico-științifică și culturală ; s-au 
încheiat o serie de acorduri eco
nomice între, reprezentanții români 
și diferite firme și companii din Ja
ponia. Am discutat pe larg despre 
problemei ‘.'’■-cooperării și am ajtins, 
împreună, le- oongluzia că sînt largi 
posibilități pentru extinderea. în 
viitor, a relațiilor economice dintre 
țările noastre.

Am făcut, de asemenea, un schimb 
de păreri asupra unor probleme ale 
vieții internaționale actuale. Ceea 
ce pot spune acum este că am con
statat cu satisfacție preocuparea de 
a acționa pentru instaurarea în lume 
a unor relații de egalitate, de res
pect al independenței și suveranită
ții, de neamestec în treburile inter
ne. De asemenea, am ajuns la multe 
concluzii apropiate, sau chia^ 
mune, cu privire la necesitatea 
luționării problemelor compleke 
cale politică, pașnică, a renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța în 
relațiile internaționale. Deci, aș pu
tea aprecia că și în domeniul activi
tății internaționale sînt largi posi
bilități de cqlaborare. activă între 
guvernele și popoarele noastre, pen
tru o politică de pace și colaborare 
internațională. Sper că România și 
Japonia vor conlucra tot mai strîns 
pentru a contribui 
lumi a păcii, la o 
nomică și politică

Vă mulțumesc ! ,

politice si economice din

co- 
so- 
pe

la crearea unei 
nouă ordine eco- 
internatională.

In continuare, potrivit uzanței lo
cale, Jiro Sakata, reprezentantul co
mitetului de coordonare al Clubului 
presei japoneze, a dat citire între
bărilor adresate de ziariști japonezi 
și străini.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, vă rog să-mi permiteți 
ca, in numele presei și al po
porului japonez, să vă adresez 
citeva întrebări. Adresez, de a- 
semenea, rugămintea noastră ca 
răspunsurile la întrebări să fie 
cit mai sincere și deschise.

Aș dori să vă întreb, domnu
le președinte, in legătură cu în
tărirea și lărgirea, in viitor, a 
relațiilor de cooperare economi-

Considerăm că s-a 
împărțirii lumii 
dezvoltate, sau 
în țări bogate, și 
sărace, subdez-

deosebit de 
se spune — 
deosebit de 
S-a ajuns, de asemenea, aici

Semnarea unor acorduri
în cursul 

șemnate la 
operare în 
de nave și echipamente complexe cu 
firma japoneză „Ishikawajima-nari- 
ma Heavy Industries" (I.H.I.) ; o 
convenție privind cooperarea în pro
ducția de laminoare cu firma I.H.I.; 
un memorandum privind coopera
rea tehnică și economică pentru com
ponente electronice profesionale cu 
grupul de firme „Toshiba" ; un a- 
cond de cooperare privind tehnologii 
„Mos“ și „Lsi“ (micromotoare) — 
cu un grup de companii japoneze de 
specialitate.

Din partea română, documentele 
au fost semnate de Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, iar 
din partea japoneză de către pre
ședinții sau împuterniciții firmelor

fost 
co-

zilei de marți au 
Tokio : un acord de 
domeniul construcțiilor

respective. La semnare iu fost pre- 
zenți Vasile, Pungan, consilier al pre
ședintelui României, și Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, precum și re
prezentanți ai firmelor japoneze.

în cursul aceleiași zile, între 
România și Japonia au fost semna
te : un aranjament de colaborare în 
domeniul culturii și educației ; un 
acord privind renunțarea la taxe și 
acordarea de facilități 
vizelor ; un 
cooperarea în 
tehnologiei.

Documentele
George Macovescu. ministrul 
cerilor externe al României, și Ki- 
ichi Miyazawa, ministrul afacerilor 
externe al Japoniei.

în domeniul 
aranjament privind 

domeniul științei și

au fost semnate de 
afa-

La uzina „Hitachi Seiki“
în după-amiaza zilei de marți, to

varășul Nicolae Ceaușescu a vizitat 
uzina „Hitachi Seiki" din Narashino 
— localitate situată în apropiere de 
Tokio. Muncitorii uzinei au făcut 
președintelui României socialiste o 
primire deosebit de călduroasă. Co
loana oficială de mașini trece prin- 
tr-un culoar viu de muncitori de 
toate vîrstele, îmbrăcați în salopete 
albastre, care flutură stegulețe tri
colore și japoneze, aplaudă și acla
mă, în sunetele unei melodii exe
cutate de fanfara uzinei. Pe o mare 
pancartă montată la- intrarea princi
pală stă scrisă urarea «Bine ati ve
nit, Excelenta Voastră, președintele 
Republicii Socialiste Rom â-n i a, 
Nicolae Ceaușescu. la uzina „Hitachi 
Seiki"». Șeful statului român este 
intîmpinat de președintele consi
liului de administrație al companiei, 
de reprezentanți ai conducerii uzi
nei și apoi invitat în sala de con
siliu, decorată festiv, cu buchete de 
flori, cu portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, încadrate de tricolorul 
românesc și drapelul Japoniei.

Dîpd glas sentimentelor de înaltă 
stimă față de șeful statului român, 
în cuvîntul său, de salut, președinte
le consiliului de administrație al 
companiei a spus : „Doresc să adre
sez un bun venit din inimă Excelenței 
Voastre, președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și să exprim mulțumirile noastre 
pentru vizita pe care o întreprindeți 
în uzina noastră. Vizita Excelentei 
Voastre constifuie cea mai mare o- 
noare pentru „Hitachi Seiki" și va

împodobi cu litere de aur istoria 
zinei noastre".

Se vizitează apoi uzina. în una 
din halele de producție în flux a pie
selor pentru mașini-unelte. tovară
șul Nicolae Ceaușescu este invitat să 
urmărească, de pe un podium, spe
cial amenajat, procesul de producție 
a pieselor componente pentru ma
șini-unelte. Se vizittjază apoi și hala 
de probe a mașinilor-unelte cu co- 
mandă-program — echipate cu calcu
latoare electronice. Pretutindeni, to
varășul Nicolae Ceaușescu este intîm
pinat cu deosebită cordialitate, sti
mă și prețuire de către muncitori. 
Președintele României socialiste dă 
mina cu ei, se interesează de condi
țiile lor de muncă și viață.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
semnează in Cartea de onoare a u- 
zinei. Se întreține apoi cu repre
zentanții conducerii uzinei. Are loc 
o discuție consacrată examinării 
concrete a posibilităților de dezvol
tare a schimburilor tehnologice și 
cooperării între întreprinderi româ
nești și uzina „Hitachi Seiki".

Președintele companiei, Kenyi Shi- 
rato, oferă o cupă de șampanie în o- 
noarea președintelui României so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Adresîndu-se președintelui Nicolae 
Ceaușescu, el a spus : „Doresc să ex
prim mulțumirea noastră sinceră 
pentru faptul că ați binevoit să vi
zitați fabrica noastră. Noi dorim să 
promovăm 
dintre țara 
noastră.

Vreau să 
prosperitatea

dintre cele 
dum- 
pen- 

ro- 
aș- 
din

RĂSPUNS : Deoarece mi-ați adre
sat cererea de a vorbi foarte des
chis, aș dori să vă rog și eu — asi- 
gurîndu-vă că vă voi răspunde des
chis și sincer — să publicați exact și 
deschis răspunsurile mele în toata 
problemele !

Aș dori, în primul rînd, să subli
niez că, în ultimii ani, relațiile eco
nomice dintre România și Japonia au 
cunoscut o dezvoltare puternică, a- 
jungînd, în acest an, la circa 240 mi
lioane dolari. între diferite între
prinderi românești și companii din 
Japonia s-au stabilit relații de coo
perare pentru realizarea unor obiec
tive industriale.

în cursul vizitei, atît în convorbi
rile cu primul ministru al tării dum
neavoastră, cît și în cele avute cu 
conducătorii diferitelor firme și com
panii japoneze, am abordat proble
ma extinderii în viitor a relațiilor 
economice, cu perspectiva de a ajun
ge in următorii cîțiva ani pînă la un 
miliard de dolari. Avem în vedere, în 
acest sens, ca, în afară de schimbu
rile comerciale propriu-zise, să fie 
intensificate acțiunile de cooperare 
în producție în diferite domenii in
dustriale. în același timp, conside
răm că sînt posibilități pentru a re
aliza unele acțiuni de cooperare pe 
terțe piețe, îndeosebi prin realiza
rea unor obiective industriale și e- 
conomice în țările în curs de dezvol
tare. Rezultatele pe care le-am ob
ținut în convorbirile și întîlnirile 
din aceste zile ne îndreptățesc să a- 
firmăm că se deschid bune perspec
tive pentru extinderea relațiilor e- 
conomice 'și de colaborare tehnico- 
științifică și culturală dintre Româ
nia și Japonia.

ÎNTREBARE : Ce atitudine a 
adoptat România față de așa- 
zisa problemă a petrolului, res
pectiv fată de aprovizionarea și 
stabilitatea prețului la petrol, 
care au devenit probleme atît 
de mari pentru omenire, inclu
siv pentru Japonia ?

Vă rugăm, de asemenea, Exce
lență, să ne vorbiți despre poli
tica pe care urmează să o adop
te țara dumneavoastră, pe vii
tor, in această problemă. Pe zi
ua de 7 aprilie, la Paris au în
ceput lucrările conferinței pre
gătitoare a Conferinței mixte 
mondiale pentru petrol. Pe de 
altă parte, în Orientul Mijlociu 
continuă să existe o 
politică foarte instabilă. In acest 
context, ce politică va 
în această problemă, pe parcur
sul procesului de industrializa
re, România — țară pină in pre
zent cu mari posibilități de sa
tisfacere a propriilor necesități 
de petrol ?

situație

adopta,

ÎNTREBARE : Actuala infla
ție și depresiune din lume au 
influențat în mod negativ și 
evoluția economiei socialiste a 
României și, în special, procesul 
de industrializare ? Vă rugăm să 
ne spuneți. Excelență, ce feno
mene au apărut, astfel, inclusiv 
in domeniul politicii comerțului 
exterior 1 tn cazul că au apărut 
asemenea fenomene, cum vedeți 
rezolvarea lor ?

a-

Să 
că

ro- 
să 

in- 
în-

RĂSPUNS : în primul rînd, _ tre
buie să menționez că actuala situa-, 
ție economică din lume este: rezul-, 

I tatul menținerii relațiilor Vechi de 
inechitate, al politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, care a 
determinat apariția acestor stări de 
lucruri în economia internațională. 
Tocmai această politică a dus la îm
părțirea lumii în țări dezvoltate sau 
chiar superdezvoltate și țări rămase 
în urmă sau slab dezvoltate, în țări 
bogate și țări sărace, cu toate conse
cințele ce au decurs din aceasta 
supra vieții internaționale.

în altă ordine de idei, trebuie 
menționez, de asemenea, faptul
actuala inflație, depresiunea econo
mică sînt determinate și de cheltuie
lile uriașe — de peste , 250 miliarde 
dolari în 1974 — efectuate în sco
puri militare și care apasă greu asu
pra economiei, asupra vieții tuturor 
popoarelor.

în ce privește influentele actualei 
situații economice mondiale asupra 
dezvoltării economiei socialiste . 
mânești, doresc, în primul rir.d. 
precizez că. în ultimii cinci ani, 
dustria românească s-a dezvoltat
tr-un rit>m de 14 la sută, iar în pri
mele trei luni ale acestui an, într-un 
ritm de 16 Ia sută. Aceasta demon
strează că, din punct de vedere al 
dezvoltării în ritm susținut a eco
nomiei românești, actuala situație a 
economiei mondiale nu a exercitat 
influente prea negative. Aceasta se 
datorește faptului că Guvernul Ro
mâniei socialiste a intervenit direct 
în reglementarea problemelor pretu
rilor materiilor prime, pentru a asi
gura dezvoltarea. în continuare. în 
condiții normale, a activității econo
mice.

De altfel, cred că influenta puter
nică a actualei situații pe plan mon
dial asupra dezvoltării unor econo
mii se datorește și faptului că s-au 
adoptat unele măsuri care, în loc să 
împingă spre stabilitate economică, 
au deschis calea inflației și instabi
lității. în fond, inflația nu înseamnă 
decit a arunca toate greutățile situa-

economică, la unele aspecte militare, 
contactele umane și la asigurarea 
continuității conferinței. Spre a în
țelege ce importanță acordăm Con
ferinței pentru securitatea europea
nă, doresc să menționez faptul că in 
Europa există, în momentul de față, 
cele mai mari concentrări de forțe 
militare și de armament, inclusiv de 
armament nuclear. Deci, Conferința 
pentru securitate trebuie să deschi
dă drumul soluționării pe cale paș
nică a problemelor europene, să ex
cludă folosirea forței, amenințarea 
cu forța în rezolvarea problemelor. 
O asemenea evoluție în Europa va 
constitui o cotitură istorică nu nu
mai pentru continentul nostru, ci și 
pentru întreaga lume.

în ce privește propunerea secreta
rului general al C.C. al P.C.U.S., 
Leonid Ilici Brejnev, de a se ține 
ultima fază a conferinței la nivel 
înalt la sfîrșitul lunii iunie, aceasta 
este legată de faptul că lucrările 
conferinței sînt destul de avansate. 
Este în interesul statelor europene 
și ale lumii de a încheia conferința, 
dar de a o încheia cu rezultate cît 
mai bune.

RĂSPUNS : Problema petrolului și 
a prețului său are mai multe aspec
te. în primul rînd. s-a ajuns la un 
consum de petrol exagerat, fără li
mite. ceea ce a contribuit foarte 
mult la crearea situației de astăzi. 
Chiar și fără situația din Orientul 
Mijlociu, problema petrolului tot s-ar 
fi pus pe primul plan — poate ceva 
mai tîrziu cu cîtiva ani ; în al doi
lea rînd. prețul petrolului și. în ge
neral. al materiilor prime era foarte 
mic în raport cu prețul produselor 
industriale, cu beneficiile ce se reali
zau pe seama acestui petrol si a ma
teriilor prime. Deci, este necesar de 
a acționa pentru a se asigura o re
glementare corespunzătoare atît a 
consumului — tinînd seama de re
zervele limitate pe plan mondial — 
cit si a preturilor petrolului și altor 
materii prime, avîndu-se în vedere 
necesitatea realizării unui raport e- 
chitabil între prețul petrolului, al 
materiilor prime și al produselor in
dustriale, pe de altă parte. Noi con
siderăm că în acest spirit vor trebui 
abordate în viitor atît problema pe
trolului. cît și. în general, cea a ma
teriilor prime.

Considerăm conferința care a în
ceput la Paris ca un moment impor
tant în rezolvarea acestor probleme 
complexe. Este necesar și în această 
privință să se tină seama că nu nu- 
maj cîteva țări pot rezolva aceste 
probleme complexe ; este necesar să 
se realizeze o formă corespunzătoare, 
care' să asigure participarea la solu
tionarea problemei a tuturor țărilor 
lurniț.r-1 atit producătoare, cît și con- 
surriatoare de petrol și de> alte matp- 
riî prime, cît si a țărilor care joacă 
un rol activ în dezvoltarea societății 
omenești.

în ce privește situația din Orientul 
Mijlociu, ea nu este determinată 
neapărat numai de problema petro
lului. deși petrolul joacă un rol im
portant. Noi considerăm că este ne
cesar ca conflictul din Orientul Mij
lociu să fie soluționat pe calea tra
tativelor. în cadrul Conferinței de la 
Geneva sau pe alta cale, ajungîn- 
du-se la retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate, la rezolvarea 
problemei palestinene. inclusiv la 
formarea unui stat palestinean inde
pendent.

în acest 
participe 
statele, la 
trolului și 
mondial, cît si la solutionarea proble
melor Orientului Mijlociu.

ÎNTREBARE : Cum intențîo- . 
nați, Excelentă, să dezvoltați re
lațiile de cooperare economică 
ale României nu numai cu Ja
ponia, ci' și cu țările vestice, in 
special S.U.A. și statele din Eu
ropa occidentală ? Vă rugăm, 
Excelentă, să ne vorbiți despre 
posibilitățile lărgirii schimburi
lor și întăririi, pe toate planuri
le, a relațiilor țării dumneavoas
tră cu țările occidentale.

RĂSPUNS : Actualmente, România 
întreține relații economice cu 130 de 
state ale lumii. Desigur, acordăm o 
mare atenție relațiilor cu țările so
cialiste, cu țările în curs de dezvol
tare, dar și cu statele capitaliste dez
voltate. Am arătat, deja, că în ul
timii 3—4 ani relațiile dintre Româ
nia și Japonia au sporit de cîteva 
ori. De asemenea, relațiile României 
cu Statele Unite au crescut de cî
teva ori în ultimii patru ani.

în ce privește țările Europei oc
cidentale, ele ocupă un loc impor
tant in comerțul exterior al Români
ei. Japonia, de exemplu, este al 
doilea partener în comerțul exterior 
al României, după R.F.G.

Sîntem interesați, în continuare, să 
extindem colaborarea cu toate sta
tele lumii, deci și cu țările Europei 
occidentale, cu celelalte țări, inclusiv 
cu Statele Unite, pornind de la nece
sitatea participării active la diviziu
nea internațională a muncii, pe ba
za principiilor deplinei egalități în 
drepturi și avantajului reciproc.

Noi apreciem că extinderea rela
țiilor economice cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orinduire so
cială, are o importanță nu numai e- 
conomică. dar și o mare însemnăta
te politică pentru realizarea unei 
păci trainice în lume.

ÎNTREBARE : în legătură cu 
situația care a apărut in Pe
ninsula Indochineză — in Viet
namul de sud și in Cambodgia 

■— vă rugăm să ne spuneți, Ex
celentă, părerea dumneavoastră.

spirit. România dorește să 
activ. împreună cu toate 
solutionarea problemei pe
rna teriilor prime, pe plan

ÎNTREBARE : Care este ' pă
rerea Excelenței Voastre, dom
nule președinte, privind Confe
rința europeană pentru securi
tate și cooperare ? L.I. Brejnev, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., a propus ca lucrările 
conferinței la nivel' înalt, lega
tă de securitatea și cooperarea 
europeană, să înceapă la 30 iu
nie a.c., la Helsinki. Ce părere 
aveți. Excelență, despre această 
propunere, precum și despre 
conferința amintită, in cazul 
cind ea ar avea loc intr-adevăr ?

RĂSPUNS : în primul rînd, tre
buie să spun că Conferința pentru 
securitatea europeană își desfășoară 
lucrările de aproape trei ani. în ca
drul acestei conferințe s-a ajuns, de 
pe acum, la o serie de rezultate po
zitive prin elaborarea unor docu
mente cu privire la principiile de 
bază ale relațiilor dintre statele con
tinentului european, la cooperarea

RĂSPUNS : După părerea mea, e- 
voluția situației din Indochina este 
foarte bună. Asistăm la un proces 
normal de consolidare a forțelor de
mocratice din fiecare țară, de lichi
dare a forțelor reacționare care se 
opuneau politicii de pace și de dez
voltare democratică a acestor țări.

în ce privește Cambodgia, Româ
nia de la început nu a recunoscut 
clica lui Lon Noi, ci numai guver
nul revoluționar în frunte cu 
țul Sianuk. Avem satisfacția 
venimentele au confirmat, și 
justețea poziției adoptate de 1 
nia șț de alte țări care au 
acest curs.

în ce privește Vietnamul, aici, de 
asemenea, are loc un proces normal, 
care este strins legat de necesitatea 
aplicării Acordului de la Paris. 
Destrămarea, înfrîngerile suferite de 
Saigon sînt rezultatul politicii anti
populare și de neînfăptuire a Acor
dului de la Paris. Aceasta impune, 
neapărat, realizarea, la Saigon, a u- 
nui guvern care să treacă la aplica
rea Acordului de la Paris, să fie 
pătruns de interesele poporului viet
namez și să acționeze spre o recon
ciliere cu toate forțele din Vietnam.

In încheiere, doresc să vă rog să 
transmiteți poporului prieten japo
nez, prin intermediul gazetelor dum
neavoastră, al radioteleviziunii, sa
lutul meu, al poporului 
urări de bunăstare și

*
în numele ziariștilor 

străini prezenți la această conferință 
de presă, Jiro Sakata a mulțu
mit călduros președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru amabilitatea de a 
răspunde la întrebările adresate.

i prin- 
că e- 

aici, 
Româ- 
urmat

român $1 
prosperitate.

japonezî ți

colaborarea tehnologică 
dumneavoastră și fabrica

ridic acest pahar pentru 
Republicii Socialiste

Romania și în sănătatea 
președinte al Republicii 
România. "• * -
plauze).

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Vă mulțumesc mult. Această vi
zită scurtă ne-a făcut o impresie

domnului 
Socialiste 

Nicolae Ceaușescu !“ (A-

deosebită. Sper să aibă insă 
mări bune pentru colaborarea viitoa
re in domeniul construcțiilor de ma
șini.

Aș dori să ridic paharul, in primul
rînd, pentru această colaborare bună 
și pentru prosperitatea poporului ja
ponez 1“ (Aplauze).

■(

La plecare, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se oferă, în semn de 
omagiu, un frumos buchet de tran
dafiri roșii. Fanfara uzinei intonea
ză o melodie de salut, iar muncito
rii, tehnicienii și specialiștii uzinei 
fac o cordială manifestare de sim
patie distinsului oaspete român.
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VIZITA ÎN JAPONIA A PREȘEDINTELUI N9COLAE CEAUȘESCU
COMUNICAT COMUN
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cu privire la vizita in Japonia a președintelui Republicii Socialiste România,
Excelența Sa Nicolae Ceaușescu, și a doamnei Elena Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s a întîlnit
cu tovarășul Kenji Miyamoto

Președintele Republicii Socialiste 
România. Excelența Sa Nicolae 
Ceaușescu. și doamna Elena Ceaușescu 
au făcut o vizită oficială de stat in 
Japonia. între 4 și 9 aprilie 1975.

în timpul șederii în Japonia, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Excelenta Sa Nicolae Ceaușescu, 
și doamna Elena Ceaușescu s-au în
tâlnit cu maiestățile lor împăratul și 
împărăteasa Japoniei.

Președintele Republicii Socialista 
România. Excelenta Sa Nicolae 
Ceaușescu. a avut convorbiri oficiale 
cu primul ministru al Japoniei, dom
nul Takeo Miki. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă deosebit 
da prietenească, constructivă si cor
dială.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Gheorghe 

Oprea, viceprim-ministru al guver
nului. George Macovescu. ministrul 
afacerilor 
ministrul 
Pungan. 
republicii, 
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia in Japonia.

Din partea japoneză : Kiichi Miya- 
zawa. ministrul afacerilor externe, și 
Ryoko Ishikawa, ambasadorul Japo
niei în Republica Socialistă România.

în cursul convorbirilor, președin
tele Republicii Socialiste România și 
primul ministru al Japoniei s-au in
format reciproc asupra dezvoltării 
economice si sociale din țările lor. 
Ei au făcut un schimb util de vederi 
asupra stadiului actual si a perspec
tivelor relațiilor dintre cele două țări, 
precum si asupra problemelor inter
naționale majore de interes comun.

Președintele si primul ministru au 
constatat cu satisfacție că relațiile 
dintre cele două țări au cunoscut. în 
ultimii ani. o dezvoltare continuă în 
diferite domenii și au evidențiat, de 
asemenea, existenta posibilităților 
pentru extinderea si diversificarea 
lor în continuare, îndeosebi în dome
niile economic, cultural 
științific.

Președintele si primul 
exprimat satisfacția lor 
cu dezvoltarea continuă 
economice si comerciale 
două țări. Ei au manifestat satisfac
ție fată de intensificarea contactelor 
de afaceri care au avut loc în ultimii 
ani si au dat o înaltă apreciere ro
lului important jucat de comitetele 
economice România—Japonia si Ja
ponia—România. Ei s-au declarat de 
acord să sprijine. în continuare, acti
vitățile acestor comitete. în vederea 
extinderii relațiilor economice dintre 
cele două țări.

externe, Mihail Florescu, 
industriei chimice. Vasile 
consilier al președintelui 
și Nicolae Finan tu, am-

si tehnico-

ministru au 
în legătură 
a relațiilor 
dintre cele

Tokio, 8 aprilie 1975.

în scopul analizării problemelor 
privind relațiile comerciale și econo
mice dintre cele două țări, s-a căzut 
de acord să se creeze o comisie 
mixtă guvernamentală. Comisia mix
tă se va întruni, alternativ, la Tokio 
și București.

Președintele și primul ministru au 
exprimat satisfacție față de faptul 
că un aranjament cultural a fost 
semnat în timpul vizitei președin
telui în Japonia și au considerat că 

la promovarea 
dintre cele

acesta va contribui 
schimburilor culturale 
două țări.

Ei au exprimat, de 
tisfacție în legătură 
unui acord privind 
taxe și acordarea de facilități în do
meniul vizelor și speranța că aceasta 
va contribui la creșterea contactelor 
umane dintre cele două țări.

Președintele și primul ministru au 
exprimat satisfacție față de acordul 
convenit în legătură cu începerea, cit 
mai curînd posibil, a negocierilor în 
vederea încheierii unei convenții 
pentru evitarea dublei impuneri pri
vind taxele pe venituri și au expri
mat speranța că încheierea conven
ției va contribui la dezvoltarea rela
țiilor economice și comerciale dintre 
cele două țări.

Președintele și primul ministru au 
salutat semnarea unui aranjament 
privind cooperarea în domeniul știin
ței și tehnologiei și au exprimat con
vingerea lor că acesta va contribui 
la intensificarea 
cele două țări în

Președintele și 
analizat pe larg 
nală actuală. Președintele și primul 
ministru au subliniat convingerea 
lor că, în scopul asigurării unui cli
mat stabil de pace și securitate pe 
plan iternațional, relațiile dintre 
state trebuie să se bazeze pe res
pectarea strictă a principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, colaborării și 
avantajului reciproc.

Președintele și primul ministru 
s-au declarat împotriva folosirii for
ței sau amenințării cu forța în solu
ționarea problemelor internaționale. 
Președintele și primul ministru și-au 
exprimat convingerea că toate țările, 
indiferent de mărime, sistem social 
sau nivel de dezvoltare, trebuie să 
participe activ la rezolvarea proble
melor importante care confruntă co
munitatea umană.

Președintele și primul ministru au 
afirmat că asigurarea unei păci trai
nice în lume reclamă încetarea

asemenea, sa- 
cu semnarea 
renunțarea la

schimburilor dintre 
acest domeniu, 
primul ministru au 
situația internațio-

cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării generale, în primul rînd 
a celei nucleare, sub un control in
ternațional eficient.

Profund preocupate de cursul eve
nimentelor în domeniul nuclear, am
bele părți au accentuat că toate na
țiunile trebuie să depună toate e- 
forturile pentru a preveni prolifera
rea nucleară. în acest context, pre
ședintele și primul ministru au sub
liniat înaltele răspunderi ce revin 
statelor posesoare de arme nucleare 
în cadrul acestor eforturi.

Președintele și primul ministru au 
fost de acord că reducerea și, in ul
timă instanță, lichidarea decalajului 
dintre statele dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare reprezintă un fac
tor deosebit de important pentru pa
cea și stabilitatea lumii. Ei au ex
primat convingerea că este imperios 
necesar să fie adoptate măsuri efec
tive pentru lichidarea stării de sub
dezvoltare și accelerarea dezvoltării 
bconomice și sociale a țărilor în curs 
de dezvoltare.

Președintele și primul ministru au 
recunoscut necesitatea creării unei 
noi ordini economice în lume, bazată 
pe cooperare, echitate și justiție.

Președintele a făcut o prezentare 
a situației actuale din Europa, inclu
siv a tendințelor spre destindere, 
așa cum sînt reflectate în cadrul 
Conferinței europene pentru securi
tate și cooperare, precum și asupra 
situației din Balcani.

Președintele și primul ministru au 
exprimat îngrijorarea lor în legătu
ră cu situația din Cipru.

Primul ministru a explicat situa
ția din Extremul Orient.

Cele două părți au exprimat îngri
jorarea lor față de situația din Ori
entul 
tatea 
bil, a 
zonă, 
raeliene din toate teritoriile ocupate 
în urma războiului din 1967, a garan
tării independenței, integrității teri
toriale și -suveranității 
telor din regiune, în 
cu rezoluțiile 242 și 338 
lui de Securitate și, de 
baza recunoașterii drepturilor legiti
me ale poporului palestinean, inclu
siv a dreptului său la autodetermi
nare, în conformitate cu Carta Na
țiunilor Unite,

în legătură cu situația actuală 
din Indochina, președintele și pri
mul ministru au reliefat necesitatea 
continuării eforturilor pentru înfăp
tuirea Acordurilor de pace de la Pa
ris. în scopul asigurării unei păci 
trainice și respectării dreptului po-

Mijlociu și au subliniat necesi- 
stabilirii, cit mai curînd posi- 
unei păci juste și durabile în 
pe baza retragerii trupelor is-

tuturor sta- 
conformitate 
ale Consiliu- 
așemenea, pe

poarelor din Indochina să-și rezolve 
problemele lor proprii prin mijloace 
pașnice.

Ținind seama de importanța Orga
nizației Națiunilor Unite pentru men
ținerea păcii și securității interna
ționale și pentru promovarea propă
șirii economice și sociale, președin
tele și primul' ministru au fost de 
acord asupra necesității adoptării 
unor măsuri mai ferme în scopul 
sporirii 'eficienței Națiunilor Unite, 
ca un instrument al cooperării inter
naționale pe baza principiilor inclu
se in Cartă.

Președintele și primul ministru au
■ apreciat convorbirile pe care le-au 

avut ca o contribuție valoroasă la 
dezvoltarea relațiilor prietenești din
tre cele două țări

Președintele și primul ministru, 
exprimîndu-și satisfacția pentru re
zultatele vizitei, au subliniat impor
tanța continuării contactelor la dife
rite niveluri, în interesul dezvoltării 
și pe mai departe a cooperării din
tre cele două țări, precum și în sco
pul păcii internaționale.

în timpul șederii in Japonia, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și doamna 
Elena Ceaușescu, precum și persona
litățile care i-au însoțit, au vizitat 
orașele Tokio, Osaka, Kyoto, Sakai 
și Yokohama. Ei au luat cunoștință 
în mod direct de realizările poporu
lui japonez în domeniile economic, 
social și științific și de1 tradițiile sale 
culturale.

Președintelui Republicii Socialiste 
România și doamnei Elena Ceaușescu 
li s-a făcut o primire călduroasă, 
plină de ospitalitate, de către guver
nul și poporul Japoniei.

Președintele a avut, de asemenea, 
convorbiri cu personalități de frunte 
din viața economică ; convorbirile 
s-au desfășurat intr-o atmosferă 
deosebit de prietenească.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
doamna Elena Cșaușescu, precum și 
personalitățile oficiale care i-au în
soțit, au exprimat maiestăților lor, 
guvernului și poporului Japoniei 
înalta lor apreciere pentru calda pri
mire și ospitalitate ce le-au fost re
zervate pe tot timpul vizitei în Ja
ponia.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Excelența Sa Nicolae 
Ceaușescu, a adresat primului minis
tru al Japoniei, domnul Takeo Miki, 
invitația cordială de a efectua o vi
zită oficială in Republica Socialistă 
România. Primul ministru a acceptat 
invitația cu deosebită satisfacție, 
data vizitei urmînd să fie convenită 
pe canale diplomatice.

Marți dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, s-a 
întîlnit, la Palatul Akasaka, cu tova
rășul Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia.

Au fost prezenți tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. 
viceprim-ministru al 
George Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Mihail Florescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul industriei 
chimice, Vasile Pungan, Constantin 
Mitea, membri ai C.C. al P.C.R.,

al P.C.R., 
guvernului,

consilieri al președintelui republicii, 
Nicolae Finanțu, ambasadorul Româ
niei la Tokio.

Au fost prezenți, de asemenea, to
varășii Tomio Nishizawa și Koichiro 
Ueda, membri ai Prezidiului C.C. al 
P.C.J., Hiroshi Tashiki, membru al 
C.C. al P.C.J., șeful secției relații in
ternaționale a C.C. al P.C.J.

în timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost relevate 
cu satisfacție evoluția pozitivă a re
lațiilor frățești de solidaritate dintre 
P.C.R. și P.C.J., precum și dorința 
de a dezvolta și în viitor aceste re
lații, în interesul ambelor partide și 
popoare, al cauzei păcii și socialis
mului.

S-a făcut, totodată, un schimb de 
păreri privind unele aspecte ale 
vieții internaționale, îndeosebi ale 
situației din sud-estul Asiei. De 
ambele părți s-a subliniat necesita
tea întăririi unității partidelor co
muniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialiste 
în lupta pentru pace, democrație și 
socialism, pentru abolirea vechii po
litici de dominație și 
instaurarea unor noi 
state, pentru făurirea 
bune și mai drepte.

întrevederea s-a desfășurat 
atmosferă tovărășească, de 
prietenie.

dictat, pentru 
raporturi între 
unei lumi mai

intr-o 
caldă

NICOLAE CEAUȘESCU
Președinte al Republicii Socialiste România

TAKEO IMÎIKl
Prim-ministru al Japoniei

Vizitele tovarășei Elena Ceaușescu
La Muzeul Național din Tokio

Dejun oferit de Federația japoneză
a organizațiilor economice

Marți dimineața, tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat Muzeul Național 
din Tokio, lăcaș care adăpostește va
loroase colecții de artă veche japo
neză.

La intrarea in monumentala clădi
re, tovarășa Elena Ceaușescu este 
salutată de directorul muzeului și de 
custozi, care o conduc în sălile cu 
exponate. Se dau Explicații asupra 
celor mai reprezentative obiecte —

In mijlocul cercetătorilor unui 
institut al firmei petrochimice 

Teijin Ltd

picturi și manuscrise din secolele 
* XII—XV, stampe în stil tradițional 

japonez, pictură decorativă pe lemn, 
ceramică glazurată, casete din lemn 
încrustate cu desene inspirate din 
literatura populară, pagode japoneze 
celebre reproduse în miniatură.

La încheierea vizitei, directorul 
Muzeului Național mulțumește, în 
numele său și al colaboratorilor săi, 
pentru deosebita onoare ce i s-a

oferit de a fi gazda acestei 
însemnate.

Tovarășa Elena Ceaușescu mulțu
mește pentru interesantele explicații 
date, felicită conducerea muzeului 
pentru modul exemplar al expunerii 
obiectelor de artă și dă 
apreciere colecțiilor vizitate, 
turie elocventă a artei și 
create de talentatul popor

vizit*

o înaltă 
ca măr- 
culturii 

japonez.

Marți la amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a reintilnit cu 
reprezentanții Federației japoneze 
a organizațiilor economice — Kei- 
danren — și ai altor cercuri de afa
ceri din capitala niponă, în cadrul 
unui dejun pe care aceștia l-au ofe
rit în onoarea șefului statului român.

In timpul dejunului, desfășurat 
într-o ambianță de cordialitate, 
președintele federației, Toshio Doko, 
și președintele Nioolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

„Pentru noi toți — a spus TOSHIO 
DOKO — este o deosebită onoare 
să avem în mijlocul nostru pe pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia cu ocazia acestui dejun oferit 
de Federația japoneză a organiza
țiilor economice. Camera de comerț 
și industrie a orașului Tokio, Comi
tetul japonez pentru dezvoltarea e- 
conomică, Federația japoneză a con
ducătorilor de întreprinderi. Consi
liul pentru comerț exterior al Ja
poniei, Asociația japoneză pentru 
comerțul cu țările socialiste din Eu
ropa, Comitetul economic Japonia- 
România.

După cum se cunoaște, după război 
România a cunoscut o dezvoltare re
marcabilă. Această dezvoltare se da- 
torește înțelepciunii și capacității de 
conducere a Excelenței Voastre, dom
nule președinte, față de care expri
măm sentimentele noastre de adîncă 
stimă.

Astăzi, deși există diferențe de ni
vel între țările lumii, acestea sint 
confruntate cu problemele resurselor 
naturale, energetice, cu inflația și re
cesiunea. Nici economia japoneză nu 
este ferită de asemenea dificultăți. 
Rețeta noastră pentru soluționarea a- 
cestor probleme o constituie trans
formarea structurii industriale, folo
sind la maximum capacitatea noastră 
de a gîndi, resursă puternică a japo
nezilor, și asigurarea dezvoltării țârii 
noastre, răspunzînd la noile cerințe 
ale țărilor lumii. De aceea, este ab
solut necesar ca Japonia să promo
veze schimburile economice atit cu 
țările avansate, cit și cu țările în 
curs de dezvoltare și să colaboreze în 
mod activ cu aceste țări.

Nu mai este nevoie să spun că Ja
ponia, care este lipsită de resurse na
turale. trebuie să-și lărgească mal 
mult decit înainte schimburile reci
proce, în spiritul colaborării interna
ționale. în acest context, ne bucură 
în mod deosebit faptul că relațiile 
dintre Japonia și România. începind 
cu relațiile comerciale și de colabo
rare tehnologică, au cunoscut o dez
voltare rapidă in ultimii ani. Nutresc 
convingerea fermă că vizita în Ja
ponia a Excelenței Voastre, domnule 
președinte, și a colaboratorilor dum
neavoastră, va contribui la dezvolta
rea și mai puternică a cooperării ro- 
mâno-japoneze și va deschide o nouă 
pagină în istoria relațiilor de prie
tenie dintre cele două țări.

Cunoaștem, domnule președinte, că, 
în timpul șederii dumneavoastră în 
Japonia, v-ați întîlnit cu Maiestatea 
Sa împăratul, cu primul-ministru Ta
keo Miki, cu conducătorii diferitelor 
cercuri și ați vizitat unități indus
triale. în felul acesta, ați putut lua 
cunoștință de posibilitățile pe care 
le oferă Industria noastră unei bune 
cooperări.

Am fi deosebit de bucuroși dacă, cu 
această ocazie, ați avea amabilitatea 
să expuneți părerea și dorințele țării 
dumneavoastră în legătură cu modul 
în care, în noua situație internațio
nală, ar trebui adîncite relațiile de 
prietenie dintre Japonia și România, 
bazîndu-ne pe rezultatele obținute cu

prilejul vizitei dumneavoastră în Ja
ponia.

Ridic acest pahar în sănătatea Ex
celenței Sale domnul președinte 
Nicolae Ceaușescu, și pentru prospe
ritatea României".

Intîmpinat cu îndelungi aplauze de 
către asistență, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte al Federației 
japoneze a organizațiilor economice, 

Domnilor, .

Este pentru mine șl colaboratorii 
mei o deosebită plăcere să ne intîl- 
nim astăzi cu dumneavoastră, con
ducători și reprezentanți de seamă ai 
economiei japoneze. Vizita pe care o 
întreprindem în Japonia are drept 
scop să pună bazele unei colaborări 
tot mai intense între popoarele noas
tre, în toate domeniile de activitate.

Intr-adevăr, în ultimii ani, schim
burile economice și în alte domenii 
între România și Japonia s-an dez
voltat larg. Sînt prezenți aici o seric 
de conducători ai diferitelor compa
nii care au vizitat, in ultimii ani. 
România — și cu care, de altfel, co
laborăm.

In cursul acestei vizite am avut 
convorbiri privind dezvoltarea co
laborării bilaterale cu primul mi
nistru, cu conducătorii unor compa
nii. Aș dori să-mi exprim satisfacția 
pentru rezultatele obținute pînă 
acum cu privire Ia dezvoltarea vii
toare a colaborării dintre țările noas
tre.

După cum se știe, situația inter
națională este destul de complexă. 
Problemele energiei, ale materiilor 
prime in general, preocupă, intr-o 
măsură mai mare sau mai mică, 
toate statele lumii. Nu este un se
cret pentru nimeni că această situa
ție este rezultatul vechii politici de 
inechitate în raporturile economice 
internaționale, așa cum nu este pen
tru nimeni un secret faptul că îm
părțirea lumii în țări dezvoltate și 
țări subdezvoltate sau în curs de 
dezvoltare constituie una din cauzele 
actualei instabilități economice și 
politice pe plan internațional.

Intr-adevăr, după cel de-al doilea 
război mondial. România a obținut 
succese mari în făurirea noii orîn- 
duiri, socialiste, în dezvoltarea sa 
economico-socială. In ultimii cinei 
ani, ritmul de creștere ă producției 
industriale este de 14 Ia sută. 
Avem in vedere ea și în perioada 
următoare, pînă in 1980, să continuăm 
eforturile pentru dezvoltarea in ritm 
înalt a economiei românești, atit a 
industriei, cit și a agriculturii. De
sigur, punem pe primul plan efortu
rile proprii. Alocăm anual pentru 
dezvoltare 33 la sută din venitul na
țional. Știm că și Japonia a obținut, 
după cel de-al doilea război mondi
al, o dezvoltare puternică. Am avut 
satisfacția și bucuria să putem vizi
ta unele întreprinderi japoneze, să 
cunoaștem mai îndeaproape această 
dezvoltare.

Apreciem că există reale posibili
tăți ca, în următorii ani, intre Româ
nia și Japonia să se extindă larg re
lațiile economice. Sperăm că tradu
cerea în viață a acordurilor semnate 
în timpul acestei vizite va impulsio
na puternic relațiile economice ro- 
mâno-japoneze și, ca urmare, și cele 
tehnico-științifice și culturale, pre
cum și schimburile dintre oameni — 
atit de afaceri, cit și din domeniul 
culturii — din cele două țări.

Este de înțeles însă că această 
colaborare între țările noastre trebu
ie să țină seama de situația existen
tă în lume, de necesitatea de a par
ticipa mai activ la lichidarea subdez
voltării. în această direcție cred câ 
s-ar putea realiza o cooperare bună 
între țările noastre, între întreprin
derile românești și companiile sau 
firmele din Japonia, pentru înfăptui
rea unor obiective economice în di
ferite țări în curs de dezvoltare.

Astăzi este evident că problema 
petrolului, spre exemplu, nu se poa
te soluționa prin amenințarea cu in
tervenția militară. Dar nu numai 
aceasta ; nici o problemă nu se 
poate soluționa prin forță sau 
amenințarea cu forța. Numai in 
sura în care acest lucru va fi 
înțeles, de toate guvernele și de 
te statele, se va deschide posibilita
tea găsirii unor soluții juste si trai
nice, atit pentru problemele econo
mice, cit și în general pentru instau
rarea unui climat de colaborare și 
pace in lume. Este necesar să se în
țeleagă că trebuie respectat dreptul 
fiecărui popor de a-și hotărî dezvol
tarea în mod liber, așa cum o do
rește. fără nici un amestec din afară.

Nu doresc să mă mai refer și la 
alte probleme ale vieții internațio
nale. Vreau insă să-mi exprim con
vingerea că între România și Japo
nia se vor dezvolta relații de coope
rare tot mai largi, că vom putea 
ajunge realmente, în următorii ani, 
Ia un volum de schimburi de circa 
1 miliard dolari. De asemenea, aș 
dori să-mi exprim speranța că tot 
mai mulți conducători și reprezen
tanți ai industriei și comerțului ja
ponez. precum și oameni de știință, 
cultură și din alte domenii vor vizita 
România, că, la rîndul lor, cei din 
țara noastră vor vizita Japonia.

Cu această convingere, doresc să 
toastez pentru o bună colaborare în 
toate domeniile între țările noastre ; 
in sănătatea 
riale ; pentru 
japonez ; în 
tră, domnule 
celor prezenți 1

rn ai 
prin 
mă- 
bine 
toa-

maiestăților tor impe- 
prosperitatea poporului 
sănătatea dumneavoas- 
președinte, a tuturor

La institutul de cercetări „Teijin Ltd
Următoarea vizită are loc la unul 

din importantele institute de cerce
tări ale firmei petrochimice „Teijin 
Ltd", unde în întîmpinare vin di
rectorul general. Hiros'hi Inagachi, și 
alți membri ai conducerii, pentru a 
adresa un călduros bun venit tova
rășei Elena Ceaușescu. Pe frontis
piciul clădirii, in semn de aleasă a- 
tenție și prețuire, este înscris salutul 
„Bine ați venit la noi, academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu". 
In sala de consiliu, tovarășa Elena 
Ceaușescu este salutată de conduce
rea firmei cu deosebită cordialitate. 
Cuvinte de stimă și prietenie sint 
rostite aici de soția președintelui 
companiei, Masako Ohya, care a ți
nut să fie prezentă la această întîl- 
nire.

După o scurtă prezentare a multi
plelor activități industriale ale fir
mei și a celor cinci institute de cer
cetări, tovarășa Elena Ceaușescu în
treține un viu dialog asupra unor 
probleme privind organizarea și des
fășurarea activității de cercetare.

în același spirit al schimbului fruc
tuos de păreri si aprecieri în dome
nii de mare actualitate ale chimiei 
moderne are loc vizitarea unui șir 
de laboratoare înzestrate cu aparatu
ră perfecționată, 
tului central de 
Elena Ceaușescu 
pe rînd. diferite ______  ___ .
triei petrochimice. In salonul biblio
tecii tehnice a firmei, un mic popas

apartinînd Institu- 
cercetări. Tovarășei 
îi sînt prezentate, 
produse ale indus-

i

semnificativ : gazdele primesc în dar 
Ceaușescu 
sintezei și 

macromole- 
engleză, cu 
de autoare

cartea tovarășei Elena 
„Cercetări în domeniul 
caracterizării compușilor 
culari". tradusă în limba 
următorul autograf, scris
la fata locului : „Cu ocazia vizitei 
mele la institutul pe care. îl condu
ceți. unde am avut deosebita plăce
re de a mă întîlni cu oameni de 
știință japonezi".

La încheierea 
consiliu, tovarășa 
spus : ..Doresc 
pentru primirea ce mi-ați făcut și să 
vă declar satisfacția de a mă fi in- 
tilnit cu dumneavoastră, un bun pri
lej de a cunoaște modul de organi
zare a acestui institut, precum și 
preocupările dumneavoastră in do
meniul chimiei.

Ar fi bine dacă intre institutul 
dumneavoastră si institutul nostru de 
cercetări in domeniul chimiei din 
București s-ar realiza o colaborare 
fructuoasă, în interesul ambelor țări, 
al științei, al oamenilor de știință 
români și japonezi. Poate că veți lua 
în considerație si veți decide trimi
terea unei delegații in România, spre 
a găsi împreună soluțiile cele mai 
bune de a colabora fructuos. Doresc 
să vă adresez salutul meu si vă rog, 
totodată, să-l transmiteți si celorlalți 
lucrători din chimie. împreună cu 
dorința de a dezvolta împreună bu
nele relații existente între România 
și Japonia".

vizitei, în sala de 
Elena Ceaușescu a 
să vă mulțumesc

Dejun oferit 
de doamna
Takeo Miki

_M.arți la amiază, în cinstea tova
rășei Elena Ceaușescu, doamna Takeo 
Mțki, soția primului ministru, a ofe
rit un dejun la „Casa Iikura" 
loroasă creație a arhitecturii japo
neze.

Au participat soția ministrului de 
externe, doamna Miyazawa, soția , 
ministrului adjunct de externe, 
doamna Togo, soția conducătorului 
Secretariatului Cabinetului, doamna 
Ide, precum și soțiile altor inalți 
demnitari guvernamentali.

După prinz, in marele salon al 
„Casei Iikura" are loc, în cinstea 
distinsei oaspete, o demonstrație de 
„ikebana" — arta aranjării buchetului 
floral, cea mai larg cunoscută dintre 

' artele tradiționale japoneze. Doamna 
Kasumi Teshigawara, maestra aces
tui spectacol de înaltă expresivitate 
estetică, arată că buchetul floral este 
considerat, în Japonia, ca un mijloc 
de comunicare umană și că, în acest 
sens, el simbolizează stima și sim
patia cu care este intîmpinat un oas
pete. Ca semn al prețuirii față de 
România și poporul român, unul din 
buchete, aranjat cu mult gust și fi
nețe, este format din flori în cele 
trei culori românești — roșu, galben 
și albastru.

Tovarășa Elena Ceaușescu mulțu
mește pentru frumoasa demonstra
ție de înaltă ținută artistică, le feli
cită 
școli

— va-

pe reprezentantele renumitei 
a artei florale japoneze.

La firma „Fujitsu Fanuc Ltd“
Marți după-amiază, 

Ceaușescu a făcut o 
„Fujitsu Fanuc Ltd", 
în Japonia, cit și in 
pentru fabricarea 
pentru comanda-program a mașini- 
lor-unelte.

La intrare vin în întîmpinare 
membrii conducerii, in frunte cu 
președintele firmei, Yoshimitsu Ko- 
hra, și vicepreședintele Seiuemon 
Inaba. Apoi, în sala de consiliu are 
loc o succintă prezgntare a profilu
lui întreprinderii, urmată de un viu 
dialog de lucru, în cadrul căruia to
varășa Elena Ceaușescu se interesea
ză de aspecte concrete ale organiză
rii producției.

Sint vizitate secțiile principale ale 
fabricii, unde, pe fluxul procesului 
de producție, gazdele înfățișează di
ferite faze — compunerea circuite
lor integrate, cablarea etc. — pînă 
la cele mai complicate operațiuni 
executate cu comandă-program. Pe 
parcurs, tovarășa Elena Ceaușescu 
discută cu specialiștii japonezi des
pre diferitele operațiuni și funcțiuni 
ale echipamentelor.

La încheierea vizitei, președintele 
companiei mulțumește încă o dată 
pentru vizită si arată că atit condu
cerea. cît si specialiștii și personalul 
întreprinderii se simt onorați de 
prezenta în mijlocul lor a unui re
marcabil om politic și de stiintă — 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

tovarășa Elena 
vizită la firma 
renumită, atit 
restul lumii, 

echipamentelor

Președintele companiei își exprimt 
speranța că stimatul oaspete va ple
ca de la această întreprindere cu 
impresii bune si că vizita și convor
birile vor deschide perspective pen
tru o bună cooperare româno-japo- 
neză în acest domeniu.

Răspunzînd, tovarășa Elena 
Ceaușescu a spus : „îmi exprim sa
tisfacția pentru faptul că am avut 
posibilitatea să vizitez o întreprin
dere care produce cele mai __
derne echipamente de program nu
meric. Sintem interesați să 
noaștem și să avem asemenea pro
grame ..........................
realizările 
să vă 
sului 
ta te. 
rinta 
tră si 
sibilitate cit mai curînd".

Președintele firmei declară că este 
de acord cu aceste relații de coope
rare si crede câ ele vor fi de natură 
să ducă la dezvoltarea colaborării 
între cele două țări.

mo-

cu-

numerice. Vă felicit pentru 
dumneavoastră si doresc 

urez succese pe- calea progre- 
în această sferă de activi- 
îmi exprim, de asemenea, do- 
de a coopera cu dumneavoas- 
sper că vom -avea această Do

Reportajul vizitei 
a fost realizat de:
Victor STAMATE 
Liviu RODESCU
Pawl D1ACONU
Foto : Anghel Pasat
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OMUL—MUNCA—ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ
Dintre scrisorile adresa

te rubricii „Omul — 
munca — etica și e- 

chitatea socialistă", opt- 
nouă 1 din zece pornesc, 

. " ". de 
că munca în 
noastră repre- 

valoare morală 
criteriul de bază 

omului. A-

explicit sau implicit, 
la faptul 
societatea 
zintă o 
supremă, 
al aprecierii 
cest mod de a interpreta 
realitatea socială și, drept 
urmare, de a acționa po
trivit acestui principiu 
fundamental, semnifică e- 
locvent gradul de conștiin
ță socialistă și spiritul de 
responsabilitate care călă
uzesc activitatea de fie
care zi a celor ce muncesc. 
Trăim un timp istoric în 
care munca — liberă, dem
nă, creatoare — a devenit 
principala formă de afir
mare a personalității uma
ne, simbol și etalon al pa
triotismului, chezășie a în
făptuirii tuturor aspirații
lor noastre.

Cu un timp în urmă, a- 
dresînd întrebarea „Ce lă
săm în urma noastră ?“ 
cîtorva zeci de oameni pe 
care i-am cunoscut de-a 
lungul multor ani în dife
rite locuri ale tării, am 
observat că toate, absolut 
toate răspunsurile gravitau 
în jurul unor fapte și re
flecții despre muncă, re
constituind astfel, în timp, 
pilduitoare biografii de 
muncă. Iar în ansamblu, 
constituind un . veritabil 
cod moral structurat pe e- 
xigențele și satisfacțiile 
muncii înțelese ca marcă a 
personalității, ca sumum a 
ce lăsăm, mal bun și mai 
trainic, în urma noastră.

de formare a omului nou, 
om al conștiinței socialis
te, animat de spirit revo
luționar. La temperatura 
fierbinte a muncii, întreți
nută de comuniști, în acti
vitatea de zi cu zi pe șan
tiere și în uzine, pe ogoa
re și in laboratoare, în cli
matul productiv al colecti
vității socialiste, se călesc 
toate calitățile morale pe 
care le recomandă Codul 
etic, se plămădesc oameni 
pe măsura exigențelor co
muniste. Cinste acestei 
înalte școli !

Cu vreun an în urmă
— își amintește di- 

" rectorul unei mari în
treprinderi metalurgice — 
aveam probleme serioase

din el om și meseriaș". 
Simplu și eficient. Veniți 
acum într-o zi să scrieți un 
reportaj despre „boboci". 
Merită !“.

Experiența de mai sus 
reliefează o problemă de 
principiu : educația pentru 
muncă se face prin muncă, 
și nu doar prin cuvinte — 
oricit ar fi de frumoase — 
despre muncă. Există încă, 
din păcate, pe alocuri, ten
dința de a înlocui acțiunile , 
concrete cu o glazură de 
festivism, cu manifestări 
așa-zis „tinerești" care se 
rezumă la o vorbărie pre
tențioasă 
Altceva 
de lingă 
mînecile

rămasă fără ecou, 
este cînd tînărul 
tine te vede 
suflecate 1

CU

controlul de calitate se 
plînge că mai mult șomea
ză...".

Cu un singur 
ment : fiindcă 
mează spiritul 
tocritic.

amenda- 
nu mai șo- 
critic și su

mai sus) : abdicarea de la 
exigență sau toleranța di
zolvantă.

Un sondaj făcut de cu- 
rînd într-o uzină a dat 
la iveală un fapt sur

prinzător : marea majo
ritate a oamenilor nu-i 
cunoșteau pe fruntași. 
Experiența înaintată, spi
ritul creator se mani
festau din plin, dar se 
consumau în anonimat. De 
ce ? Se știe ce forță de a- 
tracție reprezintă imaginea 
celor prețuiți după muncă, 
ei sînt „vedetele" societății 
noastre, care situează la loc

Spune-mi cum muncești...
Cîteva „teste" despre marca personalității

în aceeași zi, 
intr-un loc o 

de oameni 
lucrat zi și 
temperaturi a-

Iar o să ai de furcă, 
nea Pavele". Omul a 
zimbit. De cite ori, 

de-a lungul anilor, și pe cite 
șantiere n-a auzit el a- 
ceastă replică ? Brigada 
vestitului miner si multe 
altele asemănătoare și-au 
dobîndit faima nu nu
mai datorită „străpungeri
lor" îndrăznețe în Carpați, 
ci și faptului că au devenit 
școli ale muncii. „A avea 
de furcă" înseamnă a lua 
din nou de la capăt, ca pe 
fiecare nou șantier, munca 
de formare a noi și noi e- 
șaloane de constructori. 
Foștii săi elevi sînt mun
citori de înaltă 
brigadieri nu 
vestiți decît 
conducători

Nu este un 
este un fenomen social de 
amploare, la scara întregii 
țări : conceperea muncii 
nu doar ca o activitate 
strict productivă, ci și ca 
modalitate fundamentală

91

calificare, 
mai puțin 

„profesorul", 
de șantiere... 
simplu fapt,

cu tinerii proaspăt an
gajați, veniți de la școa
la profesională. Acomo
darea unora cu cerin
țele producției, cu sarcina 
de plan se făcea anevoie. 
Discuții, nemulțumiri, de
cepții. într-o zi, U.T.C.-ul 
din fabrică a organizat o 
ședință cu „bobocii". Am 
ținut să iau și eu parte. 
Lucrurile s-au desfășurat 
în felul următor : cineva a 
ținut o lungă expunere fi
lozofică despre valoarea și 
frumusețea muncii, împă
nată din belșug cu maxime 
și cugetări din toate tim
purile, după care s-a așter
nut... tăcere. „Bobocii", in
timidați, n-au mai scos o 
vorbă, spre surpriza și su
părarea organizatorilor. 
Am fost Singurul înscris la 
cuvînt. I-am îndemnat 
direct : „Ia spuneți fiecare 
ce aveți pe inimă. Ce ne
cazuri aveți voi la locul de 
muncă ?“. Mai cu jumătate 
de glas, mai cu bărbia în 
piept, băieții s-au descăr
cat. Am înțeles că nu 
„sensibilizare" față de 
deea ue a munci, nu 
cuvinte frumoase aveau 
nevoie, ci de sprijin

de 
1- 

de 
ei

con
cret, la meserie, din partea 
meșterilor și a muncitori
lor de elită. A doua zi, co
mitetul nostru de partid 
i-a dat pe fiecare „în cus
todie" cite unui comunist 
„Răspunzi de băiat. Scoți

Îngăduința prost înțe
leasă este cel mai 
mare dușman al mun

cii — îmi spune cu năduf 
un secretar de partid. 
Aveam într-o vreme, la 
fabrica noastră de mo
bilă, dese refuzuri la ca
litate. Am mers pe firul 
neajunsurilor. Unii dădeau 
vina pe materiale, alții pe 
lucrul în asalt datorită a- 
provizionării defectuoase. 
Vinovată era însă mentali
tatea unor șefi de echipă: 
„Oricum, dar să 
altfel nu-și_scot 
cîștigul". 
i-am întrebat, 
de mîntuială ? 
facem ? Asta pot, asta 
fac". în. realitate, lipsa de 
exigență a șefului de echi
pă, dornic să nu aibă bă
taie de cap și să nu fie luat 
drept „om rău", se trans
mitea, ca un guturai, pină 
la ultimul om. Se cerea 
deci intervenit prompt. La 
sfîrșitul schimbului i-am 
invitat pe cei de la contro
lul de calitate. Cu ajutorul 
lor, am analizat critic fie
care operație prost execu
tată. I-am scos „în față", 
în fața oamenilor, pe cei 
în culpă. Iar „locul de o- 
noare" l-am rezervat șefu
lui de echipă. Și-a dat sea
ma unde l-a dus toleranța. 
Fără să li se mai spună 
nimic, au rămas cu toții 
peste program, la reme
dieri, să-și spele rușinea. 
Acum, în secția aceea,

meargă, 
oamenii

Ciștig... pe ce ? 
Pe muncă 
„Ce să le 
pot,

de cinste dăruirea și com
petența, creația și pasiu
nea închinate progresului 
țării. Nu este vorba doar 
de satisfacția la care au 
dreptul cei vrednici de lau
dă, ci și de exemplul la 
care au dreptul și datoria 
să aspire cei din jur, de 
experiența ce li se cere 
transmisă lor.

Munca, „datorie funda
mentală, de onoare", așa 
cum o concepe Codul nos
tru etic, este expresia unui 
climat social, a relațiilor 
socialiste, dar totodată ea 
este și creatoare a acestui 
climat, seva vitală care a- 
limentează relațiile noi 
dintre membrii societății, 
care determină modelarea 
tuturor trăsăturilor omului 
nou. „Spune-mi cum mun
cești, ca să-ți spun cine 
ești", criteriu social funda
mental, adevărat test al 
fizionomiei morale, trebuie 
să devină pretutindeni, în 
toate împrejurările, un in
strument de formare, de 
educație comunistă. Atît 
prin larga popularizare a 
faptelor și inițiativelor 
demne de stima colectivi
tății, cit și prin declanșa
rea curentului de opinie, 
prompt, la fiecare loc de 
muncă, împotriva oricăror 
manifestări de indisciplină, 
chiul, superficialitate sau 
lipsă de răspundere. Și, în 
primul rînd, împotriva 
principalului inamic al 
muncii (vezi episodul de

Uneori, 
afli că 
echipă 

bravi au 
noapte, la 
mețitoare, pentru a scurta 
termenul de reparație al 
unui agregat, iar într-un 
alt loc, un responsabil de 
depozit a plecat la chefu- 
leț, lăsînd pradă ploii un 
stoc ' ................
s-ar 
stradă, 
planete diferite. _ ... .. . 
loc oamenii își sacrifică și 
orele de odihnă pentru a 
livra la termen o instalație 
așteptată cu înfrigurare de 
alți oameni care știu și ei 
că fiecare zi de întîrziere 
costă milioane, iar între 
unii și alții se interpune 
un „serviciu" de cafeluțe și 
șuete... Oamenii — și mai 
ales preocupările — par de 
pe planete diferite.

Pe alocuri, în termeni 
sofisticați, se dau explica
ții despre așa-zise „condi
ții obiective" tocmai pentru 
a acoperi lipsa de fermita
te față de asemenea mostre 
de nepăsare și tembelism, 
în această sferă de apucă
turi și năravuri răsună 
încă prea timid termenii 
„imoralitate" și „amorali
tate", ca și cum ei s-ar a- 
plica numai la viața parti
culară. De ce nu totdeauna 
—r cu intransigența nece
sară — și în relația „mUn- 
că-pîine“, din care unii, 
sfidîndu-ne, preferă... cozo
nacul cu stafide, bineînțe
les pe nemuncite ? I

de ciment din care 
fi putut construi o 

Știrile par de pe 
într-un

întreprinderea „Autobuzul" din Capitalâ. La linia de montai final, un nou lot de autobuze sînt pregătite pentru 
prima cursa Foto : S. Cristian

La ordinea zilei: INVESTIȚIILE
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Ciocolata e dulce,
dar mai dulce e cinstea

Cînd trei se ceartă,
al patrulea; adică,

suferă
șantierul

Am descoperit în biblio
teca unui profesor de 
liceu un teanc de ca

taloage mai vechi și mai 
noi. Erau cuprinse în
filele lor seriile de e- 
levi trecute prin mina 
emeritului dascăl. Nume, 
prezențe, note la examene. 
Neobișnuitul se afla în ul
tima rubrică, de obicei ră
masă albă — „observații". 
Acolo, în dreptul fiecărui 
elev, profesorul însemnase, 
cu o rară meticulozitate, 
traiectoria ulterioară : stu
diile urmate, profesia, lo
cul de muncă, eventualele 
lucrări științifice, decora
țiile primite... Ca să-mi ri
sipesc emoția, l-am între
bat dacă nu cumva, le mai 
pune și astăzi note. „Eu nu 
— mi-a răspuns cu o ne
bănuită gravitate — dar au 
un examinator mult mai 
sever, pe viață : propria 
lor muncă".

Victor VANTU

Preocuparea numărul unu în aces
te zile — pe șantierul întreprinderii 
de piese turnate din Cîmpina — o 
constituie punerea in funcțiune, mai 
devreme decît termenul planificat — 
30 iunie a.c. — a liniilor de produc
ție 1 și 2. „Reușita intențiilor noas
tre depinde însă de sprijinul pe ca- 
re-1 așteptăm din partea proiectan
tului, ne-a spus ing. Pompiliu Diaco- 
nescu, directorul întreprinderii. Mă 
refer la punerea la punct a meca
nismului ■ de manevrare a oalei 

turnare de la linia nr. 1 
oțel, mecanism necorespunză- 
atît sub aspect tehnic, cît 

sub cel al protecției muncii.

De fapt, directorul 
Scolii generale nr. 20 
din Ploiești nu venise 
decît cu o rugăminte 
simplă : să anunțăm în 
ziar, dacă se poate, că 
la cancelarie se află 
niște bani găsiți de 
doi pionieri. Luat 
însă de valul întrebă
rilor, ne-a povestit ur
mătoarea întîmplare.

Excursia pioniereas
că avea ca punct ter
minus o cabană din 
jurul Predealului. . 
Doi colegi de cla
să si buni prieteni 
căutau împreună ghio
cei. Deodată, 
frunzele moarte, 
resc 
de 
lei.

• fără 
că 
la păgubaș, au mers 
glonț, cu candoa
re copilărească, să 
cumpere ciocolată. 
Multă, pentru toți pri
etenii. Apoi s-au în
tors și au împărțit-o, 
ca niște nababi ai ex
cursiei, în dreapta și-n 
stînga. S-au ferit însă 
să spună din ce bani 

, au plătit ei ciocolata.

printre 
ză- 

mai multe hîrtii 
cite o sută de 
Le-au luat. Si, 
să se gindeas- 

în clipa' aceea

Fără îndoială, „Matca", 
piesa lui Marin Sorescu 
(publicată în revista „Tea
trul" și devenită text al 
unui interesant spectacol 
al Teatrului Mic), trimite 
cu gindul la împrejurările 
dramatice, ale inundațiilor 
din primăvara anului 1970. 
Dar, așa cum s-a observat, 
legătura cu realitatea era 
în „Matca" numai premi
sa, punctul de pornire al 
unei metafore dramatice 
de pronunțate dimensiuni 
filozofice, meditative. Zgu
duitoarele încercări căro
ra le-au făctit față atunci 
oamenii l-au stimulat' pe 
Marin Sorescu la elabora
rea unui poem despre mo
mentele cruciale ale exis
tenței umane, despre naș
tere, viață și moarte ; a 
unui poem care impune, 
în cele din urmă, ideea 
continuității vieții, a trium
fului omului asupra ca
taclismelor naturale.

La o bună bucată de vre
me după elaborarea „Mat- 
căi", Marin Sorescu__a fost 
chemat de către 
Tineretului
Neamț să-și pună singur 
în scenă piesa. Și iată, te
merara propunere a Tea
trului din Piatra Neamț a 
generat una din cele mai 
interesante experiențe tea
trale ale stagiunii, care se 
poate instițui drept exem
plu și pentru alte viitoare 
colaborări între teatre și 
dramaturgi. Director de 
scenă, Marin Sorescu n-a 
fost deloc sclavul textului, 
al propriei piese. Dimpo
trivă, preocupările de regie 
au alimentat noi preocupări 
de creație dramatică. Auto
rul a simțit nevoia să-și re- 
scrie în parte textul — și 
aceasta in sensul accen
tuării dimensiunii realis-

din
Teatrul 
Piatra

înSeara, la întoarcere, 
autobuz, cei doi prie
teni au căzut pe gîn- 
duri.

— Ce-am făcut noi 
o faptă rușinoasă 
spus în șoaptă u- 
Trebuie să pre-

este
— a 
nul.
dăm banii.

Fișier social

— Dar am cheltuit 
din ei...

— Ce dacă ? O 
spunem adevărul.

să 
i

— Și ce au făcut mai 
departe ? — l-am în
trebat nerăbdător pe 
director.

— Ce-au făcut? S-au 
prezentat a doua zi la 
cancelarie. Au mărtu
risit totul, cum și în ce 
fel s-a întîmplat, pu- 
nind pe masă suma 
de bani necheltuită. 
Mi-am ascuns emoția 
și i-am întrebat doar 
atît : „Restul din sumă 
cum o puheti la loc ?“ 
„O să le explicăm pă
rinților noștri și-o să-d

rugăm să ne ajute ei. 
Dacă nu, vom strînge 
deșeuri de hîrtie, sti
cle, borcane și în orice 
caz vom restitui banii".

Cum au aflat de în- 
tîmplare, părinții celor 
doi pionieri au venit 
la școală, au completat 
suma și ne-au spus : 
„Vă mulțumim pentru 
educația dată copiilor 
noștri. Fiindcă au știut 
să găsească singuri 
drumul cinstei și nu 
s-au rătăcit în minciu
nă". Le-am răspuns 
părinților : „De unde 
știți că nu este meritul 
dumneavoastră de a-i 
fi educat astfel ?“

Din ușă 
rul nostru

— M-am 
veștile, ce
cu anunțul ? La can
celarie se află 
găsiți de copii, 
anunțați prin 
păgubașul...

Da. Numai că aici 
nu e vorba numai de 
bani 1

interlocuto- 
a adăugat : 
luat cu po- 
facem însă

banii 
Poate 

gazetă

Constantin 
CĂPRARU

te a lucrării, valorificării 
superioare a aspectului do
cumentar, îmbogățirii tipo
logiilor. Fără a părăsi 
coordonatele principale ale 
metaforei, dramaturgul ex
plorează mai insistent în 
această nouă „Matcă" psi- 
hologiile oamenilor aflați 
în situații limită, îmbogă
țește și diversifică deta
liile ce compun tabloul ur
giei care se abate asu-

• GINDURI PORȚELAN,
în scrisoarea sa, Florinela Popa, 
o tînără creatoare de articole 
de porțelan, exprimă revelația 
contactului cu hala industrială, 
precum și satisfacția de a putea 
face bilanțul unei' existente folosi
toare, toate acestea prilejuite de 
inaugurarea celei mai noi candidate 
la gloria de producătoare de arti
cole fine — fabrica de la Curtea 
de Argeș. Corespondenta compară 
atmosfera, de la locurile de muncă 
cu o „veșnică primăvară". Nu nu
mai pentru că sălile sînt curate, 
halatele au culori pastel, iar majo
ritatea muncitorilor au sub 20 de 
ani. Aerul primăvăratic e degajat 
de entuziasmul și de mîndria lor de 
creatori — exprimate în seriozita
tea cu care au pornit la drum. 
Conștiința menirii lor profesionale 
este în mod direct legată de con
vingerea că participă la satisface
rea unor dorințe legitime ale con
cetățenilor lor actuali și viitori : 
frumosul, finețea. „Oamenii mun
cesc cu drag, fiecare contribuie 
cit poate de mult pentru ca porțe
lanul să devină o podoabă plăcută, 
utilă, care să-i bucure pe cumpără
tori" — conchide Florinela P.

• INTRANSIGENȚA NU E O 
PROBLEMA DE... PREȚ MINI-

opritîîî..." psalmodiază ele 
grotesc, in timp ce apa se 
năpustește — șuvoaie ne- 
sfirșite — asupr.a1 * ' 
tului...

Montarea de la 
Neamț beneficiază 
drul scenografic i 
de Liviu Ciulei și arh. 
Dan Jitianu — sugestie de 
ceruri. cenușii sfișiate, 
rupte, curgîhd parcă pe 
pămînt. Decorul rămîne

pămîn-

i Piatra 
i de ca- 
imaginat
Si

0 interesantă experiență teatrală

//MATCA"
de Marin SORESCU

pră-le. Simțim mai puter
nic. odată cu eroii, cloco
tul amenințător al 
pericolul viiturilor 
dărîmă totul în cale. Mai 
mult : 
piesei 
trimiteri satirice de actua
litate. De pildă, cea dinții 
scenă a piesei este acum o 
imagine a încercărilor 
îmblinzire a naturii 
străvechile „metode" 
obscurantismului și 
ranței. Două babe,
Anica și Goga Ioana (nu 
întîmplător, credem, in
terpretate de tineri actori, 
în travesti : Paul Chiribu- 
ță și Constantin Cojoca
rul încearcă, prin vechi 
practici magice, într-o 
conjurație a momîilor, să 
oprească ploaia. „Ploaia 
s-a opritiîî... Ploaia s-a

apei, 
care

npua variantă a 
dezvoltă și unele

de 
prin 
ale 

igno- 
Lelea

aspectul scenic cel mai le
gat de 
forică, 
căi" — 
lor cu 
text și 
directorului de scenă rea- 
lizîndu-se îndeosebi prin 
costume.

Preocuparea de apropie
re a piesei de realitate 
este pronunțată — în măi 
toate inițiativele regizora
le, în felul în căre este în
drumat jocul actorilor — 
spectacolul avînd o unita
te a sa particulară.

„Matca" începe Ia Piatra 
Neamț în holul teatrului 
unde — prin mijloace do
cumentare ce evocă zilele 
teribile și eroice ale inun
dațiilor — publicul este 
introdus în atmosferă. 
Irina, Moșu, Titu, Silvia —

dimensiunea meta- 
poematică a „Mat- 
acordul scfenografi- 

specificul noului 
cu cel al viziunii

I

eroii lui Marin Sorescu, 
care vor angaja în „Mat
ca" un dialog despre viață 
și moarte și vor pleda 
pentru superioritatea omu
lui asupra împrej urărilor, 
oricit de aspre — păstrea
ză mult (așa cum sînt ei 

’concepuți de actorii Tea
trului Tineretului) din 
concretețea, din autentici
tatea acestei lumi reale, 
evocate înaintea primului
gong.

Apariția logodnicilor (Ion 
Muscă și Nina Zăinescu) 
impune prin firesc, prin 
sinceritate, Ion Muscă im- 
presionind în mod de
osebit prin crescendo-ul 
subtil cu care sugerează 
viziunea satului cuprins de 
ape. Compoziția Bătrinului 
șe remartă prin demnitatea 
și bonomia pe care i-o con
feră Cornel Nicoară.

în rolul principal, foarte 
tînăra actriță Catrinel 
Paraschivescu Blaja impre
sionează atît prin gingășia, 
tandrețea, umorul cu care 
își modulează replicile, cit 
și prin inflexiunile tăioase, 
prin accentele profund 
dramatice cu care își sus
ține dificila partitură : in
terpretarea e memorabilă 
în zguduitorul monolog fi
nal care afirmă ideea con
tinuității generațiilor, în
crederea în puterile omu
lui.

Propunînd o deosebit de 
fructuoasă modalitate de 
colaborare între interpreți 
și autorul dramatic, spec
tacolul cu „Matca" al 
Teatrului Tineretului mar
chează un aspect de pro
gres în activitatea colecti
vului de la Piatra Neamț 
Și 
al

un moment de interes 
acestei stagiuni.
Natalia STANCU- 
ATANASIU

MAL. Nicolae Constantinescu din 
București a avut desigur dreptate 
cînd, cumpărînd o mină care nu 1 
scria, a cerut schimbarea ei. Vînză- 
torul i-a satisfăcut pretenția. De ce 
s-o fi amestecat însă in discuție un 
gură-cască prezent în tutungerie ? 
(„Mie, în locul dumitale, mi-ar fi 
fost rușine să vin să reclam așa 
ceva, ai dat doi lei și faci caz de 
parcă ai fi dat o sută !“). Un leu 
sau o sută, problema nu e de preț, 
ci de pretenție întemeiată ori chiar, 
cum o numește corespondentul nos
tru, de „intransigentă față de cali
tatea unor produse, indiferent de 
prețul lor". Am reținut această scri
soare și pentru a veșteji atitudinea 
„omului de pe tușă", spiritul de 
contrazicere neavenit 1 al palavra
giului.

de 
de 
tor 
?i 
Sîntem îngrijorați însă de încetinea
la cu care proiectanții dau curs so
licitărilor noastre și 
jamente asumate în 
mandament.

Cu totul alta este 
cea Mustață, șeful 
cadrul Institutului 
proiectări tehnologice sectoare calde 
din București : „Sistemul de mane
vrate adoptat de noi este modern, 
are o mare productivitate și. totoda
tă. e utilizat cu bune rezultate la 
întreprinderea de armături din fontă 
și oțel de la Zalău. Altceva nu 
„merge" însă la Cîmpina : este vorba 
de slaba calificare a cadrelor, de in
suficienta lor experiență și, de ce 
să nu spunem, de preocuparea scă
zută a conducerii întreprinderii pen
tru pregătirea oamenilor în profesiu
nea de turnător".

— Nu este adevărat, avem turnă
tori cu o experiență în meserie de 
aproape 20 de ani., care, totuși, nu 
pot lucra cu acest mecanism de ma
nevrare, precizează Ferdinand Șan- 
cu, inginerul-șef al întreprinderii 
beneficiare.

Acest dialog indirect, dar strict 
autentic, ne introduce în atmosfera, 
problemele și maniera de colabora
re existente de multă vreme intre 
diverși factori angajați în realizarea 
acestei investiții. Pentru că, în pofi
da devansului preconizat la ora ac
tuală la cele două linii de producție, 
activitatea desfășurată la alte trei 
capacități, cu termene apropiate de 
finalizare, este departe de a satis
face exigentele ridicate de construc
ția unui obiectiv de asemenea am
ploare și complexitate, cum este în
treprinderea de piese turnate. în loc 
să conlucreze strîns, să soluționeze 
cu solicitudine și operativitate pro

blemele apărute pe parcurs, să apli
ce cu fermitate măsurile cerute de 
impulsionarea ritmului de lucru, be
neficiarul, proiectantul și constructo
rul se află, nu rareori, în divergență. 
Obiectul discuțiilor și neînțelegeri
lor ? Intîrzierile în livrarea docu
mentației. calitatea necorespunză
toare a unor soluții preconizate, for
malismul cu care institutul de pro
iectări se achită de sarcina sa pri
vind acordarea asistenței tehnice pe 
șantier — toate considerate ca fiind 
principale obstacole în calea bunului 
mers al lucrărilor. „Avem mari di
ficultăți cu proiectanții", apreciază

propriilor anga- 
ședințele de co-

opinia ing. Mir- 
de proiect, din 
de cercetări și

Cum înțeleg să colaboreze 
constructorul, beneficiarul 

șl proiectantul
la construcția întreprinderii 

de piese turnate 
din Cîmpina

ce 
pe

în 
u-

împreună beneficiarul și constructo
rul. nu fără a preciza că, în ceea 
îi privește, relațiile sînt bune, iar 
șantier totul este în ordine.

Realitatea îi contrazice insă 
mare măsură.1 De pildă, stocul de
tilaje nemontat depășește 10 milioa
ne lei, iar o bună parte din mașinile 
și echipamentele sosite cu mai multe 
luni în urmă pe șantier zac împrăș
tiate la voia întimplării, în hala de 
fabricație sau în afara ei, fără a fi 
luate nici cele mai elementare mă
suri de protecție împotrivi intempe
riilor, Perspective de accelerare a 
montajului tehnologic ? Deocamdată, 
nu au fost clar conturate. Pe de altă 
parte, la instalațiile aflate in curs de 
montaj, cum sînt moara de măcinat 
cărbune, mașina de întors forme, 
sfărîmătorul de bulgări ș.a„ lucrează 
un număr infim de muncitori. O a- 
tare situație este inexplicabilă. în
trucât pe șantier ar trebui să se 
găsească în plin efort, la punctele- 
cheie de lucru, cel puțin 230 de lu
crători. Mai poate surprinde pe cine
va că o asemenea „mobilizare" de 
forțe este cauza principală a ritmu
lui scăzut de execuție a multor lu
crări ?

Pe scurt, „bunele relații" dintre 
constructor și beneficiar nu înseam
nă altceva decît o păsuire tacită a 
neajunsurilor reciproce.

Slaba organizare a execuției lucră
rilor, îngăduința cu care beneficiarul 
privește neajunsurile ccsistructorului 
și invers — tocmai acestea sînt marile 
probleme ale șantierului din Cîmpi
na. Or, atîta vreme cit constructorul 
și beneficiarul nu pun ordine în pro
pria lor activitate, nu își îndeplinesc 
cum se cuvine obligațiile, e greu de 
crezut că lucrurile șe vor schimba 
în bine. Reamintim conducerii între
prinderii că Legea privind organiza
rea, planificarea și executarea in
vestițiilor precizează obligația ce-i 
revine, în calitate de beneficiar, de 
a coordona efectiv realizarea acestui 
obiectiv, de a controla și sprijini pe 
constructor în activitatea sa, de a ma
nifesta exigentă și competentă în 
relațiile cu furnizorii de utilaje și 
proiectantul lucrării și, nu în ulti
mul rînd, de a-și îndeplini cu punc
tualitate propriile sarcini. Organi- 
zația de partid a șantierului împreu
nă cu aceea din întreprinderea de 
piese turnate sînt chemate să-și u- 
nească forțele, să imprime în activi
tatea celor două colective de 
muncă — de la director pină la ul
timul lucrător — ordinea, disciplina 
și spiritul de răspundere, să-și 
simțite prezenta în rezolvarea 
blemelor mari și mici apărute 
tr-un moment sau altul.

Nu omitem nici răspunderea 
iectantului legată de adoptarea 
soluții insuficient fundamentate __
incomplete, de discuțiile inutile în 
care se angajează, în loc să reme
dieze rapid anumite omisiuni din 
documentația elaborată.

De mare folos ar fi, acum, ca șe
dințele de comandament ținute săp- 
tămînal cu participarea reprezentan
ților centralei de resort, ai Ministe
rului Construcțiilor de Mașini Grele, 
ai organelor locale de partid, să de
vină adevărate instrumente de lucru, 
să nu se mulțumească numai să a- 
dopte hotărîri. ci. înainte de toate, 
să urmărească îndeaproape cum sînt. 
duse la îndeplinire măsurile stabili
te. Adică, să întroneze în activita
tea factorilor angajați în realizarea 
acestei importante investiții ceea ce 
este absolut necesar : colaborarea și 
spiritul de răspundere.

focă 
pro- 
in-

pro- 
unor 

sau

Inq. Cristian ANTONESCU

LUCRĂRILE DE IRIGAȚII
impun stricta respectare a cerințelor fiecărei culturi

• O SECUNDA ! Lect. univ. Pe
tre Pușcașu — Oradea : Vă mulțu
mim pentru convingătoarea și eru
dita dv. pledoarie în favoarea fami
liei. Păstrăm opiniile exprimate 
pentru prima ocazie cînd vom 
aborda tema propriu-zisă. Gheorghe 
Nicolescu — corn. Borcea, jud. Ia
lomița : Mulți dintre cititorii care 
corespondează la această rubrică 
fac și trimiteri la marii moraliști 
din istoria culturii.

,, Omag iu muncii 
creatoare"

Marți s-a încheiat la Galați 
etapa județeană a concursului 
formațiilor 
intitulat „Omagiu muncii 
toare". Această manifestare 
adus sub luminile rampei, 
etapa de masă desfășurată 
primul trimestru al acestui 
școlar, peste 40 000 de pionieri, 
iar în etapa finală, județeană, 
care a avut loc. în centrele Ga
lați, Tecuci și Tîrgu-Bujor, pes
te 4 000 de pionieri.

Cîștigătorii vor participa, în 
luna iunie, la faza națională a 

formațiile 
socialistă,

artistice pionierești 
crea- 

a 
în 
în 
an

concursului pentru 
pionierești „România 
țara mea de glorii".

și condițiilor fiecărei zone
In uncie zone ale țării, datorită cantităților mici de precipitații din 

timpul iernii, soiul nu a acumulat rezerve suficiente de apă. De aceea 
se impune efectuarea mai' devreme a irigării culturilor. La ce culturi 
să se aplice cu prioritate udările si cum să se execute lucrările ? La 
această întrebare ne-au răspuns 
principalele zone cu sisteme de 
stanța și Brăila.

cercetători din stațiunile situate in 
irigații — și anume : Ialomița, Con-

agricole

Dr. ing. Gheorghe Vineș, directo
rul stațiunii de cercetări pentru cul
turi irigate, Mărculești, județul Ialo
mița : încă nu a fost refăcut defi
citul de apă care este cuprins 
între 700 și 750 metri cubi de apă la 
hectar pe profilul de 0,80 m. în lu- 
cernierele care nu au fost irigate în 
această primăvară, de exemplu, de
ficitul este și mai mare, de circa 300 
metri cubi de apă la hectar. La cul
turile de grîu care nu au fost irigate 
în toamnă pe adîncimea de 0,80 m 
la ora actuală deficitul de apă față 
de capacitatea de cîmp este de 650 
metri cubi la hectar. Pe adîncimea 
de 0,40 m, în toate ogoarele de toam
nă solul este aprovizionat cu apă a- 
proape de capacitatea de cîmp, ceea 
ce asigură răsăritul tuturor culturilor 
ce urmează să se însămînțeze în vii
toarele 10 zile. Față de cele arătate, 
pe lucerniere irigatul se va face fără 
întrerupere cu norme de circa 500— 
600 metri cubi de apă la hectar. De 
asemenea, se vor aplica. în continua
re. udări pe tarlale unde culturile se 
vor semăna după data de 15 aprilie, 
înainte cu 
să se 
mite

Dr. 
țiunii 
Traian, județul Constanța : Determi
nările efectuate de către stațiunea 
noastră, precum și de stațiile de a-

6—8 zile de semănat 
oprească irigatul pentru a per- 
pregătirea terenului.
Petre Tomoroga, directorul sta- 
pentru culturi irigate Valu lui

vertizare ale sistemelor de irigații 
evidențiază că pe lucerniere și cele
lalte ierburi perene există un defi
cit de umiditate cuprins între 500 și 
800 metri cubi de apă la hectar. Pe 
terenurile cultivate cu grîu și orz 
deficitul este de 300—500 metri cubi 
la hectar. Ca atare, pe terenurile a- 
menajate pentru irigații trebuie să 
se ude cu toate forțele. Recomandăm 
ca, în primul rînd, să se termine iri
garea lucernierclor. Totodată, trebuie 
să se intensifice udările la cerealele 
de toamnă, acordîndu-se prioritate 
solelor pe care nu s-au făcut udări 
de aprovizionare în toamnă. In cen
trul atenției specialiștilor trebuie să 
stea și efectuarea udărilor de apro
vizionare pe terenurile care vor fi 
însămînțate cu porumb și soia. în 
acest caz, udările vor fi corelate cu 
deficitul de apă din sol, acordîndu-se 
prioritate solelor cu rezerve mai mici 
de aoă. Se știe că soia se însă- 
mînțează la o adîncime care nu tre
buie să depășească 4—5 cm, nivel 
pină la care procesul de evaporare 
este mai puternic. Imediat după udă
rile de aprovizionare va începe pre
gătirea terenului, iar pe măsură ce 
în sol se realizează temperatura in
dicată — să înceapă semănatul.

Ing. Fană Popa, directorul stațiunii 
de cercetări agricole Brăila : In mo
mentul de față, rezerva de apă din 
sol în județul Brăila s-a îmbunătă-

fit. După datele serviciului de ex
ploatare I.E.L.I.F.-Brăila și ale sta
țiunii noastre de cercetări agricole, 
deficitul de apă față de capacitatea 
de cîmp, pe adîncimea de 120—150 
cm, variază între 300 și 650 mc la 
hectar. încă din luna martie, pe 
terenurile cu deficit mai mare de 
apă s-a trecut la executarea udărilor 
de aprovizionare. în ceea ce priveș
te executarea, în continuare, a udă
rilor trebuie acordată prioritate o- 
goarelor pentru culturile tîrzii și lu- 
cernierelor vechi. în această perioa
dă, trebuie urmărită evoluția rezer
vei de umiditate la culturile de 
toamnă și, după caz, se va trece și la

■ irigarea acestora.
★

Prin urmare, așa cum rezultă din 
recomandările făcute de cercetători, 
solul are nevoie de apă care trebuie 
dată prin irigații. La teleeonferința 
care a avut loc vinerea trecută la Mi
nisterul Agriculturii, s-a stabilit să 
fie aplicate următoarele măsuri :

1. SA SE IRIGE LUCERNA CU 
TOATA CAPACITATEA SISTEME
LOR, ASIGURÎND NORME DE 
600—700 METRI CUBI DE APĂ LA 
HECTAR ;

2. SUPRAFEȚELE CE SE VOR 
CULTIVA CU PRAȘITOARE VOR 
FI IRIGATE NUMAI ÎN CAZUL ÎN 
CARE ÎN STRATUL DE LA SU
PRAFAȚA NU ESTE ASIGURATA 
UMIDITATEA NECESARA RĂSĂ
RIRII PLANTELOR;

3. CEREALELE DE TOAMNA SE 
IRIGA NUMAI DUPĂ O ÎNRĂDĂ
CINARE CORESPUNZĂTOARE A 
PLANTELOR $1 UNDE ESTE DE
FICIT DE APA ÎN ZONA RĂDĂCI
NILOR ACTIVE.

(Agerpres)
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DIVERS
Cu fruntea
sus

Coincidența a făcut ca posta 
de ieri să ne aducă, între alte
le, din „trei colturi de tară, trei 
scrisori, și toate trei cu una și 
aceeași rugăminte : să adreseze, 
și pe această cale, un cuvînt de 
caldă mulțumire personalului 
medical de la Sanatoriul bal
near de recuperare Mangalia. 
Spicuim din cele trei scrisori : 
„M-am dus sprijinit în cîrje și 
m-am întors pe propriile picioa
re" ; „Cînd am sosit la sanato
riu, mă sufla vîntul, iar acum 
mă simt în stare să zburd, /nu 
alta" ; „Un adevărat miracol 
s-a petrecut cu mine, și nu nu
mai cu mine, că nici nu mai 
credeam c-o să pot să-mi reiau 
locul printre ortaci, în subte
ran**. Și toți cei trei semnatari, 
recuperați pentru muncă și via
ță, ne roagă să nu cumva să 
uităm a aminti și numele direc
toarei sanatoriului, doctor Ga
briela Tichescu, „care este nu 
numai o bună specialistă, ci și 
un om ale cărui sfaturi și încu
rajări sînt totdeauna bine ve
nite și te fac să ridici fruntea, 
să capeți încredere în. tine".

Mieii 
sătmăreni 
si circulația» »

600 de desene în acuarele au 
sosit, în aceste zile, pe adresa 
miliției județului Satu-Mare. 600 
de desene de la tot atîția copii 
școlari și preșcolari din locali
tățile sătmărene. 600 de va- 
riațiuni pe aceeași temă : cir
culația. Cîteva titluri : „Costel 
cu Azorel", „Grăbește-te încet", 
„Nenea milițianul", „Tăticu’ la 
volan", „Hai, bunicuțo, că te 
ajut eu să treci strada"... 
600 de pledoarii sincere și 
emoționante pentru o circu
lație corectă, civilizată. Cele 
mai izbutite lucrări vor fi 
expuse înaceastă vacanță la 
Casa pionierilor. Iar unele din 
ele — excelentă ideea — vor 
împodobi pereții din sălile de 
examinare a candidaților la per
misul de conducere auto !

FAPTUL!
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Gest 
necivilizat 
și periculos 

z '
Pe cit de necivilizat, pe atît 

de periculos devine uneori ges
tul unor călători, care aruncă 
pe fereastra vagonului, din m.er- 
sul trenului, ghemotoace dp hîr- 
tie, resturi de mîncare, sticle 
goale. O asemenea sticlă a fost 
aruncată în apropiere de Aiud 
din trenul personal 3_002 de pe 
ruta 
timp 
alături 
Cluj-Napoca. Sticla 
l-a lovit drept în 
jutorul mecanicului, de pe tre
nul accelerat, provocindu-i vă
tămări grave. Internat mai 
întîi la Aiud, apoi la Cluj-Napo
ca, omul suferă de pe urma a- 
cestui gest necugetat. Intrucit 
nici pînă acum n-a putut fi i- 
dentificat cel care a aruncat 
sticla, sînt rugați să dea o mină 
de ajutor călătorii din ziua de 
29. martie din personalul 3 002. 
Ar fi un gest de justiție civică.

Cluj-Napoca—Teiuș. în 
ce trecea pe linia de 

acceleratul 335 Sibiu— 
aruncată 

fată pe a-

Pe scurt :F.F. |
Doi tîmplari din comuna Apa- , 

ța, județul Brașov, I. S. și I. P., 
s-aU pomenit cu un vizitator, I 
care i-a luat imediat din scurt:

— Mă numesc Florian Finea- I 
tă. Cine a avut de-a face cu 
mine, îmi spune scurt : F. F. I 
Adică, „fără fasoane". Sau, mai ■ 
pe șleau, pe toți care-i găsesc I 
în neregulă și nu cad „la pace" | 
cu mine, le aplic legea și le dau 
amendă să-i usture. Ne-am în- I 
țeles ?

— N-am înțeles, pentru că noi 
avem toate actele în regulă.

— Nu există om fără o hibă. I 
Așa că scoateți repede fiecare I 
citeva sutare și... salutare. ■

Cei doi tîmplari, auzindu-1 I 
grăind și-n stihuri, i-au dat cît l 
a cerut F. F„ după care s-au . 
gindit să-l dea și la rindea, a- 
nunțînd c« » I
aflat că F.
neață, era 
drept care 
gea tot F.

miliția. Și militia a 
. F„ adică Florian Fî- 

un escroc din Sebiș, 
■ i se aplică acum le- 

F. — „fără fasoane".

Cățelușul
9 9

„Azorică“
Așa se numește o jucărie me

canică pe cit de frumoasă, pe 
atît de îndrăgită de copii. Un 
„Azorică" a cumpărat pentru 
băiețelul lui și H. Robert din 
orașul Oțelul Roșu. In timp ce 
tăticu desfăcea pachetul, băie-, 
țelul a închis ochii, pentru ca' 
atunci cînd o să-l vadă pe Azo- 
rică și-o să-l audă cum face 
„ham-ham“ bucuria să-i fie și 
mai mare. „Dar care bucurie — 
ne scrie tatăl băiețelului — n-a 
fost să fie, pentru că frumosul 
Azorică scîrtîia din toate în
cheieturile, de-i plîngeai de mi
lă, nu alta. M-am uitat pe cu
tie și am citit : In caz de de
fecțiune, adresati-vâ cooperati
vei „Radio-Progres“ București. 
L-am împachetat la loc și l-am 
trimis sus-pomenitei cooperati
ve, încă din ajunul Anului Nou, 
cu chitanța nr. 955. Apoi, am re
venit cu o recomandată, în luna 
februarie, 
Acum, nu mi-e de bani 
„Azorică“ luă I—
lei), cit de bucuria copilului, care 
se tot amină de peste trei luni 
de zile". Te pomenești că sus- 
pomenita cooperativă s-a gin- 
dit să-l trimită pe Azorică tot 
de... Anul Nou, care vine.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

recomandată, in luna 
dar tot degeaba, 

(deși 
mă costase 160 de

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu. a primit, marți după-a- 
miază. pe Roy Mason, ministrul a- 
părării al Marii Britanii, care face 
o vizită oficială în tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială. în cadrul căreia au 
fost subliniate bunele relații stator
nicite între România și Marea Bri
tanic.

★

în cursul zilei de marți, ministrul 
apărării al Marii Britanii. Roy Ma
son. însoțit de general-colonel Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, a asistat la un exercițiu 
tactic prezentat de către o unitate 
militară. în continuare, oaspetele bri-

Cronica zilei
■cssmaBBnBnraaeHB

Sub egida Academiei de științe 
sociale și politice, în București au 
avut loc lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte de istorici români și 
iugoslavi. în cadrul acesteia s-au 
desfășurat două simpozioane consa
crate formării popoarelor paleo- 
balcanice și începuturilor mișcării 
muncitorești în sud-estul Europei 
și s-a examinat stadiul actual al co
laborării istoriografice româno-iugo- 
slave. Planul* de colaborare prevede 
în continuare întilniri periodice, 
schimburi de informații științifice, 
teme comune de cercetare, axate pe 
probleme importante ale istoriei ce
lor două popoare frățești.

★
în Capitală a avut loc, marți, o 

seară culturală, organizată de Comi
tetul pentru cultură și educație so
cialistă al municipiului București cu 
prilejul celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub domina
ția fascistă.

Semnificația evenimentului a fost 
relevată de prof. Eugenia Iorga, pre
ședinta Comitetului de cultură si e- 
ducație socialistă al sectorului 2, și 
Peter Karikăs, secretar al Ambasa
dei R. P. Ungare la București.

I Manifestarea s-a încheiat cu un 
spectacol folcloric.

■A
între 7 și 8 aprilie, la clubul între

prinderii de țevi „Republica" din Ca
pitală s-au desfășurat lucrările Con
sfătuirii pe țară consacrate activității 
desfășurate de cantinele-restaurant și 
cantinele proprii ale întreprinderilor, 
organizată de Consiliul pentru coor
donarea și îndrumarea activității de

Prețuirea muncii

fotbal Azi, în diviziile A și B
Decernarea medaliei de aur „Secera și Ciocanul" și a Drapelului 
de cooperativă agricolă fruntașă în întrecerea socialistă pe anul 

1974 Cooperativei agricole de producție Scornicești

Astăzi, cu începere de la ora 16,30 
vor avea loc meciurile celei de-a 
XXIV-a etape a campionatului divi
ziei A. Pe stadionul Dinamo din 
București (se va desfășura partida 
Dinamo —vSportul studențesc (arbi
tru : Gh. Limona). în deschidere 
(ora 14,30) — meciul internațional de 
juniori dintre echipele reprezentati
ve ale orașelor București și Mosco
va. La Timișoara, echipa looelă Po
litehnica va întîlni pe Steaua (arbi
tru : V. Topan), partidă care va fi 
televizată în direct.

Iată și celelalte meciuri ale etapei : 
Olimpia — U.T.A. (C. Niculescu), 
F.C. Galați — F.C.M. Reșița (I. Rus). 
F.C. Chimia — Universitatea Craiova 
(F. Coloși). Jiul — F. C. Argeș (C. 
Ghiță), Politehnica Iași — A.S.A. (M. 
Buzea), Steagul roșu — F. C. Con
stanta (S. Drăgulici). C.F.R. — „U" 
Cluj-Napoca (Szeesey Z.).

Tot astăzi se dispută și două me
ciuri din divizia B in care sînt an
grenate echipe fruntașe ale seriilor 
respective ce au jucători selecționați 
în loturile reprezentative. E vorba 
de meciul din seria I S-N. Oltenița — 
Rapid (echipa bucureșteană are se

SCRIMĂ.
Ieri, ies Flerecscti,

România - O.G. 8-3

în sala Floreasca II din Capitală 
s-a desfășurat marți întilnirea inter
națională de floretă dintre echipele 
masculine ale României și R*D. Ger
mane. întilnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 8—-8 (tușave- 
raj 61—61). Din echipa noastră s-au 
remarcat Petrus Tudor și Mihai Țiu, 
care au obținut cîte trei victorii.

t V
PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba engleză.
9,00 Teleșeoală.

10.10 Curs de limba rus$.
10,30 Algoritm TV — emisiune en

ciclopedică pentru tineret.
11,00 Muzică populară cu Ionela 

Prodan.
11.10 Roman foileton: „Pollyanna". 

Ecranizare realizată de stu
diourile engleze de televiziu
ne B.B.C., după romanul 
scriitoarei Eleanor H. Porter.

DANSUL CU TEMĂ, 
ÎN ACTUALITATE

La Deva a avut loc o consfătuire 
privind actualitatea dansului cu 
temă în repertoriul formațiilor ar
tistice de amatori. La consfătuire 
au participat directori și instructori 
de dans de la casele de cultură, clu
burile muncitorești și căminele cul
turale din județul Hunedoara, acti
viști culturali ai organizațiilor sin
dicale, de tineret și pionieri, ai co
mitetelor de cultură și educație so
cialistă.

Discuțiile purtate în cadrul con
sfătuirii au fost precedate de un 
amplu spectâcol coregrafic. în 
cadrul căruia au evoluat 8 formații 
ale caselor de cultură, cluburilor 
muncitorești și căminelor culturale 
din Hunedoara, Deva, Brad, Vulcan 
și satul Căzănești. Titlurile acestora 
vorbesc de la sine despre tematica 
abordată : „Flăcări de oțel", „Rit
muri tinerești", „Ani fericiți".

La primire au participat general de 
armată Ion Ioniță. ministrul apără
rii naționale, general-colonel Ion Co- 
man, prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale, șef al Marelui Stat 
Maior, general-colonel Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale.

A fost prezent Jeffrey Charles Pe
terson. ambasadorul Marii Britanii la 
București.

★

tanic a vizitat întreprinderea „Auto- 
mecanica" din Moreni.

Cu prilejul prezentei în tara noas
tră a -ministrului apărării al Marii 
Britanii, ambasadorul acestei țări la 
București. Jeffrey Charles Peterson, 
a oferit un dineu.

aprovizionare și prestări servicii pen
tru populație, împreună cu Consiliul 
Central al U.G.S.R. și Comitetul Cen
tral al U.T.C.

în încheierea consfătuirii, tovară
șul Janos Fazekas, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
interior, a relevat sarcinile ce revin 
lucrătorilor din aceste unități pentru 
îmbunătățirea în continuare a. acti
vității cantinelor-restaurant și canti
nelor din întreprinderi.

★
Complexul expozițional din Piața 

Scînteii va găzdui, între 11 și 18 mai, 
cea de-a doua ediție a Tirgului inter
național București de bunuri de con
sum, manifestare anuală specializată. 
Comparativ cu ediția inaugurală, 
TIBCO ’75 va beneficia de condiții 
mai bune de desfășurare — 14 pavi
lioane, însumînd o suprafață totală 
de circa 18 500 mp. precum si șpații 
corespunzătoare pentru manifestări 
conexe — conferințe, simpozioane 
tehnice, prezentări de filme și de
monstrații practice etc.

Pînă acum și-au anunțat par
ticiparea un mare număr de țări, 
printre care Bulgaria, Cehoslova
cia, Cuba, R.D. Germană, R.F. 
Germania, Polonia și U.R.S.S., care 
vor prezenta pavilioane naționa
le, precum și numeroase firme indi
viduale din Austria. Elveția, Italia, 
Iugoslavia, Japonia, Liban, Portuga
lia etc. Țara noastră va fi principa
lul expozant, deținînd mai bine de 
jumătate din suprafața totală a tîr- 
gului.

(Agerpres)

lecționați în loturi pe Răducanu. Ma
nea. FI. Marin, Grigoraș. Rîșniță) și 
de partida din seria a IlI-a Mureșul 
Deva — F.C. Bihor (echipa orădea- 
nă are printre jucătorii selecționați 
pe Kun II).

Lotul echipei Spaniei 
pentru meciul 

de la 17 aprilie
Marți, antrenorul echipei de fotbal 

a Spaniei. Ladislau Kubala, a dat 
publicității lotul celor 15 jucători din 
care se va alcătui formația pentru 
jocul cu România (17 aprilie, la Ma
drid, în preliminariile campionatu
lui european). Iată componența lotu
lui : Iribar, Miguel Angel (portari), 
Camacho, Benito, Capon, Cortabar- 
ria (fundași) ; Del Bosque, Velaz- 
que, Pirri, Irureta, Castellanos (mij
locași) ; Sahtillana, Garate, Rexach, 
Garcia Soriano (înaintași).

HOCHEI. La „mondiale", 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 

5-2
Marți, în campionatul mondial de 

hochei pe gheață (grupa A) de la 
MUnchen, s-ău întîlnit într-o parti
dă derbi echipele U.R.S.S., dețină
toarea titlului, și Cehoslovaciei. IIo- 
cheiștii sovietici au terminat învin
gători cu scorul de 5—2 (0—1, 3—0, 
2—1). întilnirea a fost urmărită de 
peste 10 000 de spectatori. Returul 
acestei partide va avea loc peste 
citeva zile la Dusseldorf.

12,00 Telex.
15,0.0 Matineu de vacanță. Film 

artistic : „Pan Tau“ (partea 
a Il-a) — producție a stu
diourilor cehoslovace.

16,00 Forum — emisiune social- 
politică pentru tineret.

16.30 Fotbal : Politehnica , Timi
șoara — Steaua. (Transmisiu
ne directă de la Timișoara).

18.20 Scena — emisiune de actua
litate și critică teatrală.

18,35 Reportaj muzical în județele 
țării : „Pe Mureș și pe cîm- 
pie...“.

18,50 Contemporanele noastre.
19.20 10G1 de seri : „V-o prezen

tăm pe Magilla".
19.30 Telejurnal.
20,10 Muzică populară.

„Bravi mineri la datorie", „Cununa" 
și altele. (Sabin Ionescu).

2 500 DE CURSANTI

Cu dezbaterile intitulate „Contri
buția Partidului Comunist Român 
ia dezvoltarea gîndirii sociale con
temporane". în aceste zile în județul 
Harghita are loc închiderea festivă 
a cursurilor universităților populare 
de la sate. în acest an de învăță- 
mînt au ființat asemenea universi
tăți în peste o treime din totalul co
munelor din județ. Cele 76 cursuri 
organizate pe cele mai variate te
matici. ca de pildă ..Programul par
tidului, programul întregului popor", 
„Revoluția științei și tehnicii". „Pa
gini din istoria civilizației si cultu
rii românești". „Omul și fenome
nele astronomice". „Medicină pro
filactică". „Limbi moderne", au fost 
frecventate de peste 2 500 săteni. 
(Bariunek Isivan).

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Sînt recunoscător Excelenței Voastre pentru caldul și cordialul me
saj transmis cu ocazia Zilei naționale a Pakistanului.

Răspunzînd la rîndul meu amabilelor și nobilelor dumneavoastră 
sentimente, transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire Excelen
ței Voastre, de progres continuu și bunăstare poporului țării dumnea
voastră.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările considerațiunii pele celei 
mai înalte.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele

Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale
Domnului MANEA MANESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
>

Sînt profund mișcat de cordialul mesaj pe care Excelența Voastră 
mi l-a trimis cu ocazia Zilei naționale ă Pakistanului.

Răspunzînd nobilelor și amabilelor dumneavoastră sentimente, fo
losesc acest prilej pentru a vă transmite în numele guvernului și po
porului Pakistanului, precum și în numele meu, cele mai bune urări de 
viață lungă și bunăstare personală Excelenței Voastre, de progres con
tinuu și prosperitate poporului țării dumneavoastră.

Vă rog să acceptați, Excelență, încă o dată asigurările considera
țiunii mele celei mai înalte.

ZULF1KAR ALI BHUTTO
Prim-ministru

al Republicii Islamice Pakistan/

Primire la Consiliul Central al U.G.S.R.
Marți după-amiază. tovarășul 

Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., s-a întîlnit 
la sediul Consiliului Central al 
U.G.S.R. cu tovarășul Enrique Pasto- 
rino, președintele Federației Sindi
cale Mondiale, sosit în țara noastră 
pentru a participa la lucrările sim

Constituirea Comisiei Centrale de Stat 
a Patrimoniului Cultural Național

Marți a avut Ioc ședința de consti
tuire a Comisiei Centrale de Stat a 
Patrimoniului Cultural Național, în
ființată potrivit Legii nr. 63/1974.

Cu acest prilej, a fost examinat 
stadiul acțiunilor și măsurilor între
prinse pentru aplicarea prevederilor 
Legii ocrotirii patrimoniului cultu
ral național și a fost aprobat progra

La Scornicești, județul Olt, a avut 
loc o festivitate în cadrul căreia coo
perativei agricole de producție i s-au 
înmînat medalia de aur „Secera și 
Ciocanul", Drapelul de unitate agri- 
colă fruntașă la cuMiwa • • porumbe Iuit 
și Drapelul de cooperativă 'agricolă 
fruntașă in întrecerea socialistă pe 
anul 1974.

Participanta la festivitate au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu. Subli
niind că harnicii gospodari din Scor
nicești și-au respectat cuvîntul dat 
secretarului general i al partidului cu 
prilejul vizitei în cooperativa lor, in 
telegramă se spune : Țăranii, munci
torii, inginerii și tehnicienii din 
cooperativa noastră agricolă au 
muncit cu mult entuziasm și dăruire, 
ău fost cazuri cînd a trebuit să fa
cem din noapte zi pentru cîștigarea 
acestei întreceri.

Personal, ne-ați învățat, mult sti
mate fiu al acestei așezări din jude
țul Olt, să folosim pămîntul, acest 
bun național, cît mai rațional, să îm
bunătățim continuu structura solului. 
Rezultatele în această direcție au 
fost dintre cele mai bune. Am înre
gistrat producții sporite în anul 1974

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 aprilie. In țară : Cerul va fi 
variabil, mal mult noros în jumătatea 
de nord a țării, unde vor cădea ploi 
locale. în rest, ploi izolate. Vînt po
trivit, cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura va scădea ușor. Minimele 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar 
maximele între 14 și 24 de grade, mai 
ridicate în stidul țării. In București : 
Cerul va fi temporar noros, favorabil 
ploii slabe. Vînt potrivit, cu unele in
tensificări. Temperatura ușor variabilă.

20,15 Melodii de și cu Renata Va- 
silescu.

20,40 Telecinemateca. Ciclul „Mari 
regizori" — Andrzej Wajda. 
„Canalul". în distribuție : T. 
Izewska, T. Janczar, M. 
Glinski.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,10 Arta pe înțelesul tuturor — 
Ciclu de inițiere și educație 
estetică.

20,30 Film serial pentru copii : 
Daktari. t

20,50 Armonii intime.
21,15 Tribuna TV.
21,35 Artiști amatori în studio.
22,05 Cărți și idei.

MANIFESTARE CULTURALĂ 
COMPLEXĂ

Orașul Fălticeni a găzduit o am
plă manifestare cultural-artistică la 
care au asistat sute de oameni ai 
muncii din localitate. Ea a debutat

C A R N E T 

CULTURAL
la sediul casei de cultură cu verni
sajul expoziției de pictură a elevi
lor școlii populare de artă și a 
continuat cu un concurs de ge
nul „Cine știe, ciștigă". intitulat 
„România și județul Suceava pe 
coordonatele viitorului cincinal". 
Au urmat un concurs artistic 

pozionului sindical internațional pe 
tema : „Participarea femeilor munci
toare la viața economică și socială", 
care se vor desfășura la București în
tre 9 și 11 aprilie a.c.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

mul de activitate a comisiei pentru 
anul 1975.

în cadrul ședinței a luat cuvîntul 
tovarășul Dumitru Popesdu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste $i al Comisiei Centrale de 
Stat a Patrimoniului Cultural Na
țional.

atît la culturile de grîu, porumb, cît 
și în legumicultura și zootehnie. Vă 
mulțumim din inimă și pe această ca
le, dumneavoastră, întregii conduceri 
de partid și de stat, pentru âcorda- 
t*eX.. pautru a doua oară a medaliei 

aut* „Seceră și Ciocanul*:, ce ' a 
fost conferită astăzi Cooperativei a- 
gricole de producție din Scornicești 
pentru producțiile mari pe care 
le-am înregistrat în toamna anului 
1974 la cultura porumbului, respec
tiv de 6 720 kg la ha. Atît vara, cît 
și toamna acestui an dorim să le fa
cem cît mai îmbelșugate, așa cum 
ne-am angajat față de dumneavoas
tră. La ora actuală pregătim cu cea 
mai mare atenție însămînțarea unui 
lot de 100 ha, pe care ne-am propus 
să obținem 15 000 kg porumb știuleți 
la ha, iar de pe celelalte suprafețe 
cîte 11 000 kg la ha.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolas Ceaușescu. că vom face 
tot ceea ce ne stă în putință pen
tru înfăptuirea în mod exemplar a 
sarcinilor mărețe ce ne revin din ho- 
tărîrile celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. pentru a ne spori și noi 
contribuția, alături de întregul po
por, la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
patriei noastre spre comunism.

„gazette de lausanne" „Minereul urban7—

sursă de energie a viitorului?
Paralel cu preocupările de economisire a combustibililor, savanții 

își consacră eforturile în vederea descoperirii de noi surse de 
energie. Una din cele mai recente idei, cu perspectiva de a cunoaște 
o largă răspîndire, constă în utilizarea deșeurilor solide, despre care 
„Gazette de Lausanne" scrie următoarele :

în anii care vin, în căutarea ener
giei de înlocuire se va recurge din 
ce în ce mai mult la un șir de ma
terii ca resturile menajere, reziduu
rile din agricultură și alte deșeuri 
solide. îri ce privește sistemele de 
exploatare, ele vor cuprinde o gamă 
largă, de la micile instalații domes
tice care, bazate pe o concepție sim
plă, vor permite obținerea metanu
lui din deșeuri de origine animală 
și pînă la centrale pe bază de teh
nologii avansate, care vor folosi „mi
nereul urban" din marile centre, in
clusiv „centralele" din sate și mici 
colectivități care vor cultiva alge în 
vederea producerii metanului. în 
sistemele perfecționate, deșeurile sînt 
trecute printr-un selector care sepa

al formațiilor de amatori, un mon
taj literar-muzical, două spectacole 
de teatru, vernisajul unei expoziții 
de pictură și pirogravură a casei 
pionierilor. (Gheorghe Parascan).

PARADA PORTULUI 
POPULAR ȘVĂBESC

La Cenad, străveche așezare din 
cîmpia timișană, a avut loc dumi
nică o mare paradă a portului 
popular șvăbesc din această zonă. 
Alaiul, care a străbătut centrul 
comunei* a fost deschis de un .ta
blou alegoric, alcătuit din perechi 
de tineri în costume populare ro
mânești, germane, maghiare și sîr- 
bești. simbolizînd înfrățirea în 
muncă și viață a oamenilor care 
trăiesc de veacuri împreună pe 
aceste meleaguri. Au urmat apoi și
ruri de perechi de copii, ti
neri si vîrstnici din localitățile 
Bulgăruș, Cărpiniș/Grabați, Lenau-

R. P. CHINEZĂ

Izvorul de lumină 
al Fluviului galben

Fluviul albastru, 
Fluviul galben. Flu
viul dragonului negru. 
Fluviul perlelor si 
multe alte fluvii si 
rîuri. cu nume des
prinse din legendă, al
cătuiesc rețeaua mari
lor artere acvatice ale 
Chinei. între ele, cea 
mai mare faimă o are, 
desigur. Fluviul gal
ben, . al cărui vast 
bazin a fost leagănul 
multimilenarei civili
zații chineze. Despre 
el se vorbește în cele 
mai vechi cronici si 
poeme, atribuindu-i-se 
nu arareori denumi
rea de „urgie a Chi
nei". datorită revăr
sărilor periodice si 
schimbărilor repetate 
de albie care măturau 
așezările omenești și 
tot ce întîlneau în 
cale. Cu stihiile dez
lănțuite de capri
ciile acestui fluviu 
au luptat oamenii din 
vremuri imemoriale. 
Dar abia după elibera
rea țării, regulariza
rea și amenajarea flu
viului au devenit posi
bile datorită marilor 
bătălii purtate de mi
lioane de oameni uniți 
și îndrumați de parti
dul comunist împo
triva acestui uriaș ăl 
apelor. Printr-o mun
că îndîrjită, neobo
sită. poporul chinez 
a reușit, într-o peri
oadă istorică scurtă, să

R. D GERMANĂ

Noua strălucire 
a „Florenței de pe Elba“

Datorită poziției sa
le și mai ales celebre
lor monumente arhi
tectonice care i-au dus 
peste țări faima, Dres- 
da a fost denumită 
„Florența de pe Elba". 
Așa cum se știe, exis
tența ei a fost pusă 
însă sub semn de în
trebare în noaptea de 
13 spre 14 februarie 
1945.' în urma unui 
masiv bombardament 
aerian, pe o suprafață 
de 16 kmp n-au ră
mas decît ruine. Au 
pierit atunci ' peste 
35 000 de vieți ome
nești. Centrul orașu
lui, unde se aflau ma
joritatea monumente
lor arhitectonice, a fost 
în cea mai mare parte 
distrus.

După 30 de ani, 
„Florența de pe Elba" 
a redevenit ea în
săși, reînviind din 
propria-i cenușă. Ora
șul oferă astăzi spre 
admirație zecilor de 
mii de turiști cea mai 
mare parte a monu
mentelor arhitectonice 
restaurate și comorile 
de artă pe care le a- 
dăpostesc : celebrul
palat „Zwinger", cu 
nu mai puțin celebra 
galerie de pictură 
„Hofkirche", galeriile 
Semper, Albertinum, 
Palatul japonez...

supună acest fluviu 
și să-l transforme, ca 
urmare a creării unui 
complex de lucrări 
hidrotehnice de o am
ploare fără prece
dent, pe tot par
cursul său care în
sumează aproape 4 800 
de kilometri. într-un 
prețios dar al naturii, 
adevărat prieten al o-

CORESPONDENȚA 
DIN PEKIN

mului. Astăzi, nume
roase hidrocentrale, 
baraje și lacuri de a- 
cumulare. care furni
zează energie electri
că industriei si agri
culturii. ca si apa ne
cesară irigării ogoare
lor punctează ■ între
gul curs al Fluviului 
galben.

bin această măiastră 
constelație de con
strucții face parte hi
drocentrala de la Liut- 
ziasia. cea mai mare 
din R. P. Chineză. 
Aici a avut loc de 
curind montarea ulti
mei turbine și, prin a- 
ceasta, deplina dare în 
folosință a acestui o- 
biectiv. Barajul de 
beton, înalt de o 
sută patruzeci și șap
te metri, își profi
lează silueta masivă, 
străjuind lacul de a-

Pe locurile de pe 
care au fost înlăturate 
dărîmăturile au apă
rut complexe arhitec
tonice moderne, bule
varde, scuaruri și fîn- 
tîni arteziene. Orașul 
se extinde de la an la 
an. Din cele 18 000 de 
apartamente prevăzu-

CORESPONDENȚA 
DIN BERLIN

te pentru pWrfada 
1971—1975 au fost deja 
realizate peste 13 200.

Edilii trasează ora
șului de pe Elba noi 
coordonate de dezvol
tare. In etapa urmă
toare (1976—1980) în 
estul și sudul orașului 
vor apărea noi cartiere, 
care vor însuma 10 000 
de apartamente pentru 
30 000 de locuitori. Pro
blemelor protejării 
mediului înconjurător 
li se acordă o atenție 
deosebită.

Nu sînt uitate nici 
monumentele istorice 
încă nereconstruite si 
care cer ani de muncă 
migăloasă. De curînd, 
la Dresda a luat fiin
ță o întreprindere 
specializată pentru re

ră metalele, sticla, pietrele și argila. 
Ceea ce rămîne constituie un com
bustibil ieftin, cu un grad de poluare 
redus și cu o valoare termică ce 
atinge jumătate din cea a cărbune
lui. Potrivit Agenției americane pen
tru protecția mediului, exploatarea 
deșeurilor solide în marile orașe din 
S.U.A. va permite furnizarea anuală 
a unei cantități de energie echiva
lentă cu 150 milioane barili de pe
trol. Aceasta este o estimare modes
tă, intrucit. după cum afirmă agen
ția. dacă acest consum al deșeu
rilor ar fi însoțit de recuperarea și 
reciclarea metalelor, sticlei, cauciu
cului și altor materii, producția de 
energie ar putea fi cu ușurință spo
rită cu echivalentul a încă 30 mili

heim, Sînnicolau Mare, Tomna- 
tec. Varias sA Cenad, care au pre
zentat costume populare șvăbești, 
unele datînd din secolul trecut. Un 
program de recitări, muzică și 
dansuri populare, românești și ger
mane a întregit această frumoa
să sărbătoare folclorică din Banat. 
(Cezar Ioana).

EXPOZIȚIE

în holul Spitalului nr. 3 din mu
nicipiul Brăila a avut loc vernisa
jul expoziției de artă plastică de
dicată „Zilei sănătății". Expun 
cadrele medico-sanitare Gheorghe 
și Irena Marinescu, G. Leu, Bobi 
Lazăr, M. Luchița și I. Iordache. 
Picturile și sculpturile prezentate 
completează fericit și definesc per
sonalitățile unor oameni care, în 
orele libere, au schimbat cabine
tele de consultație cu atelierele 
de creație. (Mircea Bunea).

cumulare, o adevărată 
mare interioară cu o 
capacitate de 5,7 mi
liarde metri cubi de 
apă. Centrala, conce
pută și realizată în 
întregime de construc
torii chinezi, constituie 
o realizare impresio
nantă dacă ne gindim 
că producția sa anua
lă va fi de 5.7 miliar
de kilowați-oră. De la 
această „inimă" ener
gia apelor încătușate 
iradiază prin linii de 
foarte înaltă tensiune 
de 220 și 330 kV. care 
sînt racordate la alte 
rețele energetice, al
cătuind un vast sis
tem. cu multiple ra
mificații în provincii
le Shensi. Gansu. Cin- 
hai și în alte zone din 
China de nord-vest. 
Au fost create, în 
acest fel, condiții pro
pice pentru dezvolta
rea economică si so
cială a unor vaste re
giuni.

...A trecut un sfert 
de veac de cînd Flu
viul galben nu și-a 
mai revărsat apele 
pustiitoare. El îsi are 
azi noii săi cronicari, 
noii săi barzi. Cîndva 
un adevărat flagel, 
s-a transformat acum, 
prin munca dîrză și 
voința neclintită a o- 
mului. într-un izvor 
de lumină si progres 
pe calea fertilă a so
cialismului.

I. TECUȚĂ

staurarea și conserva
rea construcțiilor is
torice.

Dresda este, totoda
tă, reședința unei re
giuni industriale care 
produce 12,5 la sută 
din întreaga producție 
națională. Puține cen
tre industriale ale ță
rii reunesc o gamă atît 
de diversă de între
prinderi care produc : 
instalații pentru in
dustria minieră, ma
teriale .de construcții, 
•turbjne, «parate elec- 
tAmfce, ’ transforma
tori, aparate optice, 
mașini poligrafice, tex
tile, produse alimen
tare etc.

Concomitent cu o In
dustrie modernă, Dres
da își poate atribui pe 
merit și calificativul 
de oraș al științei. în 
afară de „Universita
tea tehnică", una din
tre cele mai cunoscu
te din Europa, aici se 
află numeroase alte 
institute de învățămint 
superior și centre de 
cercetare.

Orașul de pe Elba 
oferă astăzi una din 
mărturiile elocvente 
ale operei de edificare 
socialistă în R. D. Ger
mană.

C. VARVARA

oane de barili de petrol pe an. în- 
tr-adevâr, în mod normal se folosește 
mai puțină energie pentru prelucra
rea materiilor secundare, ca fierul 
vechi, decit a materiilor prime, ca 
minereul de fier. Un număr de 21 de 
orașe din S.U.A., printre care giganți 
ca New York, Chicago, Philadelphia, 
Detroit, au introdus — sau studiază 
acest lucru — sisteme utilizind de
șeurile pentru punerea în funcțiune 
a centralelor electrice. Unele din a- 
cește sisteme sint inspirate după cel 
instalat la St. Louis, care utilizează 
zilnic circa 200 tone de deșeuri, a- 
mestecate într-o anumită proporție 
cu praf de cărbune, pentru a pro
duce electricitate.

Privind problema într-o perspec
tivă mondială, se consideră că cele 
mai importante surse energetice ale 
viitorului vor fi cele regenerabile, 
adică energia nucleară, energia so
lară și energia termică a oceanelor, 
în ce privește energia nucleară, asis
tăm astăzi la cercetări și experi
mente care vor trebui să atingă, în
tr-un viitor nu prea îndepărtat, sta
diul conceperii unor centrale termo
nucleare — pe bază de fuziune a nu
cleelor de hidrogen. în domeniul 
energiei solare, tehnologia a făcut 
progrese rapide, dar nu a fost încă 
rezolvată problema raportului între 
cost și eficacitate.

Un alt teren de investigație : e- 
riergla termică a mărilor. încă la fi
nele secolului trecut, fizicianul fran
cez Jacques d’Arsonval avansase 
ideea că o instalație calorifică func- 
ționind intre păturile' acvatice supe
rioare calde și cele profunde reci ar 
putea produce enorme cantități de 
energie. S-a calculat că mările tro
picale ar putea furniza lumii întregi 
cantități de energie corespunzînd 
celui mai înalt nivel de consum pe 
locuitor. Din păcate, tehnologiile 
propuse pînă în prezent s-au dovedit 
ineficace.

Tinînd seama de faptul că 45 de 
organisme internaționale diverse se 
interesează în mod direct de proble
ma energiei. UNESCO promovează 
ideea unor schimburi de experiență 
și cercetări în acest domeniu, care să 
permită desprinderea unor concluzii 
practice.
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„Un eveniment remarcabil 
în dezvoltarea relațiilor 

de prietenie și colaborare 
dintre România și Japonia" 

Ample relatări în presa niponă 

despre vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu

Presa japoneză consacră spații am
ple desfășurării vizitei în Japonia a 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, evidențiind caracterul de 
lucru, rodnic, al convorbirilor și con
tactelor, perspectivele concrete ale 
cooperării, deosebita cordialitate cu 
care sint întimpinați pretutindeni 
înalții soli ai poporului român. Eta
pele vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu sînt ilustrate pe larg in 
articole, comentarii, informații și 
prin fotografii. Materialele eviden
țiază posibilitățile ample de extin
dere, pe diverse planuri, a relațiilor 
bilaterale, a cooperării româno-japo- 
neze, subliniază importanța contac
telor pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a avut cu reprezentan
ții vieții politice și economice ni
pone.

Principalele cotidiane nipone con
sacră ample relatări convorbirilor 
pe care președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-a avut cu primul mi
nistru al Japoniei, Takeo Miki, re- 
marcind atmosfera de caldă priete
nie în care s-au desfășurat acestea, 
precum și vizitei la Dieta națională 
a Japoniei. Totodată, ziarele nipone 
relatează despre convorbirile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al P.C.R., președintele Re
publicii Socialiste România, cu pre
ședintele Prezidiului C.C. al Parti
dului Comunist din Japonia, Kenji 
Miyamoto, cu președintele Partidu
lui Socialist din Japonia, Tomomi 
Narita.

Subliniind caracterul de lucru al vi
zitei întreprinse în regiunea Osaka, 
ziarele relatează amănunțit despre 
vizitarea uzinelor companiilor „Koyo 
Seiko", „Nisshin Steel“ și ,,Mitsui 
Toatsu Chemicals", despre contactele

pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a avut cu reprezentanții conduce
rii acestor firme, cu colectivele de 
muncitori și tehnicieni. întreaga 
presă relevă calda primire pe care 
Japonia a făcut-o înalților oaspeți 
români, sentimentele de stimă și 
prietenie și dorința de extindere a 
cooperării, exprimată în toasturile și 
cuvîntările rostite.

Sub titlul „Promovarea relațiilor 
economice cu România", ziarul 
„ NIKKEI SHIMBUN" informează 
despre semnarea, în urma dialogului 
fructuos purtat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu conducerea companiei 
„Koyo Seiko", a unei înțelegeri ro- 
mâno-japoneze de colaborare și coo
perare în domeniul producției și 
desfacerii de rulmenți. Articolul re
levă satisfacția deosebită a reprezen
tanților firmelor ale căror uzine au 
fost vizitate de a avea ca dis
tinși oaspeți pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, dorința companiilor res
pective de a dezvolta cooperarea cu 
România. în edițiile de marți seara, 
cotidianele „YOMIURI SHIMBUN". 
„MAINICHI SHIMBUN", „NIKKEI 
SHIMBUN", „ASAHI SHIMBUN" 
inserează, la Ioc de frunte, relatările 
despre semnarea, între România și 
Japonia, a unor acorduri de coope
rare in diferite domenii.

Concluzia. unanimă ce se desprinde 
din toate articolele și relatările pre
sei scrise, ca și din emisiunile 
radioteleviziunii nipone consacrate 
vizitei în Japonia a președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, este importanța acestui 
eveniment pentru dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre cele două țări și 
popoare, în beneficiul reciproc, al 
cauzei păcii, înțelegerii și progre
sului în lume.

„întregul popor lilipinez așteaptă 
cu nerăbdare si bucurie vizfta 
iubiUior oaspeți ilin România"

Constituirea la Manila a Asociației de prietenie 
Filipine-România

MANILA 8 (Agerpres). — La Ma
nila a avut loc ședința festivă de 
constituire a Asociației de prietenie 
Filipine-România.

Ședința a fost deschisă de minis
trul bunăstării sociale. Estefania Al- 
bada-Lim, care a relevat cu deose
bită căldură prietenia româno-fili- 
pineză, aspirațiile de pace și cola
borare ale celor două țări Și popoare, 
însemnătatea deosebită pe care o 
are apropiata vizită în Filipine a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Estefania Albada-Lim a arătat că 
„întregul popor filipinez așteaptă cu 
nerăbdare și bucurie vizita iubiților 
oaspeți". „Este o onoare pentru noi, 
— a spus vorbitoarea — ca, prin

crearea asociației, să aducem modes
tul nostru omagiu înalților oaspeți, 
să deschidem, și pe această cale, 
drumul spre apropierea dintre po
poarele noastre".

Președinte al asociației a fost ales 
Fred Elizalde, președintele Camerei 
de Comerț a Filipinelor, iar Sixto 
Roxas, președintele marii întreprin
deri financiare „Bancom", și Geroni
mo Velasco, președintele Companiei 
naționale fillpineze de petrol, au fost 
aleși ca vicepreședinți. în comitetul 
de conducere al asociației au mai 
fost aleși, printre alții, miniștrii co
merțului și industriei, informațiilor, 
bunăstării sociale, precum și amba
sadorul Republicii Filipine la Bucu
rești, Leticia Shahani.

ORIENTUL APROPIAT
• Convorbiri egipteano-palestinene ® Suveranul Marocului 
despre căile de reglementare a situației din zonă • Ministrul 

de externe tunisian la Cairo

CAIRO 8 (Agerpres). — Hussein 
El Shafei. vicepreședintele R.A. E- 
gipt, a avut, marți, o convorbire cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.).

Yasser Arafat a conferit cu vice- 
premierul și ministrul de interne al 
țării-gazdă, Mamdouh Salem, și cu 
primul secretar al Uniunii Socialiste 
Arabe, Mohamed Hafez Ghanem.

Liderul palestinean a examinat 
împreună cu interlocutorii săi ulti
mele eyoluții intervenite în situa
ția din Orientul Apropiat. în urma 
eșuării ultimei misiuni diplomatice 
în zonă a secretarului de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger. De aseme
nea, au fost luate în discuție rela
țiile egipteano-palestinene, modali
tățile de consolidare a unității in- 
terarabe, și îndeosebi a părților direct 
implicate în conflictul cu Israelul.

CAIRO 8 (Agerpres). — Ministrul 
tunisian al afacerilor externe, Habib 
Ch.atti, care se află într-o vizită ofi
cială la Cairo, a conferit cu omolo
gul său egiptean, Ismail Fahmi. Au 
fost discutate, în special, probleme 
legate de situația din Orientul A-

agențiile de presă transmit:

propiat, precum și posibilitățile ex
tinderii relațiilor bilaterale.

RABAT 8 (Agerpres). — Regele 
Marocului, Hassan al II-lea, l-a pri
mit pe Jean Sauvagnargues, minis
trul francez al afacerilor externe, 
care se află Intr-o vizită oficială Ia 
Rabat. în legătură cu problema O- 
rientului Apropiat, relevă A.F.P., 
cele două părți au evidențiat ne
cesitatea unei reglementări globale 
a situației din această zonă și a- 
sigurarea garantării internaționale 
a frontierelor statelor din regiu
ne. Suveranul marocan a men
ționat că această garanție din par
tea comunității internaționale, în
tr-o formă ce urmează a fi determi
nată, este fundamentală.

Plenara C. C. al P. C. 
din Sri lanka

COLOMBO 8 (Agerpres). — La Co
lombo s-au încheiat lucrările plena
rei C.C. al Partidului Comunist din 
Sri Lanka. Plenara a stabilit con
vocarea celui de-al IX-lea Congres 
al partidului între 20—24 august a.c. 
și a adoptat ordinea de zi a viitorului 
congres : raportul politic al C.C., ra
portul privind problemele organiza
torice • și adoptarea programului 
partidului.

Evoluția situației din Vietnamul 
de sud

• G.R.P. cere încetarea evacuării forțate a populației sud- 
vietnameze ® Reședința dictatorului Thieu bombardată de 

un avion al trupelor saigoneze
VIETNAMUL DE SUD 8 (Ager- 

pres).. — Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud condamnă cu severitate, într-o 
declarație, acțiunile americane pri
vind „evacuarea- refugiaților" din 
Vietnamul de sud — anunță agenția 
de presă Eliberarea. S.U.A., se arată 
în declarație, au stabilit un pod ae
rian și au trimis vase militare, in
clusiv port-avioane, în apele Viet
namului de sud, pentru a ajuta re
gimul lui Nguyen Van Thieu să for
țeze populația să plece.

G.R.P. al R.V.S. denunță și con
damnă energic aceste acțiuni și cere 
hotărît să li se pună imediat capăt, 
să fie retrase toate vasele militare 
americane din apele teritoriale sud- 
vietnameze, să înceteze orice amestec 
în treburile interne ale Vietnamului 
de sud și să fie respectate cu stric
tețe prevederile Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului.

HANOI 8 (Agerpres). — Ministe
rul de Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
denunță evacuarea forțată de către

administrația Ford a populației sud- 
vietnameze, intensificarea amestecu
lui S.U.A. în treburile interne ale 
Vietnamului de sud.

Potrivit agenției United Press In
ternational, mii de persoane evacuate 
cu forța de regimul saigonez și Sta
tele Unite în zona Phu Quoc din 
Vietnamul de sud sînt amenințate cu 
foametea. Citind surse militare, _a- 
genția relevă că 80 de persoane, în
tre care 52 de copii, au pierit de 
foame la bordul unui vas american 
care participă la operațiunile de 
evacuare din Vietnamul de sud.

SAIGON 8 (Agerpres). — Un avion 
de vînătoare de tipul „F-5“. aparți- 
nînd forțelor armate saigoneze, a 
bombardat marți dimineață, la Sai
gon, palatul în care se află re
ședința dictatorului Nguyen * Van 
Thieu, provocînd moartea și rănirea 
mai multor persoane.

La Saigon au fost declarate severe 
restricții de circulație și toate unită
țile militare din jurul capitalei au 
fost plasate în stare de alertă.

KIDNAPING DE MASA
Lacrimi de copii contra credite militare?

DE PRETUTINDENI
• LENTILE DIN POLI

MER. La Institutul central 
pentru chimia organică al Aca
demiei de științe a R. D. Ger
mane a fost elaborat un material 
plastic care înlocuiește sticla 
optică. Noul polimer, experi
mentat în prezent 1a întreprin
derea „Cari Zeiss" din Jena in 
sistemele de lentile, permite o 
apreciabilă raționalizare la pro
ducția de lentile pentru oche
lari, lupe, lunete, precum și 
pentru prisme și elemente op
tice destinate construcției de a- 
parataj științific. Noul materi
al este pe jumătate mai ușor 
decit sticla, iar obiectele opti
ce se obțin prin turnare, ceea 
ce reduce la minimum lucrări
le de finisare, iar șlefuitul și 
lustruitul, obișnuite la prelu
crarea sticlei, sint eliminate.

Prin calitățile sale, materia
lul oferă noi posibilități pentru 
industria optică.

• DESCOPERIREA U- 
NUI NOU CURENT ÎN 
PACIFIC. Savanții japonezi 
au descoperit în zona Tropicu
lui Racului un nou curent ma
ritim cu o traiectorie paralelă 
cu ecuatorul. Acest curent are 
o lățime de 150—200 km., ajun- 
gînd pînă la o adîncime de 
500 m. La suprafața apei atinge 
o. viteză de 0,25—0,75 m pe se
cundă.

în capitala R. D. Germane 
a început la 8 aprilie o nouă ședință 
a grupului de lucru constituit de 
Comisia de redactare cu prilejul în- 
tilnirii pregătitoare de ia Budapesta 
a Conferinței partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa. Reuniunea 
grupului de lucru este prezidată de 
conducătorul delegației P.S.U.G. Din 
partea Partidului . Comunist Român 
participă o delegație condusă de Ște
fan Voicu, membru al C.C. al P.C.R.

La Ambasada României 
din Copenhaga 8 avut loc °în- 
tilnire in cadrul căreia au fost abor
date aspecte ale relațiilor economice 
și de cooperare româno-daneze și 
perspectivele de dezvoltare ale aces
tora. Au participat Ivar Norgaard, 
ministrul afacerilor economice exter
ne, Erling Jensen, ministrul comer
țului, oameni de afaceri, funcționari 
superiori din ministerele afacerilor 
externe, comerțului, afacerilor eco
nomice externe, finanțelor, membri 
ai conducerii Federației industriași
lor danezi, di consiliului agricol. Au 
fost prezenți Gheorghe Ploeșteanu, 
ambasadorul României la Copen
haga, și membri ai ambasadei.

Regimul de la Seul a în- 
chis pe termen nelimitat toate uni
versitățile si a interzis orice mani
festații. ca urmare a creșterii am- 
plorii demonstrațiilor studențești 
antiguvernamentale — relevă agenții
le France Presse și Associated Press. 
Totodată. Ministerul Apărării a fost 
autorizat să facă uz de forță pentru 
a împiedica astfel de acțiuni.

La Teheran s_a deschis sim
pozionul internațional consacrat in
dustriei petrolului și problemelor 
privind protecția mediului înconju
rător.

In localitatea Gdyel, din 
apropierea Oranului, a fost inaugu
rată prima unitate sanitară — o cli
nică de maternitate. Concepția de 
organizare și dotare a noii unități 
medicale aparține medicului român 
Marin Dorcescu, care activează, în 
prezent, in serviciul social al Socie
tății Naționale Algeriene de Hidro
carburi „Sonatrach", în cadrul acor
durilor de colaborare româno-alge- 
riene. Clinica este dotată cu apa
ratură medicală fabricată la „I.O.R."- 
București.

îndoieli exprimate în le
gătură cu concluziile Comi
siei Warren. Burt Griffin- Iost 
asistent al ministrului justiției al 
S.U.A. și membru al cunoscutei Co
misii Warren, s-a pronunțat pentru 
întreprinderea unei noi anchete in 
vederea clarificării împrejurărilor în 
care a fost asasinat, la Dallas, în no
iembrie 1963, fostul președinte al 
S.U.A., John Fitzgerald Kennedy. în 
prezent judecător la Cleveland (sta
tul Ohio), Burt Griffin a arătat că 
tot mai multă lume critică, în ultima 
perioadă, concluziile oficiale stabi
lite de Comisia Warren, potrivit că
rora John Kennedy a fost victima 
unui singur asasin, Lee Oswald, și că 
nu a existat un complot. „Aceste 
concluzii și teza «asasinului unic» au 
fost contestate de numeroși experți, 
care au desfășurat anchete indivi-

duale asupra asasinatului de la Dal
las" — a spus Griffin.

Prima Conferință Ia nivel 
înalt a Comunității Econo
mice a Africii de Vest, orga- 
nism regional creat în 1972, din care 
fac parte șase state din zftnă : Coas
ta de Fildeș, Volta Superioară. Mali, 
Mauritania. Niger și Senegal, și-a 
încheiat lucrările la Niamey.

în comunicatul publicat la încheie
rea reuniunii se relevă că cei șase 
președinți prezenți la Niamey și-au 
proclamat solemn hotărîrea de a 
realiza o vastă comunitate a Africii 
de Vest, fondată pe solidaritatea e- 
fectivă între popoarele respective și 
pe dezvoltarea armonioasă.

Rezultatele plebiscitului 
pentru desemnarea 

președintelui Camerunului
YAOUNDE 8 (Agerpres). — La 

Yaounde au fost date publicității re
zultatele oficiale ale plebiscitului or
ganizat în Camerun pentru desem
narea președintelui țării. Potrivit da
telor publicate. 99 la sută din per
soanele cu drept de vot înscrise pe 
listele electorale s-au pronunțat în 
favoarea realegerii lui Al Hadi Ah- 
madou Ahidjo în funcția de președin
te al Camerunului. Acesta va fi cel 
de-al patrulea mandat al lui Ahidjo, 
proclamat pentru prima oară pre
ședinte al Camerunului la 5 mai 
1960.

/

In condițiile infringerilor în cas
cadă suferite de trupele saigoneze, 
ca urmare a răscoalelor populare 
și acțiunilor forțelor patriotice de 
eliberare, guvernul-marionetă al 
lui Thieu a trecut la evacuarea 
forțată, in masă, a populației din 
zonele asupra cărora pierde con
trolul. în acest cadru, sub pretex
tul „apărării", mii de copii sud- 
vietnanțezi sint răpiți, dezrădăci
nați de țară și duși aiurea, viitori 
pribegi prin lume. De fapt, este 
vorba de un „kidnaping" de masă. 
După cum informează agențiile de 
presă, numeroase avioane-gigant 
ale forțelor armate americane par
ticipă la „podul aerian" organizat 
pentru evacuarea, intr-o primă e- 
tapă, a circa 2 000 de copii, pentru 
a fi dușj in S.U.A.

Cit de „umaniste" sînt țelurile 
care au inspirat această acțiune se 
poate vedea și din faptul că sute 
și sute de copii sint inghesuiți în 
avioane și expediați in mare grabă, 
fără a se asigura condiții de secu
ritate corespunzătoare, așa cum s-a 
văzut și din tragicul accident al 
unui avion „Galaxy", care s-a pră
bușit vineri, cauzind moartea a 172 
de persoane, in mare majoritate 
copii.

In legătură cu adevăratele mo- 
biluri ale acestei „acțiuni psi
hologice", sînt deosebit de re
velatoare dezvăluirile făcute d& 
agenția France Presse, care in
formează despre publicarea, la 
Saigon, a fotocopiei unei scrisori 
a „vicepremierului" Fan Quar.g 
Dan. „Plecarea unui foarte mare 
număr de orfani — scrie acesta — 
va provoca un val de emoție. în
deosebi in Statele Unite. Pe lingă 
evacuarea a sute de mii de persoa
ne (din zonele intrate sub contro
lul G.R.P. — n. r.), plecarea orfa
nilor ne va ajuta să fim priviți în 
mod favorabil de către opinia pu
blică americană. Cind acești copii 
vor sosi in Statele Unite, presa, te
leviziunea și radioul vor comenta 
evenimentul, ceea ce va fi in fa
voarea noastră".

Nu este greu de sesizat substratul

acestei afirmații. Se știe că în Con
gresul american există un puternic 
curent de opinie împotriva votării 
de noi credite militare pentru re
gimul lui Thieu. Or, exodul a mii 
de copii, dezrădăcinarea lor sînt 
destinate, potrivit calculelor orga
nizatorilor, să „înduioșeze inimile" 
congresmanilor în vederea obținerii 
unui nou ajutor militar pentru ma
rionetele de la Saigon, condamnate 
la pieire. Guvernul Revoluționar 
Provizoriu și M.A.E. al R. D. Viet
nam au denunțat cu hotărire acțiu
nile de evacuare forțată, care con
stituie o violare a Acordului de la 
Paris. Luări de poziție se înregis
trează, de asemenea, în diverse 
țări ale lumii. Principalele orga
nizații pacifiste din Elveția au 
protestat împotriva expatrierii co
piilor vietnamezi sub pretextul 
„ajutorării". „Asemenea transplan
tări intr-un mediu străin — au 
arătat, . intr-o conferință de pre
să organizată la Basel, reprezen-. 
tanții acestor organizații — nu 
pot servi în nici un caz victi
melor unui popor a cărui unică tra
gedie este războiul". Este semnifi
cativ, de asemenea, faptul că, în 
cadrul unei reuniuni publice orga
nizate la Washington, o serie de 
membri ai Congresului S.U.A. au 
subliniat necesitatea de a se acțio
na „pentru a se pune capăt răz
boiului din Vietnam și de a se a- 
corda copiilor din Vietnamul de 
sud posibilitatea de a trăi in pa
tria lor natală".

Este cunoscut că în întreaga 
lume, inclusiv în S.U.A.; kidna- 
ping-ul — răpirea de copii — este 
pedepsit aspru, fiind considerat, 
prin lege, drept crimă. Apare, 
firesc, intrebarea dacă aseme
nea legi.se aplică numai atunci 
cind este vorba de copiii unor mi
liardari, pentru care se cer răs
cumpărări fabuloase, sau dacă ele 
sînt valabile și în cazul copiilor ne
ajutorați ai unui popor care trăiește 
de atîția ani tragedia unui război 
impus și alimentat din afară ?

D. ȚINU

• MONOXID DE CAR
BON EXTRAGALACTIC. 
Doi astrofizicieni de la Univer
sitatea din Chicago au stabilit, 
pentru prima oară, existența 
monoxidului de carbon în afa
ra Căii noastre Lactee. Gazul 
a fost detectat cu ajutorul unui 
telescop al observatorului Kitt 
Peak din Arizona în îndepărta
tele galaxii M 82 și NGC 253. în 
cele două' sisteme au loc ex
plozii violente, emanații gazoa
se si nori de pulbere pro
iectate în spațiu cu o viteză de 
fieste 1,5 milioane km pe oră. 
n galaxia noastră, monoxidul 

de carbon, ca parte a gazului 
interstelar, a fost descoperit 
încă in 1970.

• „NOAPTEA LIBER
TĂȚI I", a?a se intitulează ulti-
■mul volum al publiciștilor* Do
minique Lapierre și Larry Col
lins — cunoscuți și publicului 
nostru datorită lucrării „Arde 
Parisul ?“, „best-seller" care 
reconstituia pas cu pas împre
jurările eliberării Parisului de 
sub ocupația nazistă. Noul vo
lum reconstituie un alt moment
important al istoriei contempo
rane, respectiv dobîndirea inde
pendenței' de către India și Pa
kistan în 1947. Pentru ca publi
cului cititor să îi poată fi ofe
rite explicațiile cele mai ‘ com
petente, pentru un mare nu
măr de librari a fost organizată 
vizitarea locurilor istorice le
gate de împrejurările dobindirii 
independenței celor două țări, 
încă de pe acum se anticipea
ză că „Noaptea libertății" se va 
bucura de _un succes col puțin 
egal cu „Arde Parisul

LIMA
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Un dialog constructiv’în slujba 
procesului revoluționar

Comisia Economică a O.N.U. pentru Europa relevă :

Expansiunea economică în ritm inalt 
a țărilor socialiste

GENEVA 8 (Agerpres). — Comi
sia economică a O.N.U. pentru Eu
ropa a dat publicității raportul său 
anual.

Referitor Ia țările socialiste. >n 
document se arată : „în 1974, ex
pansiunea economică a continuat 
intr-un inalt ritm general, direcția 
principală a strategiei dezvoltării 
constituind-o consolidarea creșterii. 
A fost acordată o atenție specială 
utilizării mai eficiente a resurselor 
umane si naturale. în scopul unei 
mai bune valorificări a capacități
lor productive existente si al in
troducerii rapide a metodelor avan
sate de conducere". între altele, do
cumentul relevă că ritmul mediu de 
creștere a producției industriale a 
fost de 8,5 la sută, cu 0,5 la sută 
mai ridicat decit in anul 1973.

în capitolele rezervate țărilor oc
cidentale. comisia menționează că 
majorarea prețurilor a atins în me

die 14 Ia sulă. Creșterea preturilor 
la petrol, se spune in document, a 
adăugat 40 miliarde dolari la ..chel
tuielile externe, sumă compensată 
parțial de sporirea volumului ex
porturilor. în ansamblu, țările vest- 
europene au avut totuși un defi
cit al balanței de plăți de ordinul 
a 18 miliarde dolari. Ramurile 
principale afectate de recesiune au 
fost industria automobilului și cea 
a construcțiilor, contribuția princix 
pală la agravarea șomajului adu- 
cînd-o aceasta din urmă.

în ceea ce privește anul 1975, co
misia avansează pentru statele oc
cidentale din Europa un ritm de 
creștere a produsului național brut 
de 1—2 la sută, inferior în orice 
caz cdlui realizat anul trecut (2 la 
sută). Raportul apreciază că unele 
ameliorări ar putea interveni, spre 
sfirșitul anului. în ceea ce privește 
producția si balanța comercială.

Preocupat de a lărgi 
formele și modalitățile 
de comunicare directă, 
vie, cu masele largi ale 
populației, guvernul 
revoluționar al forțelor 
armate a inițiat o sui
tă de dialoguri asupra 
problemelor actuale ale 
situației economice, so- 
licitînd sugestiile, re
comandările și propu
nerile cetățenilor. Pre
sa peruană apreciază 
că aceste dialoguri, pe 
care le susțin primul 
ministru și titularii di
feritelor departamente 
și carp urmează după 
seria expunerilor u- 
nor miniștri la postu
rile de radio și televi
ziune în legătură cu o- 
biectivele planului bie
nal 1975—1976, prezintă 
profunde semnificații.

Dialogurile guvern- 
opinia publică urmă
resc tocmai concentra
rea tuturor energiilor 
naționale spre rezolva
rea, pe baze realiste și 
cu larg sprijin popu
lar, a sarcinilor con
crete ale planului bie

nal. Prima din temele 
abordate — aspectele 
financiare ale dezvol
tării — a inclus nume- 
roase probleme legate ' 
de necesitatea apărării 
economiei naționale și 
impulsionării ei în con
tinuare, în contextul 
fenomenelor de infla
ție și de recesiune care 
se manifestă în lume. 
Primul ministru a sub
liniat că o acțiune cu 
caracter exclusiv ad
ministrativ nu ar putea 
să răspundă cu efici
ență situației actuale, 
fiind necesar sprijinul 
amplu și direct al po
porului. în acest cadru 
au fost dezbătute pe 
larg măsurile care tre
buie concepute și tra
duse în viață pentru a 
se contracara efectele 
crizei economice mon
diale și, totodată, a se 
asigura continuitatea 
schimbărilor social-e- 
conomice structurale. 
Efortul patriotic pen
tru creșterea producției 
in toate domeniile a 
fost apreciat. în cursul

dialogului, ca factorul 
esențial pentru învin
gerea consecințelor di
ficultăților resimțite pe 
plan mondial. Au fost 
prezentate preocupări
le guvernamentale pri
vind o politică judi
cioasă a prețurilor și 
salariilor, grija pentru 
protejarea puterii de 
cumpărare a popu
lației, subliniindu-se, 
totodată, că greutățile 
momentului pot și tre
buie să fie biruite prin 
muncă, unitate și dă
ruire în slujba marilor 
idealuri ale revoluției 
peruane — indepen
dență, umanism, apă
rarea intereselor na
ționale.

„Dialogul concret si 
constructiv susținut de 
înalte personalități gu
vernamentale eu popu
lația, opinează „LA 
PRENSA", este în fo
losul mersului general 
înainte al procesului 
revoluționar".

Eugen POP

rînd, pentru că „Volks
wagen" este cel mai 
mare producător de 
automobile din Ger
mania federală și una 
din cele mai mari fir
me ale tării atit prin 
volumul capitalului — 
cifrat la aproape un 
miliard de mărci — cit 
și prin cifra de afaceri 
și numărul de sala
riați. în al doilea rînd, 
„Volkswagen" a repre
zentat un fel de „e- 
xemplu tipic" pentru 
tentativa de așa-zis 
„capitalism popular", 
60 la sută din capita
lul său fiind constituit 
prin aportul a aproa
pe 880 000 de mici ac
ționari (restul revine

landului Saxonia Infe
rioară, in proporție de 
20 la sută, statului fe
deral, cu 16 la sută, și 
„Fundației Volkswa
gen").

în ultimii ani. în
treaga „concepție stra
tegică" a firmei a fost 
urmărită de opinia 
publică vest-germană 
cu interes și... îngri
jorare. ,în locul ve
chiului și popularului 
model vindut in zeci 
de milioane de exem
plare in R.F.G. și străi
nătate, au fost lansate 
succesiv mai multe 
modele noi. inclusiv 
de lux. Or. succesul nu 
a fost, după cit se pa
re, cel scontat. Presa

vest-germană arată că 
în prezent conducerea 
firmei ar avea in ve
dere transferarea unei 
părți,a producției că
tre filialele sale din 
Statele Unite.

Răspunsul salariați- 
lor firmei la aceste e- 
voluții a căpătat for
me imediate si concre
te : la uzinele Audi— 
N.S.U. din Ulm au 
avut loc greve sponta
ne de avertisment. 
Pentru săptămina in 
curs sint prevăzute 
ample acțiuni ale mun
citorilor și funcționa
rilor de la „Volkswa
gen".

N. S. STANESCU

BONN

Timpuri grele la uzinele 
„ Volkswagen"

LONDRA

• FRESCĂ LA A- 
CAPULCO. Pictorul mexi
can Roberto Cueva del Rio a 
terminat recent monumentala 
frescă de pe noua clădire a mu
nicipalității din Acapulco. Pe 
o suprafață de 100 mp. pictorul 
a redat dramatica istorie a ora- 
șului-port care a jucat un rol 
important în lupta poporului 
mexican pentru independență. 
Deosebit de sugestive sînt sce
nele din viața pescarilor din 
Acapulco.

• FOTBAL DE... MASĂ, 
în mica localitate engleză Ash- 
borne, din apropiere de Man
chester, există de la începutul 
secolului un obicei ciudat : o 
dată pe an, timp de două zile, 
pe străzile localității Se desfă
șoară un meci de fotbal la care 
participă toți bărbații valizi. 
„Terenul" îl constituie străzile 
orașului, iar „porțile", aflate la 
o distanță de 3 km. depărtare, 
sint o piatră de moară și un 
bolovan de 3 m. înălțime. „Me
ciul" durează două zile, timpul 
de joc în fiecare zi fiind de opt 
ore.

Din nou tensiune în Ulster

LISABONA

întrevederi portughezo-angoleze
LISABONA 8 (Agerpres). — Pre

ședintele Mișcării populare pentru 
Eliberarea Angolei, Agostinho Neto, 
șl-ă încheiat vizita oficială la Lisa
bona. in cursul căreia a avut între
vederi cu premierul Vasco Goncal
ves si miniștrii afacerilor externe și 
coordonării interteritoriale. La ple

care. Agostinho Neto a declarat că 
privește viitorul Angolei cu încre
dere. „Forțele progresiste din Por
tugalia si Angola — a spus el — sînt 
pregătite să apere poporul și țările 
noastre, astfel incit Angola să nu 
cadă victimă neocolonialismului".

în mofnentul în care 
începuseră să apară 
primele semne ale li
nei posibile reînviorări 
a apononției vest-ger- 
mane, proiectele de 
viitor ale firmei con
structoare de automo
bile „Volkswagen", 
date recent publicită
ții. prevăd o reducere 
drastică a producției, 
ceea ce implică conce

dierea unui mare nu
măr de salariați ai fir
mei respective. Agen
ția vest-germană de 
presă D.P.A. apreciază 
că de la actuala cifră 
de 135 000 salariați se 
va ajunge la numai 
26 000 ; cu alte cuvin
te, ar urma să fie con
cediate patru cincimi 
din personal.

Perspectiva unor a-

semenea masive con
cedieri devine și mai 
amenințătoare în lu
mina știrii că uzinele 
Audi—N.S.U. din Ulm, 
filială a firmei „Volks
wagen", își vor închide 
in eurînd porțile.

Opinia publică vest- 
germană este deosebit 
de sensibilă la evolu
țiile firmei „Volks
wagen" ; in primul

Știrile sosite în ul
timele zile din Irlanda 
de Nord (Ulster) in
dică o serioasă în
răutățire a situației 
din această provincie, 
în numai două zile — 
simbătă și duminică — 
au avut loc o serie de 
incidente și explozii 
de bombe, soldate cu 
11 morți și peste 70 
de răniți. Aceasta de
termină ziarul „SUN
DAY TIMES" să a- 
precieze că „cea mai 
lungă perioadă de 
calm înregistrată in 
I'landa de Nord din 
1969 se apropie de 
sfîrșit".

După cum se știe, 
ca urmare a contacte
lor și convorbirilor 
desfășurate între păr
țile interesate, la 10 
februarie a intrat în 
vigoare armistițiul 
proclamat de grupa
rea Sinn Fein (rfepre- 
zentind aripa provi
zorie a organizației 
ilegale Armata repu
blicană irlandeză — 
LR.A.). Imediat după 
aceasta, în Irlanda de 
Nord, ca și în Marea 
Britanie, au încetat 
actele de violență co

mise de această gru
pare ‘— „un început 
bun pe calea spre gă
sirea unei soluții paș
nice în conflictul nord- 
irlandez", cum apre
cia, pe atunci, ziarul 
„Observer".

Perioada de liniște 
n-a durat însă mult, 
ca urmare a acțiunilor 
provocatoare ale unor 
cercuri extremiste pro
testante. în consecință, 
I.R.A. a reluat „ac
țiunile de avertis
ment", pe motivul că 
„guvernul britanic nu 
a răspuns adecvat la 
armistițiu". Unele zia
re britanice consideră 
însă că motivul real 
ar fi altul, respectiv 
nemulțumirea grupă
rii Sinn Fein determi
nată de hotărîrea gu
vernului britanic de a 
organiza la 1 mai a- 
legeri în Irlanda de 
Nord, în vederea de
semnării Convenției 
constituționale (meni
tă să stabilească vii
toarea formă de gu
vernare a provinciei). 
Or, Sinn Fein spera 
că această chestiune 
va fi rezolvată pe 
cale directă, bilaterală.

cu guvernul britanic, 
și drept urmare a a- 
nunțat că nu va parti
cipa la alegeri, ^perind, 
totodată, populației 
catolice să boicoteze 
alegerile.

Săptămînalul „OB
SERVER" consideră 
însă că actualul val de 
incidente reprezintă 
doar „o campanie de 
propagandă menită să 
smulgă guvernului bri
tanic mai multe con
cesii".

în această atmosfe
ră, în Irlanda de 
Nord partidele politice 
au început campania 
electorală. Din punctul 
de vedere britanic, 
„acum ar fi prea tirziu 
să se mai amine ale
gerile, chiar dacă in 
Irlanda de Nord vor 
reîncepe ostilitățile" 
(„D A I L Y TELE
GRAPH"). Dar, a- 
daugă la rindul său 
„GUARDIAN", „dacă 
I.R.A. reia campania 
sa de violențe, misiu
nea Convenției consti
tuționale va fi im
posibilă".

N. PLOPEANU

• AVALANȘE Șl ALU
NECĂRI DE TEREN. 
Timpul nefavorabil înregistrat 
in ultimele zile a provocat nu
meroase avalanșe și alunecări 
de teren în Austria, Italia și 
Elveția. în Austria, în urma u- 
nei alunecări de teren produse 
in localitatea. Ramingstein, 12 
persoane și-au pierdut viața. 
Deși căderile de zăpadă și ploi
le au scăzut în intensitate, un 
mare număr de căi rutiere și 
feroviare din regiunile alpine 
continuă să fie blocate. în Ita
lia, aproximativ o sută de ca
rabinieri și vînători de munte 
își continuă cercetările în ve
derea găsirii victimelor ava
lanșelor produse în zona Solda- 
Gomagoi, care au acoperit mai 
multe mașini cu turiști străini. 
Trecătoarea Brenner, care face 
legătura între Austria și Italia, 
continuă să fie blocată de ză
padă. în Elveția, în urma pu
ternicelor avalanșe, aproximativ 
14 persoane și-au pierddt viața. 
Avalanșa care s-a prăbușit a- 
supra satului Acla a acoperit 
un grup de 12 case. Autorită
țile elvețiene califică actualele 
avalanșe drept cea mai gravă 
calamitate naturală produsă în 
tară în ultimii 30 de ani.
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