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Cu dorința comună de a promova un dialog fructuos,

o colaborare reciproc avantajoasă, a început ieri

Vizita președintelui

Vizita președintelui

Nicolae Ceausescu în Japonia 
s-a încheiat cu rezultate

de o deosebită însemnătate
„Această vizită se va înscrie ca un moment important în dezvoltarea 

relațiilor româno-japoneze, va servi cauzei popoarelor noastre, progresului 
și păcii în lume“.

CEAUȘESCUPreședintele NICOLAE

„Un eveniment epocal, care trebuie să fie înscris 
în istoria relațiilor de prietenie dintre cele două țări“.

Primul ministru

la loc de cinste

TAKEO MIKI

Nicolae Ceaușescu în Filipine

Primire călduroasă la Manila
Manila, capitala Filipinelor, a în- 

timpinat, miercuri după-amiază. in
tr-o atmosferă sărbătorească. cu 
cele mai înalte onoruri civile și mi
litare. pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Pe aeroportul international din 
Manila, pavoazat cu drapelele de 
stat ale României și Filipinelor. 
domnește o vie animație. O mare lo
zincă — „Bun venit, domnule pre
ședinte și doamnă Elena Ceaușescu" 
— domina întregul frontispiciu al 
aerogării.

în intimpinarea oaspeților români 

au venit la aeroport președintele Re
publicii BMipine. Ferdinand Marcos, 
și soția sa. doamna Imelda Romual- 
dez Marcos, membrii guvernului, 
înalte oficialități civile și militare 
din Manila. Președintele Marcos și 
ceilalți demnitari filipinezi poartă 
tradiționalul „barong" — cămașa 
albă brodată cu frumoase motive 
naționale.

Sint prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Manila.

...Ora 16,30 (ora locală). Aerona
va prezidențială, escortată de o for
mație de avioane de vinătoare cu 
reacție ale forțelor aeriene filipineze. 

aterizează. La coborârea din avion, 
președintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena' Ceaușescu sînt salutați 
cu deosebită cordialitate de președin
tele Ferdinand Marcos și de doam
na Imelda Marcos. Oaspeți și 
gazde iși string miinile cu căl
dură. Tinere filipineze, îmbrăcate 
în costume naționale, se apro
pie de președintele Nicolae Ceaușescu 
și de tovarășa Elena Ceaușescu, pu- 
nîndu-Ie în iurul gîtului — potrivit 
unui vechi obicei local — frumoase 
ghirlande de „sampiguitas". floarea 
națională a filîpinezilor.

Președintele Ferdinand Marcos 

prezintă președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pe celelalte persoane ofi
ciale filipineze venite in intimpinarea 
lor : Carlos P. Romulo, ministrul afa
cerilor externe, Querube Makalintal, 
președintele Curții supreme de jus
tiție. pe ceilalți membri ai guvernu
lui, precum și pe comandanții celor 
trei arme.

La rinclul său. președintele Nicolae 
Ceaușescu prezintă persoanele ofi
ciale române care îl însoțesc în a-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Solemnitatea 
plecării 

din 
Tokio

Miercuri Ia amiază, la Palatul Aka- 
saka a avut loc, potrivit ceremonia
lului țării-gazdă, solemnitatea plecă
rii din Tokio a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, care, timp de cinci zile, 
au făcut o vizită oficială in Japonia.

Este o atmosferă sărbătorească. De 
o parte și de alta a intrării in palat 
flutură drapelele de stat ale României 
și Japoniei.

Pentru a-și lua rămas bun de la 
înalții oaspeți români, au sosit aici 
maiestățile lor imperiale împăratul 
Hirohito. împărăteasa Nagako. alte
țele lor imperiale prințul moștenitor 
Akihito, prințesa Michiko, alți mem
bri ai familiei imperiale.

Sint prezenți primul ministru al 
Japoniei, Takeo Miki, doamna Mu
tsuko Miki, alte personalități japo
neze, precum și membrii suitei japo
neze de onoare.

Sinț de față ambasadorul României 
la Tokio, Nicolae Finanțu, și Ryoko 
JshWfăwa. ' ambasadorul Japoniei la 
București, alți șefi de misiuni diplo
matice acreditați in capitala Japo
niei.

Oaspeții români și maiestățile lor 
imperiale se reintîlnesc in holul pa
latului. La ieșirea din palat, garda 
militară prezintă onorul.

Se -intonează imnurile de stat ale 
României și Japoniei, după care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu trece in 
revistă garda de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, celelalte per
soane oficiale române iși iau rămas 
bun de la membrii ambasadei româ
ne. Două pioniere le oferă frumoase 
buchete de flori.

împreună cu maiestățile lor impe
riale, oaspeții români dau mina cu 
șefii misiunilor diplomatice prezenți 
la această solemnitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau ră
mas bun de la împăratul Hirohito și 
împărăteasa Nagako. Oaspeții români 
își iau, de asemenea, rămas bun de 
la primul ministru Takeo Miki și de 
la soția sa, doamna Mutsuko Miki.

Coloana oficială de mașini, escor-

La solemnitatea plecrtrii din Tokio

tată de motocicliști, se îndreaptă apoi 
spre aeroportul internațional „Ha- 
neda“.

întregul traseu este pavoazat cu 
drapelele românești și japoneze. Pe 
aeroport, la coborirea oaspeților din 
mașina oficială, sint trase în semn 
de salut 21 salve de artilerie. 

RELATAREA ALTOR MANIFESTĂRI DIN ULTIMA ZI 
A VIZITEI IN JAPONIA

ÎN PAGINA A 11-A

Membrii suitei japoneze de onoare, 
alte oficialități salută, încă o dată, 
pe președintele Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu.

La ora 13,00, ora locală, aeronava 
prezidențială decolează, îndreptîn- 
du-se spre Manila, capitala Republi
cii Filipine.

Cuvîntul președintelui 
Ferdinand Marcos

Domnule președinte al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Distinsă doamnă Elena Ceaușescu,
Distinși membri ai suitei prezidențiale.
Distinși oaspeți,
Doamnelor și domnilor,
în numele poporului filipinez, în numele meu și al pri

mei doamne, permiteți-mi să adresez un cald saiut de 
bun venit distinsului președinte ai Republicii Socialiste 
România și distinsei doamne Elena Ceaușescu. în același 
timp, permiteți-mi sâ adresez, prin intermediul dum
neavoastră, poporului român saluturile călduroase și cele 
mai bune urări ale întregului popor filipinez.

Acest moment este deosebit de favorabil in istoria ce
lor două țări ale noastre. România și Filipine. De trei 
ani am stabilit relații diplomatice, dar vizita dumnea
voastră, Excelență, este prima vizită in Filipine a unui 
șef de stat al unei țări socialiste. Ea ne aduce deci o eră 
nouă, deoarece întărim pe mai departe temeliile priete
niei și înțelegerii mutuale dintre țara noastră și a dum
neavoastră, pentru că noi mergem deci în direcția coo
perării mutuale și prosperității popoarelor și țărilor 
noastre.

Dar mai mult decit progresul material și prosperita
tea, noi mergem in profunzime, promovind cauza păcii 
și înțelegerii internaționale. Pentru că, prin vizita dum
neavoastră, noi inițiem o acțiune, aceea de a demonstra 
că, in timp ce cele două țări ale noastre pot avea ideolo
gii sociale și convingeri diferite, putem menține înțelege
rea și cooperarea spre mai binele lumii noastre, deci ne 
mișcăm înainte, in direcția restabilirii unității interna
ționale, fapt care este atit de necesar in epoca noastră.

Noi, în Filipine, am urmărit cu profund interes pro
gresul României spb conducerea înțeleaptă a președinte
lui Ceaușescu. Sintem conștienți că, sub o astfel de în
drumare înțeleaptă, Republica Socialistă România a a- 
vansat în căutarea unei lumi în condiții de egalitate, .jus
tiție și încredere reciprocă. Spre bucuria noastră, Filipî- 
nele sint. de asemenea, angajate intr-o acțiune similară 
de a căuta să instituie o nouă societate in care să dom
nească echitatea, autoincrederea și justiția.

Astăzi, mai mult decît oricind, lumea este confruntată 
cu probleme care nu numai că sînt deosebit de complexe, 
dar afectează toate națiunile. în consecință, astăzi inter
dependența țărilor lumii se afirmă tot mai mult ca o reală 
necesitate.

Așadar. Însăși prezența dumneavoastră aici, domnule 
președinte. în modesta noastră tară, conduce spre cauza 
cooperării mutuale pentru realizarea păcii internaționale.

România si Filipinele sint de acord în ce privește multe 
principii de bază. Credem în scopul si principiile Națiu
nilor Unite șl legalității internaționale recunoscute a na
țiunilor. Ca si România, Filipinele cred, de asemenea, in 
autodeterminare.
(Continuare in pag. a III-a)

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Excelență, domnule președinte al Filipinelor,
Ferdinand Marcos,
Doamnă Imelda Marcos,
Doamnelor și domnilor,
Doresc să vă mulțumesc pentru cuvintele ce ni le-ați 

adresat nouă și poporului roman. Primirea pe care ne-o 
faceți astăzi pe pămîntul filipinez o considerăm ca o ex
presie a dorinței comune a popoarelor noastre de a dez
volta relații de colaborare in toate domeniile.

Doresc ca, încă de aici, să vă adresez dumneavoastră 
și întregului popor filipinez salutul nostru cordial, al po
porului român, precum și cele mai bune urări.

Intr-adevăr, România și Filipine se găsesc la distanțe 
mari și au orinduiri sociale diferite. Totuși, cu trei ani 
in drmă am stabilit relații diplomatice și, spre bucuria 
noastră, colaborarea dintre cele două țări se dezvoltă in 
mod rapid.

Poporul român este deplin stăpin pe destinele sale, își 
făurește o orinduire nouă, socialistă, de bunăstare și fe
ricire, de deplină independență.

Ne bucură faptul că și dumneavoastră, poporul filipi
nez, militați pentru dezvoltarea economico-socială, pen
tru independență, pentru o politică de pace. Știm din 
propria noastră experiență că, atunci cind un popor este 
hotărit să-și făurească o viață liberă și acționează în de
plină unitate, el poate realiza in bune condiții toate aces
te obiective.

Trăim intr-o epocă de mari transformări sociale și na
ționale. de adinei schimbări ale raporturilor de forțe pe 
plan mondial. Pretutindeni, popoarele iși afirmă voința 
de a pune capăt vechii politici de dominație imperialistă, 
colonialistă și neocolonialistă, de a instaura o politică 
nouă, de egalitate, de respect, de colaborare reciproc a- 
vantajoasă.

Viața arată tot mai evident că soluționarea problemelor 
complexe ale lumii contemporane nu se poate realiza 
decît cu participarea activă a tuturor statelor, indiferent 
de mărime și orinduirfea lor socială. Am dori ca și în a- 
ceastă activitate internațională complexă România și Fi
lipine sâ colaboreze strins, pentru a-și aduce contribuția 
lor la făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.

Intr-adevăr, sint primul șef de stat român care vizi
tează Filipinele și. printr-o coincidență, primul șef de 
stat al unei țări socialiste care vine in țara dumneavoas
tră. Am dori ca aceasta să constituie un moment istoric 
al relațiilor dintre România și Filipine și, totodată, să 
marcheze un moment important in dezvoltarea relațiilor 
dintre toate țările socialiste și Filipine.

Sperăm că vizita noastră in țara dumneavoastră, con
vorbirile pe care Ie vom avea vor pune bazele unei co
laborări trainice in domeniile economic, tehnico-științific, 
cultural, cit și în activitatea internațională pentru pace 
și colaborare in lume.

Cu aceste ginduri și sentimente de prietenie pășim pe 
pămintul frumoasei dumneavoastră patrii și vă adresăm, 
incă o dată, dumneavoastră și poporului filipinez salutul 
nostru, al poporului român ! (Aplauze).

Aspect din timpul întilnirii protocolare

MESAJUL 
președintelui 

Republicii 
Socialiste România, 

tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
adresat Simpozionului 
sindical internațional 

cu tema: „Participarea 
femeilor la viața 

economică și socială" 
ÎN PAGINA A V-A

DIN PROGRAMUL PRIMEI ZILE A VIZITEI ÎN FILIPINE

o Dineu în onoarea oaspeților o Toasturile rostite de 
cei doi președinți • întilnire protocolară • Ceremonia 

conferirii unor înalte distincții românești și filipineze 
IN PAGINA A lll-A
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La Șantierele navale din Yokohama

în timpul vizitei fâcute marți de tovarășa Elena Ceaușescu la Muzeul Național din Tokio

TOVARASA ELENA CEAUSESCU A PRÎMLT PE PREȘEDINTELE

La Șantierele navale din Yokohama

ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE JAPONIA-ROMANIA,I ’
Miercuri dimineața, tovarășa Elena 

Ceaușescu a primit, la Palatul Aka- 
saka din Tokio, pe președintele A- 
sociației de prietenie Japonia-Româ- 
nia, Takeshi Shinmura;

Cu acest prilej, Takdshi Shinmura 
a transmis, în numele membrilor 
asociației, profunda recunoștință 
pentru prilejul fericit de a-i saluta 
pe solii poporului român pe pămîn- 
tul Japoniei. El a subliniat că mem
brii asociației vor continua să-și a- 
ducă contribuția, cu și mai multă 

convingere, la o mai bună cunoaș
tere și apropiere între cele două po
poare, la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie româno-japoneze. Totoda
tă, președintele asociației a adus 
tovarășei Elena Ceaușescu omagiul 
oamenilor de știință japonezi.

Tovarășa Elena Ceaușescu a mul
țumit pentru frumoasele sentimente 
exprimate și l-a rugat pe Takeshi 
Shinmura să transmită tuturor 
membrilor asociației, poporului ja
ponez, salutul de prietenie 41 po-

TAKESHI SHINMURA
porului român, dorința lui de a dez
volta relațiile pe multiple planuri cu 
poporul japonez. Tovarășa Elena 
Ceaușescu și-a exprimat, totodată, 
convingerea că vizita efectuată în 
Japonia de șeful statului român va 
constitui o contribuție de seamă la 
lărgirea și amplificarea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-ja
poneze, în interesul reciproc, al cau
zei progresului și colaborării între 
popoare.

In dimineața zilei de miercuri, îna
inte de a părăsi Japonia, președintele 
Nicolae Ceaușescu a vizitat Șantie
rele navale din Yokohama ale com
paniei „Ishikawajima — Harima 
Heavy Industries'" (I.H.I.).

Firma „I.H.I.", înființată în 1853, o- 
cupă o poziție de frunte în industria 
japoneză constructoare de nave, in
dustrie care se situează pe locul întîi 
în lume. întreprinderile acestei firme 
produc, totodată, o mane varietate de 
echipamente și instalații industriale. 
România se numără printre cele 70 
de țări cu care firma întreține legă
turi comerciale și de cooperare. 
„I.H.I.“ are, la Yokohama, și un In
stitut de cercetări pentru perfecțio
narea tehnologiei de nave, utilaj chi
mic, tehnologie nucleară, industrie 
grea și constructoare de mașini.

Domeniul preferat al „I.H.I." ră- 
mîne insă construcția de nave, șan
tierele din Yokohama mîndrindu-se 
că aici au fost lansate, începînd din 
1966, primele nave gigant din lume, 
în acel an a fost lansat petrolierul 
„Tokyo Maru“, de 150 000 de tone, 
după care au urmat, în serie, altele 
de 210 000 de tone, apoi de 373 000 
de tone și. în sfîrșit, petrolierul 
„Globtik Tokyo"", cea mai mare navă 
din lume, cu un deplasament de 
483 000 de tone. La șantierele din por
tul Aioi, șantiere care aparțin tot fir
mei „I.H.I.", au fost construite, în ul
timii ani, cele patru nave petroliere, 
fiecare cu un deplasament de 85 000 
de tone — „Dacia"", „Muntenia"", „Cri- 
șana“ și „Banat"" — care au intrat 
recent în dotarea flotei comerciale 
românești.

Maiestății Sale HIROHITO
Împăratul Japoniei

Părăsind teritoriul Japoniei, doresc să vă exprim cele mai calde mulțu
miri pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat în frumoasa dumneavoastră țară.

Am convingerea că vizita efectuată, întâlnirile și convorbirile pe care 
le-'ăm avut cm dumneavoastră, cu domnul prim-ministru, cu reprezentanți ai 
vieții politice și economice japoneze, înțelegerile la care am ajuns vor con
tribui la dezvoltarea și mai puternică a prieteniei și colaborării româno- 
japoneze, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei generale a păcii 
în lume.

Doresc să adresez, șî cu acest prilej, cordiale urări de sănătate și feri
cire pentru. Maiestatea Voastră și pentru împărăteasa Nagako, de pace și 
prosperitate pentru poporul japonez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La sosirea la Șantierele navale din 
Yokohama, președintele Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat de pre
ședintele firmei „I.H.I."", Hissahi 
Shinto, de dr. I. Kawauki, directorul 
general al șantierului, de alți membri 
ai conducerii firmei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să viziteze secția de utilaj 
greu pentru uzine metalurgice. Se vi
zitează apoi două docuri ale șantie
relor navale, unde procesul de con
strucție a navelor se desfășoară în 
flux continuu. Gazdele dau detalii cu 
privire la tehnologiile avansate folo
site aici, care au dus la scurtarea pe
rioadei de execuție a navelor. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu se oprește la 
docul uscat, în interiorul căruia se 
asamblează petrolierul gigant „Tushio 
Maru“ de 230 000 tone. Se vizitează, 
în continuare, laboratorul de testări 
de modele de nave, înzestrat cu ba
zine și mecanisme speciale, unde, la 
scară redusă, „navele"" sînt supuse 
celor mai grele „furtuni"".

în timpul vizitei are loc un dialog 
fructuos cu conducătorii firmei 
„I.H.I.", Apreciind buna organizare a 
acestor șantiere navale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază posibili
tatea ca, pe baza acordului de cola
borare semnat cu această firmă în 
ziua precedentă, să se extindă coope
rarea nu numai în domeniul construc
țiilor navale, ci și în producția de u- 
tilaj greu pentru diferite ramuri in
dustriale.

La plecare, președintele Nicolae 
Ceaușescu este rugat să semneze in 
Cartea de onoare a „I,H,I.“.

Primirea editorului japonez 
Tsuneo Ikeda

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri, la Pa
latul Akasaka, pe Tsuneo Ikeda, e- 
ditorul volumului „România — 
Nicolae Ceaușescu. O politică de 
pace și cooperare internațională"", 
apărut recent la Tokio.

Cu acest prilej, editorul japonez a 
înmînat în semn de omagiu pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un

Semnarea unor acorduri 
de cooperare

Miercuri, la Tokio a fost semnat 
un memorandum privind cooperarea 
bilaterală si pe terte piețe — in do
meniile minier, petrolier, forestier, a- 
gricol. precum și în livrarea de e- 
chipamente de foraj românești pe 
terțe piețe — cu compania „Mitsui".

Din partea română, memorandu
mul a fost semnat de Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guvernu
lui. iar din partea japoneză — de 
T. Murata, vicepreședinte executiv al 
companiei „Mitsui"".

Au fost semnate, de asemenea :
— Acordul cu privire la construi

rea in România a unor instalații în 
industria de intermediari pentru co- 
loranțl, și livrarea reciprocă de ma
terii prime si produse finite, cu fir
ma „Sumitomo Chemicals Co'*  ;

— Acordul cu privire la construi
rea în România a unor fabrici pen
tru producerea firelor si fibrelor po- 
liesterice, cu firmele „Teijin"" si „Ma- 
rubeni"" ;

Presa niponă comentează 
evenimentul în termeni elogioși, 

exprimînd satisfacția 
opiniei publice

Reflectind Interesul deosebit față 
de vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, față de rezultatele ei 
fructuoase, întreaga presă niponă 
publică ample relatări, articole și 
reportaje, însoțite de fotografii, re- 
liefînd semnificația documentelor 
semnate, contribuția lor la dezvol
tarea colaborării dintre cele două 
țări și popoare, în interesul comun, 
al cauzei păcii, cooperării și înțele
gerii în lume. „Tokyo Shimbun", 
„Asahi Shimbun", „Mainichi Shim
bun". „Yomiuri Shimbun", „Nikkei 
Shimbun", alte ziare de limbă japo
neză. precum și cotidienele de limbă 
engleză „Japan Times", „Mainichi 
Daily News", „Daily Yomiuri", „A- 
sahi Evening News" consemnează, 
la loc de frunte, încheierea convor
birilor la nivel înalt, semnarea co
municatului comun, cu ample refe
riri la conținutul acestuia, eviden
țiind dorința reciprocă de dezvol
tare, pe multiple planuri, a relațiilor 
de cooperare româno-japoneze. „To
kyo Shimbun" scrie, într-un amplu 
articol, că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu „a deschis căi 
foarte ample pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre România și Japonia". 
„Asahi Shimbun" relevă, în comen
tariul său, prestigiul și sprijinul de 
care se bucură în lume politica de 
pace și colaborare a României.

La rindul său, „Japan Times" evi
dențiază faptul că in comunicatul 
comun se exprimă satisfacția în le
gătură cu dezvoltarea susținută a re
lațiilor dintre cele două țări și sînt 
relevate posibilitățile de extindere 
și diversificare a lor în diverse do
menii. Ziarul menționează că în 
cursul convorbirilor la nivel înalt au 
fost discutate, de asemenea, proble
me importante ale situației interna
ționale actuale. Președintele Nicolae 
Ceaușescu si primul ministru Takeo 
Miki — scrie in continuare „Japan 
Times" — au subliniat că pentru asi
gurarea unui climat durabil de pace și 

exemplar al acestui volum, împreu
nă cu materiale publicistice, apărute 
în aceste zile în Japonia, dedicate 
vizitei oaspeților români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru volumul 
primit, apreciindu-1 ca o contribu
ție valoroasă Ia dezvoltarea relații
lor de prietenie româno-japoneze.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă prietenie.

— Acordul privind realizarea în 
România a unei societăți mixte de 
producție si comercializare pentru 
fabricarea hîrtiei sintetice din ma
teriale plastice, cu firmele „Sekisui"", 
„Shlbata"" si „Sumitomo"" ;

— Acordul privind constituirea u- 
nei societăți mixte comerciale ro
mâno-japoneze, cu sediul la Tokio, 
încheiat cu firma „Mitsui Bussan"" ;

— Acordul pentru livrarea în co
mun ne terte piețe de instalații pe
trochimice. cu firma „Mitsui 
Toatsu"" ;

— Acordul pentru realizarea unor 
instalații de fabricare a fungicide
lor pentru agricultură, cu firmele 
..Nippon Soda'" și „Sumitomo" :

— înțelegeri de cooperare privind 
livrarea de instalații petrochimice, cu 
firma ..Mitsubishi".

Acordurile au fost semnate, din 
partea română, de Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, iar din 
partea japoneză — de conducători ai 
firmelor respective.

securitate în lume, relațiile Intersta
tale trebuie să se bazeze pe respec
tarea cu strictețe a principiilor inde
pendentei naționale și suveranității, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne ale altor state, 
colaborării mutuale și avantajului 
reciproc.

Ziarul „Akahata" a publicat, pe 
prima pagină, un material consacrat, 
-întîlnirii dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kenji Miyamoto, 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Japonia.

întreaga presă niponă dedică spații 
ample conferinței de presă a șefului 
statului român, poziției constructive 
a României pfe plan internațional. 
Totodată, se relevă semnarea unor 
acorduri de cooperare în domeniile 
științei, tehnologiei, culturii.

Presa japoneză evidențiază carac
terul de lucru, fructuos al vizitei, con
tactele pe care șeful statului român 
le-a avut cu reprezentanți de frunte 
ai vieții politice și economice nipone, 
cu muncitorii, specialiștii din între
prinderile industriale vizitate, evocă 
prietenia, cordialitatea și stima cu 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa plena Ceaușescu au fost 
intîmpinați pretutindeni.

Radioul și televiziunea japoneză au 
prezentat pe larg, în emisiunile lor. 
aspecte din timpul convorbirilor la 
nivel înalt româno-japoneze, din 
timpul semnării comunicatului comun 
și al conferinței de presă a președin
telui Nicolae Ceaușescu. evidențiind 
importanța deosebită a vizitei șefului 
statului român, eveniment de refe
rință istorică în evoluția relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, contribuție ac
tivă la opera de instaurare a unor 
noi relații în lume, la cauza păcii și 
înțelegerii internaționale.

La ora cînd apar aceste rinduri, 
vizita în Japonia, prima etapă a nou
lui itinerar de pace. înțelegere și 
cooperare al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, s-a încheiat. La ca
pătul ei există toate temeiuri
le de a se aprecia că vizita în 
Japonia se înscrie ca o nouă si e- 
locventă confirmare a voinței tării 
noastre, a poporului român de a 
dezvolta, potrivit cerințelor co
existentei pașnice, relațiile de cola
borare prietenească cu toate statele 
globului, indiferent de orînduire so
cială. de dimensiuni sau de zona 
geografică, traducind astfel consec
vent în viată orientările Congresu
lui al XI-lea al partidului.

Dind o apreciere de ansamblu a 
rezultatelor vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceausescu sublinia în cuvîntul rostit 
la dineul oferit în cinstea împăra
tului Japoniei : „Acum, cind vizita 
noastră in Japonia se apropie de 
sfîrșit. putem spune că zilele petre
cute în frumoasa dumneavoastră țară 
au fost deosebit de rodnice. Am con
statat cu satisfacție că popoarele 
noastre sînt animate de dorința de 
a colabora, de a dezvolta cooperarea 
economică, tehnico-știintifică si în 
alte domenii, în interesul reciproc, al 
promovării largi a colaborării inter
naționale, a destinderii și Păcii in 
lume".

Primirea plină de strălucire, cu 
cele mai înalte onoruri de stat, re
zervată tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si tovarășei Elena Ceaușescu de îm
păratul Hirohito și împărăteasa Na
gako. de celelalte oficialități nipone, 
ambianța cordială, prietenească în 
care s-au desfășurat convorbirile cu 
premierul Takeo Miki, omagiul ex
primat de membrii Dietei, multiple
le manifestări de caldă simpatie ale 
populației din Tokio și din alte mari 
orașe. Osaka. Kyoto. Sakai. Yoko
hama. ca si ale oamenilor muncii din 
numeroasele întreprinderi vizitate, 
intilnirile de lucru cu un apreciabil 
număr de exponenti de frunte ai 
cercurilor economice, industriale și 
financiare, interesul puternic dovedit 
de mijloacele de informare în masă, 
inclusiv prin conferința de presă cara 
a întrunit ziariști din toate marile 

centre ale lumii — sînt tot atîtea 
mărturii ale interesului viu cu care 
este urmărită azi în lume activita
tea României socialiste, ale presti
giului de care se bucură poporul ro
mân pentru progresele realizate în 
dezvoltarea multilaterală a tării, ca 
si pentru politica externă consacrată 
telurilor păcii, securității și coope
rării între toate statele.

în același timp. în toate aceste 
momente ale vizitei și-au găsit o 
vie reflectare aprecierea si înalta 

Un moment istoric, deschizător de largi perspective 
pentru colaborarea româno-japoneză

considerație fată de personalitatea 
proeminentă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. față de activitatea presti
gioasă si meritele sale in promovarea 
politicii interne si externe a Româ
niei ; pentru fiecare cetățean al pa
triei noastre constituie un izvor de 
satisfacție și legitimă mîndrie să 
constate cît de cunoscută si aprecia
tă. pe toate meridianele lumii, in
clusiv în Japonia, este această acti
vitate. a cărei strălucire se răsfringe 
asupra autorității internaționale a tă
rii. Semnificative sînt in acest sens 
cuvintele împăratului Hirohito, care 
declara : „Aș dori să exprim respec
tul meu profund față de dezvoltarea 
remarcabilă din ultimii ani a țării 
dumneavoastră în domeniile politic, 
economic, industrial, precum și în cel 
cultural, pentru eforturile depuse de 
Excelența Voastră, domnule pre
ședinte, împreună cu întregul dum
neavoastră popor. în vederea propă
șirii României".

Funind în evidență sentimentele de 

stimă si respect reciproc de care sînt 
animate popoarele român si nipon, 
relațiile bune in continuă ascenden
tă. vizita președintelui României so
cialiste. prima vizită a unui șef 
de stat român în Japonia, s-a carac
terizat printr-un bogat conținut de 
lucru, purtind din plin amprenta di
namismului și energiei binecu
noscute. proprii tovarășului Nicolae 
Ceausescu. în cadrul dialogului 
la nivel înalt a fost exprima
tă satisfacția pentru evoluția re

marcabilă pe care au cunoscut-o, în 
ultimii ani, raporturile dintre cele 
două țări pe diferite planuri — po
litic, economic, tehnico-științific, 
cultural — și s-a reliefat cu claritate 
constatarea că există posibilități largi 
de extindere în continuare a acestor 
raporturi. Este o constatare menită să 
bucure prin simpla ei enunțare, în- 
trucit ea reflectă adevărul de necon
testat că, datorită pe de o parte re
zultatelor de seamă obținute in dez
voltarea industrială, iar pe de alta 
marilor sale proiecte și objective de 
viitor. România de astăzi este în si
tuația de a fi un partener economic 
apreciat cu interes de o tară cu un 
asemenea grad înalt de dezvoltare 
economico-industrială cum este Ja
ponia.

Aceasta nu a constituit o simplă 
apreciere generală, abstractă ; efec
tiv, atît în cursul schimburilor de ve
deri cu premierul nipon, cît și cu pri
lejul convorbirilor cu reprezentanții’ 
„Keidanren" (Federația japoneză a or

ganizațiilor economice) și cu alte 
personalități reprezentative ale cercu
rilor de afaceri, precum și în timpul 
vizitării unui sir de întreprinderi, au 
fost prospectate domenii largi și s-au 
deschis orizonturi noi relațiilor de 
colaborare economică româno-japo
neze — în domeniile construcțiilor 
de mașini, construcțiilor navale, chi
miei. electronicii, valorificării unor 
materii prime, agriculturii — inclu
siv prin stabilirea unor acțiuni de 
cooperare în producție, crearea unor 

societăti mixte, livrări de produse pe 
terte piețe etc. Semnarea, chiar în 
timpul vizitei, a unor acorduri si în
țelegeri de cooperare industrială și 
tehnico-științifică între întreprinderi 
românești și importante corporații ni
pone constituie o materializare ime
diată. de bun augur, a acestor orien
tări. Firește, un rol deosebit în fruc
tificarea acestor premise va reveni 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-japoneze. a cărei înființare a 
fost hotărîtă cu prilejul vizitei, ca și 
comitetelor economice România-Ja- 
ponia si Japonia-România. deja exis
tente.

Fără îndoială că traducerea în via
tă a înțelegerilor convenite, înche
ierea altora noi vor sluji intereselor 
ambelor țări, cauzei prosperității am
belor popoare. Viața vine, astfel, să 
demonstreze, încă o dată, ponderea 
tot mai importantă pe care o dobin- 
dește colaborarea economică egală în 
drepturi, în ansamblul relațiilor din
tre state, ca un aspect esențial al e

voluției contemporane și ca o ce
rință fundamentală a progresului ge
neral. în acest context, merită re
levată aprecierea realistă a pre
ședintelui „Keidanren" că, în condițiile 
actualelor dificultăți prin care trece 
lumea contemporană, promovarea co
laborării economice atît cu țări a- 
vansate, cit și cu țări in curs de dez
voltare se impune ca o necesitate 
absolută.

în cursul vizitei au fost abordate 
pe larg și probleme ale amplificării 

relațiilor culturale, ale intensificării 
schimburilor de valori spirituale, mă
surile practice stabilite in acest sens 
fiind chemate să răspundă interesu
lui viu manifestat de ambele popoa
re pentru mai buna cunoaștere și a- 
propiere reciprocă. In acest sens, 
relevînd însemnătatea vizitei șefu
lui statului român, consecințele 
sale pozitive pe multiple pla
nuri. premierul Takeo Miki subli
nia : „Vizita pe care Excelența 
Voastră, președintele Republicii So
cialiste România, și doamna Elena 
Ceaușescu o întreprindeți în Japonia 
adîncește și mai mult spiritul de 
înțelegere și încredere mutuală, 
constituind un eveniment epocal, 
care trebuie să fie înscris Ia loc de 
cinste in istoria relațiilor de prie
tenie dintre cele două țări".

Pe lingă rezultatele pozitive pe 
planul raporturilor economice și, în 
generali al dezvoltării relațiilor de 
prietenie dintre cele două popoare, 
este, fără îndoială, un motiv in 

plus de satisfacție constatarea că în 
multe probieme majore ale actuali
tății internaționale s-au afirmat, pe 
parcursul vizitei, cit și in comuni
catul comun, multe concluzii și 
aprecieri apropiate sau chiar co
mune. Salutăm in acest sens 
consemnarea necesității de a se 
depune eforturi perseverente pen
tru statornicirea unei noi or
dini economice și politice, bazată 
pe cooperare, echitate și justiție, ca 
și reliefarea principalelor ei com- 

ponente : așezarea relațiilor dintre 
state pe principiile noi ale respectu
lui reciproc și deplinei egalități în 
drepturi ; abolirea forței sau ame
nințării cu forța in raporturile 
dintre state ; participarea tuturor 
statelor, indiferent de mărime, sis
tem social sau nivel de dezvoltare, 
la dezbaterea și rezolvarea proble
melor importante care confruntă 
comunitatea popoarelor.

Totodată, statornicirea noii ordini 
impune — și prezintă o evidentă în
semnătate sublinierea acestei necesi
tăți în cursul convorbirilor — lichi
darea stării de subdezvoltare care a- 
fectează întinse regiuni de pe glob, 
accelerarea dezvoltării țărilor rămase 
in urmă — un asemenea proces 
fiind de natură să se răsfrîngă po
zitiv nu numai asupra acestor țări, 
ci și asupra statelor avansate din 
punct de vedere economic, asupra 
întregului climat internațional.

Apropieri între punctele de ve
dere exprimate s-au manifestat șî 

în abordarea unor probleme concrete 
ale actualității internaționale, fie că 
a fost vorba de situația din Orientul 
Mijlociu, de evenimentele din Indo
china sau de necesitatea sporirii 
eficientei O.N.U., subliniindu-se cit 
de important este să se asigure tu
turor acestor probleme soluționări 
în conformitate cu interesele po
poarelor în cauză, cu interesele ge
nerale ale păcii și destinderii. Este 
firesc că România, care a situat în
totdeauna problema dezarmării la 
loc de frunte în preocupările sale 
ne arena internațională, si Japonia, 
singura tară ce a cunoscut direct 
ororile ■ războiului atomic, să acorde 
maximum de atenție imperativului 
încetării cursei înarmărilor — mai 
ales în condițiile actuale, cînd în 
lume s-au acumulat arsenale fără 
precedent, atît atomice cît și con
venționale — prevenirii proliferării 
armelor nucleare, adoptării unor 
măsuri efective pe linia reducerii și 
lichidării acestor arsenale. potrivit 
cerințelor vitale ale întregii omeniri.

In general, schimburile largi de 
vederi asupra problematicii interna
ționale au permis desprinderea con
cluziei că și in acest domeniu, ca și 
în cel al raporturilor bilaterale, 
există premise certe ale unei con
lucrări mai strinse, deosebit de im
portantă fiind hotărîrea de a dez
volta mai departe contactele la ni
vel înalt si la alte niveluri.

Prin bilanțul atît de bogat, prin 
întreaga sa desfășurare, se poate 
aprecia că vizita in Japonia a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu a 
deschis cu adevărat o eră nouă în 
evoluția raporturilor reciproce. în- 
scriindu-se în același timp ca o con
tribuție activă la procesul sta
tornicirii acelui climat de înțelegere 
și conlucrare în viata internațională 
pe care îl doresc toate popoarele lu
mii. Iată temeiurile pentru care o- 
pinia noastră publică salută cu de
plină satisfacție si aprobă întru 
totul rezultatele acestui dialog, cu 
convingerea că ele reprezintă un 
debut fericit al actualului itinerar 
de pace si cooperare al președintelui 
României socialiste.

Romulus CĂPLESCU
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICQLAE CEAUȘESCU IN FILIPINE

DINEU OFICIAL
în onoarea președintelui Nicoiae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu
Miercuri seara, președintele Repu

blicii Filipine, Ferdinand Marcos, și 
doamna Imelda Marcos au oferit, la 
Palatul Malacanang, un dineu ofici
al în onoarea președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicoiae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La dineu au participat, din partea 
română, tovarășii Gheorghe Oprea, 
George Macovescu, dr. Radu Păun, 
celelalte persoane care îl însoțesc pe

președintele Nicoiae Ceaușescu In 
vizita în Filipine.

Din partea filipineză au participat î 
Carlos P. Romulo, ministrul aface
rilor externe, Diosdado Macapagal, 
fost președinte al Republicii Filipi
ne, Querube Makalintal, președintele 
Curții supreme de justiție, mem
bri ai guvernului, alte oficialități ci
vile și militare. Au fost prezenți șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la Manila.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Ferdinand 
Marcos și președintele Nicoiae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

★
După dineu, In onoarea Inalților 

oaspeți români a fost oferit un fru
mos program artistic, prilej fericit 
de a cunoaște frumusețea și origina
litatea folclorului filipinez.

Programul începe cu o melodie in

terpretată de o formație eorală. Ur
mează apoi o plăcută surpriză : cîn- 
tecul popular românesc „Foicica bo
bului", interpretat impecabil în lim
ba română.

în continuare este prezentată o 
suită de dansuri din diferite regiuni 
ale Filipinelor, cu acompaniament 
de instrumente de percuție din bam
bus, interpretate cu virtuozitate de 
o formație de băieți și fete în cos
tume tradiționale.

Toastul președintelui
Ferdinand Marcos

Toastul președintelui
Nicoiae Ceaușescu

Excelență, domnule președinte 
al Republicii Socialiste România, 
Nicoiae Ceaușescu,

Distinsă doamnă Ceaușescu, 
Domnule viceprim-ministru, 
Stimați oaspeți, membri ai dele

gației și suitei președintelui.
Excelențe, membri ai guvernului 
Doamnelor și domnilor.

Pentru doamna Marcos și pen
tru mine este o plăcere deosebită 
de a oferi acest dineu în onoa
rea președintelui Republicii Socia
liste România, Nicoiae Ceaușescu, 
și a soției sale, doamna Elena 
Ceaușescu.

Ați sosit, domnule președinte, 
într-un moment deosebit de im
portant nu numai pentru Asia, dar 
și pentru întreaga lume, într-un 
moment cînd vechile structuri și 
idei încep să se destrame. Dar, 
evident, aceste situații noi nu sînt 
disperate, deoarece conducătorii 
imaginează cu grijă și stabilesc 
noi instituții în vederea creării 
unei noi ordini. Dumneavoastră 
sosiți aici, domnule președinte și 
doamnă Ceaușescu, la începutul 
unei noi ordini în Asia. Și proble
mele care există astăzi relevă ne
cesitatea unei noi organizări a tre
burilor umane. Au fost multe idea
luri care au inspirat omul și efor
turile sale în atingerea scopului de 
justiție și libertate. Importantă în 
acest sens este dorința de coope
rare, peste deosebirile de ideolo
gie. Pretutindeni în lume popoare

Cuvintul președintelui

Ferdinand Marcos
(Urmare din pag. I)

Noi credem că este de datoria ori
cărei puteri și a oricărei națiuni să 
permită fiecărei țări și fiecărui po
por în parte să-și hotărască, in con
diții de libertate deplină, forma de 
guvernămint și ideologia pe care să 
o poată promova in interiorul fron
tierelor sale, și că este de datoria 
oricărei puteri și națiuni să nu in
tervină în treburile interne ale nici 
unei alte țări,. Mai mult decit aceas
ta, de asemenea, noi renunțăm la 
război ca instrument al politicii na

Primire călduroasă 
la Manila

(Urmare din pag. D 

ceastă vizită : Gheorghe Oprea, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, Geor
ge Macovescu. ministrul afacerilor 
externe, celelalte persoane oficiale 
române.

Comandantul gărzii de onoare pre
zintă raportul către președintele 
Nicoiae Ceaușescu.

Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Filipine, în timp ce se 
trag, în semn de salut, 21 de salve 
de artilerie. Președintele Nicoiae 
Ceaușescu și președintele Ferdinand 
Marcos trec apoi în revistă garda de 
onoare aliniată pe aeroport. Cei doi 
președinți, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Imelda 
Marcos, iau loc pe podiumul de onoa
re, împodobit cu drapelele României 
și Filipinelor.

Președintele Ferdinand Marcos 
rostește apoi un călduros cuvînt de 
bun venit. Răspunde președintele 
Nicoiae Ceaușescu.

Numeroși cetățeni ai capitalei fi- 
lipineze, aflați pe terasa aeroportu
lui, ovaționează pe inalții oaspeți 
români, își manifestă bucuria de a-1 
avea ca oaspete in țara lor pe pre
ședintele Nicoiae Ceaușescu. primul 
șef de stat român și primul șef de 
stat dintr-o țară socialistă care vizi
tează Filipinele.

Un mare ansamblu, format din 
eleve îmbrăcate In costume filipi- 
neze viu colorate, execută, pe fondul 
unor melodii populare filipineze, un 
grațios exercițiu coregrafic.

Președintele Ferdinand Marcos și 
președintele Nicoiae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și doamna 
Imelda Marcos iau loc în mașini. Co
loana oficială, escortată de moto- 
cicliști, pornește spre Palatul prezi

le care în trecut au fost sub domi
nație străină și asuprire vorbesc 
de libertate.

Am urmărit cu interes și satis
facție politica României sub con
ducerea înțeleaptă a Excelenței 
Voastre, lupta împotriva interven
ției străine și apărarea indepen
denței unor țări ca ale noastre. Noi 
subscriem la cauza libertății omu
lui și a națiunilor. Astăzi privim 
cu optimism și încredere viitorul, 
întindem mîna, sub semnul priete
niei, tuturor popoarelor lumii.

Noi, România și Filipinele, am 
ajuns prin cooperare la acțiuni 
care să asigure nu numai existența, 
dar, să sperăm, și progresul țărilor 
noastre. Asemenea lucruri nu s-au 
petrecut în trecut, însă vom vedea 
că se vor întîmpla în viitor. As
tăzi, noi nu ne mai punem aseme
nea întrebări ; privim viitorul cu 
încredere și sîntem siguri că vor 
veni o nouă eră și o nouă ordine. 
De altfel, avem încredere în conti
nuitatea vieții umane, indiferent de 
ideologie sau credințe. Sîntem con
vinși că omul va supraviețui, va 
face față pericolelor și va trece 
peste ele, așa încît noi spunem bun 
venit acestei ere și sărbătorim so
sirea ei, după cum celebrăm sosirea 
dumneavoastră în Filipine, Exce
lență.

Rog pe toți cei prezenți aici să 
mi se alăture, ca să toastăm pen
tru prosperitatea poporului român.

în sănătatea domnului președinte 
Nicoiae Ceaușescu și a distinsei 
doamne Elena Ceaușescu ! (A-
plauze).

ționale și internaționale. Este onoa
rea și fericirea mea de a avea posi
bilitatea să angajez (ara și poporul 
meu față de acest principiu de bază, 
pe măsură ce avansăm in direcția 
unei mai mari înțelegeri și coope
rări mutuale.

Din nou, domnule președinte Și 
doamnă Ceaușescu, permiteți-ml să 
reafirm salutul călduros de bun ve
nit al întregului popor filipinez, al 
republicii, al președintelui și primei 
doamne a Republicii Filipine. Vă 
mulțumesc ! (Aplauze).

dențial Malacanang, reședința rezer
vată oaspeților români.

Coloana oficială se înscrie pe tra
seul care leagă aeroportul de cen
trul capitalei. Pe elegantul bulevard 
Roxas, împodobit cu drapele româ
nești și filipineze, cu portrete ale 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, mii și mii 
de filipinezi salută cu entuziasm pe 
cei doi președinți, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu și pe doamna Imelda 
Marcos. Din loc în loc se aud_ me
lodii executate de fanfare. Cetățenii 
capitalei, care au ținut să fie pre
zenți la această sărbătorească pri
mire. flutură stegulețe românești și 
filipineze, aclamă îndelung pe solii 
poporului român.

în apropiere de parcul Rizal, co
loana oficială străbate un adevărat 
coridor viu de oameni de toate vîr- 
stele, care aclamă îndelung. Asistăm 
la scene de caldă cordialitate, de sti
mă și prețuire față de inalții oas
peți români, mărturii elocvente ale 
sentimentelor de prietenie ale po
porului filipinez față de poporul 
român.

Splendidul decor tropical, culorile 
vii și motivele tradiționale ale îm- 
brăcăminții bărbaților și femeilor fi
lipineze, bucuria care se citește pe 
chipurile lor bronzate de soare, toate 
dau o notă aparte, un caracter săr
bătoresc acestei zile de neuitat pe 
care o trăiește Manila.

La Palatul Malacanang, oaspeții și 
gazdele se despart pentru puțin timp, 
urmînd a se reîntilni în cadrul altor 
manifestări cuprinse in programul 
zilei,

Victor STAMATE 
Liviu RODESCU 
Paul DIACONU
Foto : Anghel Pasat

Excelență, domnule președinte 
Ferdinand Marcos,

Doamnă Imelda Marcos,
Doamnelor și domnilor.
Pentru mine și soția mea, pre

cum și pentru colaboratorii mei 
este o deosebită plăcere să ne a- 
flăm, în această seară, la dineul 
oferit de dumneavoastră. 'Doresc 
să vă mulțumesc pentru primirea 
călduroasă și ospitalieră, pentru 
cuvintele pe care le-ați rostit și în 
această seară la adresa noastră, a 
poporului român.

într-adevăr, vizita noastră în 
țara dumneavoastră are loc în îm
prejurări cînd în lume sînt în curs 
evenimente deosebit de importante. 
Popoarele de pe toate continentele 
sînt tot mai hotărîte să pună ca
păt pentru totdeauna vechii poli
tici de dominație, să realizeze o 
ordine nouă economică și politică 
internațională, în care fiecare să 
se poată dezvolta liber, fără tea
ma vreunei agresiuni.

Poporul român înțelege bine 
preocupările și lupta popoarelor 
pentru independență și libertate, 
însăși România s-a aflat, secole 
de-a rîndul, sub dominația străi
nă. De 30 de ani am lichidat pen
tru totdeauna această dominație și 
am trecut la făurirea orînduirii 
noi, socialiste, în care poporul ro
mân este făuritorul tuturor reali
zărilor și beneficiarul tuturor bu
nurilor ce se produc.

Pentru a înțelege de ce poporul 
român este atît de hotărît să-și a- 
pere și să-și întărească noua sa o- 
rînduire și independența naționa
lă, voi da numai cîteva exemple. 
Industria românească produce as
tăzi de 30 de ori mai mult decit 
acum 25 de ani. înainte produ
ceam, spre exemplu, 280 000 tone 
oțel ; în acest an vom realiza 10 
milioane tone. Produceam înainte 
1,5 miliarde kWh anual energie 
electrică ; în acest an vom produ
ce 56 miliarde kWh. Sper că dum
neavoastră, domnule președinte, 
și doamna Marcos veți vizita in 
curînd România și veți putea con
stata direct unele din realizările 
obținute de poporul român pe a- 
ceastă cale. Ceea ce am realizat 
noi demonstrează că orice popor 
care pune capăt dominației străi
ne și pornește hotărît să-și fău
rească o viață liberă poate înfăp
tui cu succes tot ceea ce își pro
pune.

Desigur, astăzi, mai mult ca ori- 
cînd, în epoca revoluției tehnico- 
științifice se impune o largă co
laborare internațională. Dar, de 
fapt, în lume are loc nu numai 
revoluția tehnico-științifică, ci și 
revoluția de eliberare națională șl

ÎNTÎLNIRE 
PROTOCOLARĂ

Miercuri seara, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită protoco
lară la Palatul Malacanang președin
telui Republicii Filipine. Ferdinand 
Marcos, și doamnei Imelda Marcos, cu 
care s-au Întreținut în mod cordial.

Principalele ziare din capitala Fi
lipinelor acordă spații largi sosirii 
în Filipine a președintelui Nicoiae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, eveniment de importanță 
deosebită în evoluția relațiilor româ- 
no-filipineze.

„Manila întreagă este împodobi
tă sărbătorește pentru a saluta vi- 
vita președintelui român Nicoiae 
Ceaușescu și a doamnei Elena 
Ceaușescu", scrie pe prima pagină 
ziarul „DAILY EXPRESS", expu- 
nînd în continuare principalele punc
te din programul vizitei.

Textul respectiv este însoțit de o 
fotografie color, înfățișîndu-i pe to
varășul Nicoiae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu pe aeroportul 
Otopeni înaintea plecării pe noul 
traseu al păcii, prieteniei și coope
rării.

Tot pe prima pagină, sub titlul 
„România are un viitor strălucit" 
ziarul publică pasaje ample din ra
portul tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
la Congresul al XI-lea al P.C.R. pri
vind dezvoltarea multilaterală a tă
rii noastre. Se relevă, de asemenea, 
politica României de dezvoltare con
stantă a relațiilor prietenești de coo
perare cu țările socialiste, cu țările 

socială, de transformare a lumii. 
Toate acestea se pot dezvolta în 
condiții bune și pot asigura po
poarelor o viață nouă, liberă, nu
mai în măsura în care se va pune 
capăt cu hotărîre vechii politici de 
dominație și asuprire a altor po
poare.

întreaga politică internațională a 
României este îndreptată spre rea
lizarea unor relații de deplină ega
litate, de respect al independenței 
și suveranității naționale, de ne
amestec în treburile interne, de 
renunțare la forță și la amenin- 

■ țarea cu forța.
în lume există țări cu orînduirî 

sociale diferite. Trebuie să pornim 
de la această realitate și să facem 
să fie respectat dreptul fiecărui 
popor de a-și hotărî dezvoltarea 
așa cum o dorește.

Sînt, într-adevăr, multe proble
me de soluționat, inclusiv grave 
probleme economice. Toate aceste 
probleme — atît securitatea în Eu
ropa, situația grea din Orientul 
Mijlociu, cît și cea din Indochina 
sau de pe alte continente — nu se 
pot soluționa decit cu participarea 
activă a tuturor statelor, cu res
pectarea dreptului la independen
ță al fiecărei națiuni.

Desigur, România acordă o mare 
atenție rolului țărilor mici și mij
locii, țărilor în curs de dezvoltare, 
țărilor nealiniate, care trebuie să 
joace un rol tot-mar sactiv în viața 
internațională. Acordăm o mare 
atenție consolidării Organizației 
Națiunilor Unite, creșterii rolului 
ei în rezolvarea complexelor pro
bleme internaționale.

Am dori ca în această perioadă 
de profunde transformări care au 
loc în lume să realizăm o strînsă 
colaborare între țările noastre. De
sigur, dorim — și sper că vom 
ajunge la concluzii comune în a- 
ceastă privință — să extindem re
lațiile economice, de cooperare în 
diferite domenii ale activității pro
ductive, în domeniile științei, teh
nicii și culturii. De asemenea, am 
dori să realizăm o colaborare mai 
strînsă și în ce privește soluționa
rea problemelor complexe interna
ționale, in interesul păcii și cola
borării între toate națiunile lumii.

în acestjspirit, aș dori să-mi ex
prim convingerea că vizita va mar
ca un nou moment important în 
relațiile dintre popoarele noastre.

Vă rog să toastăm pentru pros
peritatea și bunăstarea poporului 
filipinez !

Pentru o bună colaborare între 
România și Filipine I

în sănătatea președintelui filipi
nez Ferdinand Marcos, a doamnei 
Marcos 1 (Aplauze).

De ambele părți au fost exprimate 
satisfacția pentru bunele relații din
tre România si Filipine. dorința ca 
vizita inalților oaspeți români să 
constituie un pas important în dez
voltarea legăturilor dintre cele două 
țări si popoare.

în curs de dezvoltare din Asia, Afri
ca și America Latină, pentru insti
tuirea unei noi ordini politice și eco
nomice mondiale.

Același ziar publică un amplu ar
ticol redactional intitulat ; „Coope

„Bun venit"— urarea unanimă 
a presei filipineze

rarea româno-filipineză — președin
tele Ceaușescu, primul scf de stat al 
unei țări socialiste care vizitează Fi
lipinele", subliniind : „Președintele 
Ceausescu a promovat si promovea
ză constant o politică externă baza
tă pe principiile neintervenției In 
treburile interne ale statelor cu care 
România întreține relații, tn relațiile 
externe ale României se pune un 
puternic accent ne cooperarea re
ciprocă in domeniul dezvoltării so- 
cial-economice și in domeniul cul-

CEREMONIA CONFERIRII UNOR ÎNALTE I1ISTINCȚII
ROMANEȘTI ȘI FILIPINEZE

Miercuri seara, la Palatul prezi
dențial Malacanang a avut loc cere
monia conferirii unor înalte distinc
ții românești și filipineze.

Președintele Republicii Filipine, 
Ferdinand Marcos, a conferit pre
ședintelui Nicoiae Ceaușescu ordinul 
„Sikatuna" clasa I, cea mal înaltă 
distincție filipineză.

în continuare, președintele Ferdi
nand Marcos a conferit tovarășei 

Locuitorii Manilel salută cu bucurie pe solii poporului român

tural. Asemenea principii se vor afla 
în centrul convorbirilor dintre cei doi 
președinți, care vor examina propu
neri de acorduri privind colaborarea 
in domeniul economic si schimburile 
culturale".

Cotidianul „TIMES JOURNAL" pu
blică pe prima pagină, cu titlul 
mare „Președintele Ceaușescu soseș
te astăzi", un articol intitulat „Pri
mul președinte al României — un 
om al maselor", în care sînt expuse 
date biografice ale tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, relevindu-se „profunda 
sa angajare in lupta revoluționară, 
antifascistă a poporului, care l-a 
atras stima și admirația compatrioți- 
lor".

Elena Ceaușescu ordinul „Gabriela 
Silang". înalta distincție a fost în- 
mînată de doamna Imelda Marcos.

La rîndul său, președintele Româ
niei, Nicoiae Ceaușescu, a conferit 
președintelui Ferdinand Marcos ordi
nul „Steaua Republicii Socialista 
România" clasa I.

Apoi, președintele Nicoiae 
Ceaușescu a conferit doamnei Imelda 
Marcos ordinul „23 August" clasa I.

Ziarul inserează, de asemenea, ar
ticolul „Republica Filipinelor și 
România promovează obiective co
merciale identice", in care se subli
niază : „Republica Socialistă Româ
nia aderă la conceptul colaborării in

ternaționale șl este un participant 
activ la aceasta. România consideră 
că in condițiile societății contempo
rane participarea cît mai largă Ia 
schimburile economice mondiale con
stituie o necesitate obiectivă, una din 
cerințele fundamentale ale progresu
lui fiecărei țări. Pornind de la 
această premisă, România și-a extins 
continuu relațiile comerciale cu toate 
țările. România promovează, de ase
menea. înființarea de sodîetăți mixte 
de producție și desfacere cu alte țări. 

înalta distincție a fost lnminată de 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Cei doi președinți își string mîi- 
nile cu căldură, se felicită. De ase
menea, tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Imelda Romualdez Marcos sa 
felicită reciproc cu căldură.

Sînt momente solemne, care con
firmă, chiar din prima zi a acestei 
vizite, sentimentele de stimă și prie
tenie dintre cele două popoare, aspi
rațiile lor comune de pace și progres.

In toate aceste acțiuni, România res
pectă cu strictețe normele indepen
denței și suveranității naționale, 
neintervenției în treburile interne, 
egalității și avantajului reciproc".

Același ziar publică și editorialul 
„Bun venit domnului Ceaușescu". 
Referindu-se la obiectivele vizitei, 
Ziarul relevă : „Președintele Nicoiae 
Ceaușescu se află aici pentru a purta 
discuții serioase cu președintele Mar
cos și alți membri ai guvernului a- 
supra modalităților de lărgire a zo
nelor cooperării filipinezo-române... 
pentru impulsionarea schimburilor 
comerciale, culturale și științifice in
tre cele două țări ale noastre".

Un amplu articol, sub titlul „Re
publica Filipine salută astăzi pe șe
ful statului român", publică și coti
dianul „BULETIN TODAY". Sînt 
expuse punctele principale din pro
gram, subliniindu-se că în cursul 
convorbirilor la nivel înalt pe prim 
plan se vor afla problemele privind 
dezvoltarea relațiilor de cooperare 
dintre cele două țări.

Portretele tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, însoțite de urarea „Mabu- 
hay" (Bun venit), sînt publicate, de 
asemenea, de cotidianul „BUSINESS 
DAY".
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• AU ÎNDEPLINIT CINCI
NALUL : 17 UNITĂȚI ECO
NOMICE DIN JUDEȚUL SU
CEAVA. Pină acum’ 17 unlt4W *•  
conomice din județul Suceava și-au 
Înscris numele pe panoul de onoare 
al cincinalului. Cel mai recent din
tre ele este cel al întreprinderii de 
mecanizare, transporturi și con
strucții forestiere din Gura Humo
rului. Realizind cincinalul cu a- 
proape trei trimestre mai devreme, 
colectivele acestei unităti și-au 
creat premise ca pină la sffrșitul 
anului să obțină o producție supli
mentară în valoare de 64 milioane 
lei.

• ÎN 8 LUNI CIT IN
TR-UN AN. Ieri, colectivul de 
muncă al Combinatului de articole 
tehnice din cauciuc Jilava a rapor
tat îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție ce i-au revenit în acest cin
cinal. Practic, prin aceasta, harni
cul colectiv bucureștean va putea 
adăuga la actualul cincinal Încă un 
an, intrucît în cele 8 luni si două
zeci si una de zile care au mal ră
mas pină la finele lut 1975 va rea
liza o producție suplimentară a că-' 
rei valoare este aproape egală cu 
cea obținută în 1971. (D. Tîrcob).

® NOI CAPACITĂȚI DE 
PRODUCȚIE. La întreprinderea 
de vagoane din Caracal a intrat In 
circuitul productiv, cu 3 luni înain
te de termen, o nouă secție cu o ca
pacitate anuală de 500 vagoane de 
marfă acoperite, pe 4 osii, destina
te exportului. Potrivit angajamen
tului asumat de constructorii și be
neficiarii acestui important obiec
tiv industrial, pină la finele pri
mului semestru aici va fi pusă în 
funcțiune, cu 6 luni mai devreme, 
ultima capacitate de 800 vagoane 
pe an.

★
Pe cea mai nouă platformă in

dustrială a orașului Reghin, din 
județul Mureș, a intrat în funcțiu
ne o modernă fabrică de malt. ma
terie primă pentru fabricile de 
bere. Noua unitate va asigura ne
cesarul de malț pentru Fabrica de 
bere din Reghin, intrată in func
țiune anul trecut, precum și dispo
nibilități pentru alte unități simi
lare.

® TEHNOLOGIE ORIGINA
LĂ IN TEHNICA FORJĂRII. 
La întreprinderea de tractoare din 
Brașov a început să fie aplicată 
o nouă tehnologie de forjare a pie
selor. Este vorba de forjarea com
binată pe presă și ciocane oleohi- 
draulice, procedeu introdus aici, la 
„Tractorul", pentru prima dată în 
țara noastră. Noul procedeu oferă 
avantaje net superioare procedeelor 
cunoscute, atit sub aspectul gaba
ritului și configurației pieselor, cit 
mai ales al consumului de metal și 
manoperă, care sînt reduse în me
die cu 30 pină la 80 la sută. Cîteva 
exemple : execuția flanșei 
rului 
cedeu 
metal 
la 4,5 
per -

.... ____ tracto-
U-445 prin acest nou pro- 
reduce consumul specific de 
al acestui reper de la 16 kg 
kg per bucată. La un alt re- 

- butucul de la tractorul 
S-l 50(j — consumul specific scade

Hanul turistic „Ana Lugojana" al cooperației de consum

din oraș, 
formalismul

Slobozia nu este numai un „șan
tier de construcții", ci și un „șantier 
al culturii". La aproape un an de la 
publicarea articolului „Cind optica 
indiferentei iși pune pecetea pe acti
vitatea educativă" (vezi „Scinteia" 
nr. 9 844 din 18 aprilie 1974). unde co
mitetul județean de cultură și edu
cație socialistă era criticat pentru 
improvizație în conceperea vieții 
culturale locale, peisajul spiritual 
al orașului înregistrează o notabilă 
schimbare calitativă.

După publicarea articolului, biroul 
comitetului județean de partid a în
treprins o analiză aprofundată a acti
vității cultural-educative 
care a adus sub lupă 
și rutina ce se manifestau în viața 
culturală. S-a stabilit cu acel prilej 
să se întocmească un program cul
tural unic pe oraș. Dar ideea, de
venită hotărire, a fost aplaudată de 
organizatorii vieții culturale și- 
uitată Imediat. A fost necesară 
o nouă discuție, unde s-a ofe
rit o replică energică justificări
lor și promisiunilor fără acoperire. 
Apoi, cu maximă promptitudine, s-a 
schițat și s-a întocmit un program 
cultural unic pentru întregul oraș, 
în cadrul căruia s-au stabilit sarcini 
precise pentru toți cei care au răs
punderi pe linia educației marelui 
public.

Am reluat Itinerarul reportajului 
de anul trecut la trei luni de la a- 
ceastă ultimă discuție. Primul po
pas : casa de cultură a tineretului. 
Sub conducerea dirijorului Gheorghe 
Serghie. elevi ai liceului industrial 
învață notele, iar peste puțin timp 
vor începe să cinte la diverse instru
mente muzicale Intr-o altă încăpere 
întîlnim cercul foto „Juventute". A- 
lături. formația de dansuri repetă 
„Floricica" și ..Hora fetelor". Ingi
nerul Ion Bobeică ne dezvăluie si

REZUL TA TE
DE PRESTIGIU

IN Întrecerea 
socialistă

SEMĂNATUL PORUMBULUI 
se desfășoară, în general, bine 

APRECIAZĂ MINISTERUL DE RESORT
• VITEZA ZILNICĂ DE LUCRU ESTE IN CREȘTERE, DAR ÎN UNELE UNITĂȚI TEMPERATURA SOLULUI DEPĂȘEȘTE 
TEMPERATURA MUNCII PE OGOARE • NU ESTE JUSTIFICATA REȚINEREA DE A ÎNCEPE IMEDIAT SEMĂNATUL 

• CONTROL SEVER PENTRU ASIGURAREA DENSITĂȚII OPTIME.

«i aici de la 40 la 17 kg. In cadrul 
reperului axul prizei de putere de 
la tractorul U-650, economia rezul
tată prin noua tehnologie se ridică 
la 90 tone metal pe an. Pină in 
prezent, prin acest nou procedeu 
se execută 14 repere, urmind ca 
intr-un viitor apropiat numărul lor 
să crească pină la 50—60 repere. (N. 
Mocanul.

!n- 
de
Si

• SUPLIMENTAR - ÎN
SEMNATE CANTITĂȚI DE 
PRODUSE. Puternic angajați în 
întrecerea socialistă pentru 
depltnirea cincinalului inainte 
termen, muncitorii, inginerii 
tehnicienii din industria jude
țului Brăila au obtinut în pri
mele 3 luni ale acestui an rezulta
te deosebite. Astfel, planul produc
ției globale a fost îndeplinit in 
proporție de 102,9 la sută, iar pla
nul producției-marfă în proporție 
de 104 la sută (cu 184,4 milioane 
lei mai mult decît în primul tri
mestru al anului 1974). Peste 
au fost realizate 38 229 mii 
energie electrică, 2 319 tone 
extras, 2 615 mii metri cubi 
de sondă, 26 bucăți excavatoare 
(din care 19 hidraulice), 118 bucăți 
osii montate, 2 496 tone laminate 
finite pline. 389 tone fibre și fire 
artificiale, 151 tone rețele cord, 
1 623 mp PAL, 77 tone celuloză, 156 
tone hîrtie, 
Bunea).

plan 
kWh 
țiței 
gaze

160 tone ciment ș.a. (M.

© ÎN 
GICE.
colectivul 
menți din Birlad privind devansa
rea punerii in funcțiune, cu 3 luni, 
a capacității de 13,5 milioane rul
menți pe an se realizează intr-un 
ritm sporit în aceste zile premer
gătoare sărbătorii muncii. Astfel, 
se asigură condiții pentru încheie
rea, pină la 1 Mai, a probelor teh
nologica și testelor ta cele trei linii 
de producție — faze importante 
înaintea punerii în funcțiune a noii 
capacități, potrivit angajamentului, 
în luna mai. (Crăciun Lăiuci).

PROBE TEHNOLO-
Angajamentul luat de 
întreprinderii de rai

• 0 METODĂ DE RE
CUPERARE SECUNDARĂ 
A ȚIȚEIULUI. Periile vor 
avea, în curind. o nouă arie de uti
lizare in domeniul extracției țițeiu
lui. Folosind activitatea bacteriilor 
ce au ca mediu de viață predilect 
noroiul de sondă, specialiști ai In
stitutului de științe biologice Bucu
rești studiază, de mai mult timp, 
posibilitatea eliberării șl curgerii 
țițeiului din zăcăminte. Despre ce 
este vorba 7 Bacteriile, o dată intro
duse în apa de zăcămint, într-o 
concentrație foarte mare, împreună 
cu o sursă de hrană (in cea mai 
mare parte, melasă), se comportă 
ca niște minuscule generatoare de 
gaze, care însumate la scara mi
liardelor de „uzine" microscopice 
dau naștere la presiuni de ordinul 
mai multor atmosfere. Realizate la 
adincimea de forare a unei sonde, 
în condiții de perfectă etanșeitate, 
aceste presiuni determină procese 
de eliberare și curgere a țițeiului 
din rocă. Noua modalitate de recu
perare secundară a țițeiului va fi 
experimentată, în vara acestui an, 

una din sondele prahovene.

un proiect îndrăzneț : realizarea unui 
spectacol tineresc de muzică, poezie 
și film. Ne-am oprit și la cercurile 
de artă plastică, radiotehnică. la bi
bliotecă Și acum, ca și eu un an în 
urmă, ping-pong-ul se află la Ioc de 
cinste. Dar el nu mai ocupă in mod 
exclusiv programul cotidian, ci re
prezintă doar una dintre activități.

0 autocritică promptă care a revitalizat
viața culturală a Sloboziei

alături de alte manifestări cu ca
racter educativ.

l-a celălalt capăt al Bulevardului 
Chimiei, la casa de cultură a sindi
catelor discutăm cu profesorul Ni- 
colae Stancu. președintele comitetu
lui orășenesc de cultură și educație 
socialistă, care ne-a prezentat for
mațiile artistice din oraș : grupuri 
vocale, coruri, orchestre, teatre de 
amatori, brigăzi artistice, formații de 
dansuri, cenaclul literar „Panait Is- 
tratl". cercuri de balet pentru copii, 
de limbi străine etc. Desigur, nu se 
poate spune că acum la Slobozia 
viata culturală nu mai ridică proble
me. Dar neimplinirile apar izolate 
în ansamblul unui bogat program 
cultural.

Reluăm enumerarea anterioară a

OLT : în cooperativele agricole din 
județul Olt se vor cultiva in acest an 
peste 100 000 ha cu porumb. Acum 
semănatul se află tn plină desfășu
rare. Timpul favorabil este folosit cu 
pricepere de mecanizatorii și coope
ratorii de pe ogoarele Oltului. „Avind 
în vedere angajamentul «cooperatori
lor luat în întrecerea socialistă de a 
realiza pe importante suprafețe pro
ducții de 15 000 kg porumb știuleți la 
hectar — ne spunea tov. ing. Vasile 
Ciuciu, directorul direcției agricole 
județene — acordăm o mare atenție 
calității lucrărilor, încadrării tuturor 
operațiunilor în limitele timpului op
tim. Terenul a fost pregătit exem
plar, iar acum la semănat urmărim 
să se asigure o desime potrivită de 
plante Ia hectar".

Lucrările au fost declanșate in toa
te unitățile agricole din județ. Cele 
mai mari suprafețe s-au însămînțat 
în cooperativele agricole din cadrul 
consiliilor intercooperatiste Olari — 
600 ha. Vlădila — 412 ha, Bucinișu — 
400 ha, Caracal — 430 ha, Vllcele — 
340 ha, Drăgănești — 400 ha etc. Pină 
la 8 aprilie, in județ au fost însămin- 
țate cu porumb 8 680 ha și au fost 
pregătite 21 404 ha. Totodată, pină la 
aceeași dată au fost erbicidate

Tinînd seama de condițiile clima
tice din această primăvară. Minis
terul Agriculturii a indicat ca se
mănatul să înceapă mai devreme. j 
In legătură cu normele tehnice care . 
trebuie respectate la semănatul po
rumbului. dr. docent ing. Cristian 
Hera, director științific al Institutu
lui de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice Fundulea, a făcut ur
mătoarele precizări :

Porumbul ponte fi însămînțat mai 
devreme față de alți ani. Cu excep
ția unei zone din Transilvania.1 în 
toate județele, la adincimea de 10 
cm temperatura solului a atins 10— 
14 grade și chiar mai mult. Nu tre
buie pierdut acest moment, deoa-

TURISTICEPOPASURI
PE PLAIURI BĂNĂȚENE

dintre amatorii 
mai constituie o

Pentru mulți 
de drumeții nu 
noutate faptul că în ultimul timp 
cooperația de consum a construit 
și dat in folosință noi unități tu
ristice, care dispun de condiții 
dintre cele mai bune pentru un 
popas agreabil sau petrecerea u- 
nei vacanțe reconfortante.

In județul Timiș, la numai 9 
kilometri de orașul Lugoj, pe 
D.N. 68 A (Lugoj - Făget — 
Deva), intr-o zonă de dealuri și 
livezi, cooperația de consum o- 
feră turiștilor un popas atractiv 
la hanul „Ana Lugojana". La 
restaurantul hanului pot fi 
servite gustoase preparate culi
nare și vinuri din podgoriile bă
nățene. Tot în județul Timiș, 
in localitatea Făget se află o 
altă unitate a cooperației de 
consum „complexul turistic Pa- 
deșul", care dispune de camere 
cu confort modern, încălzire 
centrală și un restaurant elegant.

—o

inițiativelor, incercind să o identifi
căm pe cea mai spectaculoasă dintre 
ele : iar aceasta .se'pare a fi stagiu
nea permanentă. De la începutul a- 
nului au evoluat pe eele două scene 
ale orașului (a treia continuă să stea 
încă nefolosită...) Teatrul Național. 
Opereta, Teatrul Nottara. Orchestra 
radiotelevlziunii. Teatrul Țăndărică 

etc. Vin spectatori din orașe și sate, 
autobuze încărcate de la l.A.S. și 
C.A.P. din 1udet. Altele sini, acum și 
opiniile locuitorilor Sloboziei despre 
viata culturală a orașului.

Ing. Tudorita Stroe. ..Mi-am scos 
abonament pentru «stagiunea per
manentă- și nu mi-a scăpat nici o 
piesă. Din schimbul meu. mai mult 
de 200 de fete frecventează specta
colele". (O cifră globală ni se pare și 
mai edificatoare : de la începutul Iui 
1975 au trecut prin sălile de specta
cole sau au participat la acțiunile 
culturale un număr de cetățeni egal 
cu populația întregului oraș — n. red).

Prof. Georgeta Paraschiv, liceul pe
dagogic. „Revista literară TV. la 
Slobozia a fost, cu adevărat un eve
niment. Continui să sper că vom 

7 280 ha cultivate cu această cultură. 
Este de remarcat calitatea superioa
ră a lucrărilor, mai ales la Fărcașele, 
Dobrosloveni, Izbiceni, Mărunței și 
în alte unități, unde specialiștii sînt 
permanent pe cimp. Așadar, conco
mitent cu ritmul înalt la semănat — 
peste 8 000 hectare în 2—3 zile bune

CORESPONDENȚII „SClNTEII" RELATEAZĂ:

de lucru se acordă o atenție deo
sebită calității lucrărilor. (Emilian 
Rouă).

BRAlLA : După Ce la 8 aprilie au 
fost însămîntate ultimele suprafețe 
prevăzute a fi cultivate cu floarea- 
soarelui. în multe unități agricole din 
județul Brăila s-a trecut cu toate for
țele la semănatul porumbului, cultură 
care va ocupa o suprafață de 123 000 
ha. De altfel. încă de duminică. 6 a- 
priiie. acolo unde condițiile pedocli
matice s-au dovedit a ti favorabile, 
semănatul porumbului a demarat în 
condiții corespunzătoare. Se apreciază 
că. în următoarele zile, ritmul la se- 

RECOMANDĂRI TEHNICE
rece în timpul vegetației plantele 
vor beneficia de o sumă mai mare 
a gradelor de temperatură, deci re
coltarea va putea fi făcută mai de
vreme. Menționez că. în aceste zile, 
la I.C.C.P.T. Fundulea s-a lucrat cu 
toate forțele și, ca urmare, s-a în
cheiat însămînțatul pe întreaga su
prafață 
porumb 
precum 
consum.

prevăzută a se cultiva cu 
pentru masă verde și siloz, 
și porumb boabe pentru 
Acum se însămințează Io

turile de hibridare și liniile cosang- 
vinizate.

A doua problemă de urmărit: prin 
lucrări adecvate să se asigure o 
bună răsărire și dezvoltare a plan-

DISCIPLINA MUNCITOREASCA
izvorul succeselor unui tînăr colectiv

Media de virstă a celor ce lucrează 
la Filatura de bumbac din Gura Hu
morului este de 19 ani și... 2 zile. Si 
pare destul de firesc să fie așa. deoa
rece însăși moderna intreprindere a 
intrat abia*  in a... șasea lună de exis
tență. Am citit cu emoție procesul- 
verbal de constituire a organizației 
de bază de aici : poartă data de 21 
iunie 1974 (ziua solstițiului de vară 1) 
si consemnează lapidar că cei 30 de 
membri de partid (dintre rare nu
mai două femei). întruniți intr-una 
din putinele tncăperj care aveau a- 
eoperis (fabrica era abia in stadiul 
de finisare a clădirii și de montare 
a utilajelor I). au ales primul birou • 
de partid, incredintîndu-i sarcina ..de 
a conduce munca de educare si for
mare a colectivului, de a pregăti și 
a primi in rlndurile partidului pe 
cele mai bune muncitoare".

Putin timp a trecut de atunci — 
nici un an — și iată că astăzi or
ganizația de bază cuprinde 93 de 
membri, iar ponderea femeilor — in 
această intreprindere prin excelentă 
feminină (85 la sută din angajați sînt 
femei) — a crescut la aproape ju
mătate din numărul comuniștilor.

Organizația de bază se maturizea
ză „din mers", în procesul activită
ții de conducereN politică si de edu
care comunistă x colectivului. Ca un 
laitmotiv, a străbătut aproape toate 
adunările de partid de pină acum — 
în majoritatea lor adunări deschise, 
la care au fost invitați, datorită ti
nereții colectivului, si cei mai buni 
utecisti — problema formării unui 
climat de înaltă conștiinciozitate și 
dăruire în producție, de riguroasă or
dine si 
fată de 
discutat 
bateri si 
vind folosirea rațională a mașinilor 
si utilaielor. preluarea la timp a 
schimburilor — toate discuțiile cu un 
vădit efect educativ. îndeosebi asupra 
tinerelor muncitoare. Acest spirit a 
determinat o modelare, o orien
tare statornică a întregii activități 
nolitico-educative din intreprindere. 
Si iată primele roade : intrlnd in 
funcțiune cu trei luni Înainte de ter- 

disciplină, de intransigență 
lipsuri si neajunsuri. S-au 
fără menaiamente unele a- 
încălcări ale indicațiilor pri-

avea în oraș o bibliotecă Ia dimen
siunile pe care le implică amploarea 
vieții culturale. Cercul de estetică și 
cel de sociologie recent înființate re
clamă studierea unei bibliografii de 
care in momentul de față nu dispu
nem".

După cum rezultă din opiniile 
consemnate, cît si din alte păreri 

exprimate în cadrul anchetei noas
tre. Slobozia se află in momentul de 
fată pe plan cultural în stadiul acu
mulărilor. Despre etapa care va tre
bui parcursă de acum inainte — asi
gurarea unei înalte calități actului 
de cultură — ne vorbește Gheorghe 
Glodeanu, secretar al comitetului 
iudetean de partid :

— Orientarea stabilită de biroul 
comitetului județean de partid, 
pe care in prezent o aducem 
la îndeplinire, prevede punerea în 
valoare a tuturor posibilităților cul
tural-educative de care orașul nos
tru dispune. Aceasta înseamnă, in 
primul rînd, pregătirea acelor oameni 
entuziaști, competent! și plini de 
fantezie care să conducă nemijlocit 
activitatea așezămintelor culturale 

mănat va atinse 5 000 ha oe zi. Aceas
tă viteză nonte fi realizată deoarece 
terenul a fost bine pregătit. semințele 
au fost asigurate, iar utilajele sînt în 
perfectă stare de funcționare. După 
primele zile de lucru, merită să con
semnăm realizările obținute de l.A.S. 
Urleasca, cooperativele agricole din 

comunele Cocile, Grădiștea, lanca, 
Vultureni, Scorțaru-Vechi și Tulești. 
Marți, 8 aprilie, ne-am deplasat in 
cîteva unități. Pr.imul popas l-am tă
cut pe terenurile cooperativei agri
cole „6 Martie*'  din satul Scorțaru- 
Vechi. Inginerul-șef. Păun Milea. și 
președintele cooperativei. Tănase Cio- 
roiu. se aflau pe cîmp, urmărind cum 
se seamănă cu cele 7 agregate. Pină 
cu o seară in urmă, aici se însămîn- 
țaseră 160 hectare din totalul de 887 
prevăzute a 
Terenul este 
„Insămînțăm 
zi și sperăm 
vom termina

se cultiva cu porumb, 
foarte bine pregătit, 

cîte 90—100 hectare pe 
că pină luni. 14 aprilie, 
această importantă lu-

țelor chiar din primele zile după 
semănat.

Asigurarea unui bun pat germina
tiv, afinat pină la adincimea de In- 
sămințare a boabelor prin una-două 
treceri cu grapa cu discuri. în agre
gat cu grapa reglabilă și atașarea 
după disc a unei bare care să nive- 
tcze terenul, Ce se discuiește azi, 
cel tlrziu a doua zi să se insămin- 
țeze I

Densitatea, se știe, este în funcție 
de caracteristicile hibridului culti
vat, fertilitatea solului și regimul 
de umiditate. Dar. pentru compen
sarea pierderilor de plante care a- 
par pină la r.ecoltare. numărul de 
boabe semănate la hectar va fi eu

prin olan, filatura 
trimestru ai anu-

menul preconizat 
a dat. în ultimul ... . ... ....
lui trecut, 3 milioane lej producție 
globală și 7 milioane lei producție 
marfă, totul fiind înregistrat ca rea
lizare suplimentară (deoarece nu era 
prevăzut ca în 1974 fabrica să pro
ducă).

— Fiind, la Început, attt de puțini 
la număr — ne explică secretara or
ganizației de partid. Magdalena Hincu 
— principala noastră preocupare a 
fost. înainte de orice, să cuprindem 
in raza inrîuririi noastre întregul co
lectiv. în acest scop. în cadrul uneia 
dintre primele adunări de partid s-a 

viața; de partid

hotărît să fie repartizați cei mai buni 
comuniști — și, în primul rind. mem
brii biroului — in toate schimburile 
Si la locurile-cheie ale produc
ției. După un timp, o ședință de bi
rou a fost consacrată felului cum își 
îndeplinesc comuniștii îndatoririle, 
cum își realizează ei în practică ro
lul de exemplu înaintat în producție 
si in activitatea obștească. Cu acel 
prilej s-a luat și măsura de a se în
credința fiecărui comunist in grijă 
un număr de utecisti de a căror pre
gătire profesională și modelare a 
conștiinței să se ocupe cu deplină 
răspundere.

Constantin Cernușcă a fost primit 
în partid în anul 1971. ne cind 
lucra ca lăcătuș-mecanlc la Î.M.A. 
Dorohoi. Fiind humorean de obîr- 
sie. cind a aflat că in orașul lui 
se înaltă o întreprindere, s-a înapo
iat fără ezitare ne meleagurile na
tale. Aici s-a angajat de indată în 
colectivul filaturii — abia în curs de 
constituire — și a luat parte, 
bun început, la lucrările de 
tare a mașinilor și utilajelor, 
s-a format organizația de bază 
întreprinderi, lui Cernușcă i s-a în
credințat. împreună cu sarcina de 
locțiitor al secretarului, si pe aceea 
de a se ocupa personal de edu- 

de la 
mon- 
Cind 

a noii

locale, să dea dovadă de perma
nentă inițiativă in acest sector care 
exclude rutina și plictiseala — acti
vitatea cultural-educativă. Ridica
rea nivelului cultural al locuito
rilor Sloboziei ne obligă să fo
losim o gamă variată de mijloa
ce pentru formarea gustului ar
tistic, cum ar fi : vizionarea de 
spectacole, de expoziții, de muzee 
etc. Desigur, sprijinul pe care l-am 
primit pină acum în acest sens 
de la instituțiile profesioniste din 
Capitală ii vom solicita în continua
re. invitind la Slobozia oameni de 
cultură, artiști, scriitori sau aștep- 
tînd Întotdeauna cu interes turneele 
teatrelor, operei, filarmonicii etc. 
Aceasta insă nu înseamnă că viața 
culturală a orașului nostru, in plină 
dezvoltare, se va baza în exclusi
vitate pe sprijin din afară. Vom 
stimula prin toate mijloacele ta
lentele creatorilor localnici, ale 
artiștilor amatori, ale tuturor for
țelor care pot contribui la sta
tornicirea unui climat cultural pe 
măsura exigențelor. In acest tel. 
am dori ca Slobozia să devină un 
veritabila model pentru viața . spiri
tuală a celorlalte localități ale ju- 
dețului nostru.

Proiectele culturale ale lalomițe- 
nilor sint pline de ambiție. Dar și 
de realism Rezultatele ultimelor luni 
demonstrează că pe „Șantierul cul
turii" din Ialomița „construcțiile" 
sint acum trainice. în consens cu as
pirațiile miilor de locuitori ai Bără
ganului.

Ludan CIUBOTARU 
corespondentul „Scinteil" 

crare" — ne-a spus președintele co
operativei.

La cooperativa „7 Noiembrie" din 
comuna Movila Miresii abia se ter
minau de Insămîntat ultimele supra
fețe cu floarea-soaretul. „N-am În
ceput încă insămînțatul porumbului, 
ne-a informat inginerul Radian Stă- 
nescu. Vrem ca odată cu insămința- 
tul să administrăm în sol și ingrășă- 
mintele chimice, motiv pentru care 
așteptăm să apară din moment în. 
moment cele două tractoare și se- 
mănătorile trimise încă de ieri să li 
se monteze dispozitivele de aplicat 
îngrășăminte. De ce n-or fi apărind? 
în condițiile unei activități perfect 
corelate. Ia respectiva întrebare tre
buia să răspundă președintele coope
rativei. Dar dînsul urmărea o altă 
lucrare — și anume, modul in care 
se construiau în cîmp dormitoarele 
pentru cei care vor lucra la irigații. 
Evident, și aceasta este important. 
Dar mult mai important în momen
tul de fată este însămînțatul porum
bului pe care cooperatorii din Movila 
Miresii trebuie să-l cultive oe l 241 
hectare.

— De ce n-or fi apărînd tractoa
rele 7 Doar e ora orînzului...

Știm noi 7 Poate tocmai pentru că 
era ora orînzului. (Mircea Bunea).

10 la sută mai mare decit nu
mărul de plante prevăzute. Nu tre
buie admisă executarea lucrării cu 
viteză foarte mare, pentru a evita 
formarea golurilor.

Adincimea de semănat. Semințele 
să cadă în stratul umed, ceea ce 
trebuie controlat și in timpul efec
tuării lucrării. In condițiile acestui 
an trebuie să facem totul pentru a 
asigura o răsărire uniformă și în 
interval scurt a plantelor, o răsă
rire „explozivă". Răsărirea porum
bului cu cîteva zile tnainte de apa
riția buruienilor va ușura conside
rabil executarea lucrărilor de între
ținere.

tineri. Prin pasiunea șl 
cu care lucra la a- 
punerea la punct a 

complexe, prin simțul

carea citorva 
devotamentul 
samblarea si 
mecanismelor 
acut al disciplinei de pare dădea .dbr r 
vadă, i-a „molipsit" si pe tineri cu 
entuziasmul si dăruirea sa, Nu e de 
mirare că azi unii dintre cei care 
i-au urmat exemplul — filatoarele 
Maria Macovel și Eleonora Popescu. 
ajutorii de maiștri Gheorahe Tătărău 
și Toader Blaga — au devenit ei 
înșiși membri de partid, fiind la rîn- 
du-le exemplu in producție pentru 
tinerii din jurul lor. ..Căci aici — cum 
se spune adesea în filatură — 
^emplul e ca o reacție în lanț, 
propagă nemijlocit de la un om 
altul".

— Dar numai exemplul nu 
de-ajuns 
sa brigadieră 
Marișcari, membră in biroul organi
zației. originara din Voronet (ce fru
mos sună această asociere de vo
cabule ..filatoare de Voronet" '). Să 
nu uităm că majoritatea fetelor noas
tre n-au avut altă legătură cu in
dustria textilă decît. cei mult, tra
diționalul' tors cu fusul. Dar una e 
un fus si alta 1 200 de tuse, cile au 
în grijă fiecare dintre aceste fete. Ca 
să sădim in conștiința lor simțul dis
ciplinei liber consimțite a producției 
si a muncii a trebuit si trebuie să 
desfășurăm o intensă muncă politi
că de la om Ia otn. Și in această pri
vință. biroul organizației de bază a 
întocmit un plan amănunțit, cuprin- 
zind sarcini precise pentru fiecare 
membru de partid. Pentru că la noi 
fiecare membru de partid se consi
deră. pe drept cuvint. agitator.

31 de fete numără brigada de care 
răspunde Georgeta Marișcarl : flecare 
cu firea si cu problemele ei. La în
ceput a trebuit să le cunoască bine, 
ca aooi. cu stăruință si răbdare, să 
explice fiecăreia in parte rosturile 
disciplinei, de ce e necesar să nu 
întirzie nici un minut la preluarea 
schimbului, de ce se cuvine să ur
mărească cu atentie si conștiinciozi
tate reglaiul mașinilor, de ce e ne
voie ca cele opt ore de lucru să fie 
folosite cu întreg randamentul. Mul-

e- 
se 
Ia

e 
este de părere lnimoa- 

comunistă Georgeta

te dintre cele care, la început, li 
cam dădeau bătaie de cap au ajuns 
astăzi muncitoare de nădejde și se 
pregătesc să devină membre de partid: 
Maria BZapa. Nicoleta losub. Saveia 
Coiocaru si altele.

— Nu e bine să uităm insă nici 
o clină — afirmă, pe bună dreptate, 
maistrul Stefan Maiereanu. respon
sabil cu propaganda in biroul orga
nizației de partid — că avem un co
lectiv format din oameni foarte ti
neri si. prin urmare, organizația de 
partid trebuie să muncească foarte 
bine cu organizația de U.T.C.. să-și 
desfășoare o bună parte din activi
tatea politico-educalivă antrenind 
organizația U.T.C. în afară de parti
ciparea comuniștilor tineri la munca 
organizației uteciste. de orientarea de 
către biroul de partid a adunărilor 
de U.T.C. spre problemele fundamen
tale ale muncii educative, in spri
jinul producției, organizația de 
partid a Îndrumat biroul de U.T.C. 
să meargă si ne linia unor activități 
specific tifieresti.

Ștefan Maiereanu și-a asumat el 
însusi sarcina de a se ocupa de for
mația de dansuri populare. Si. po
trivit experienței pe care ne-o îm
părtășește. participarea tinerilor la 
reoetitiile formației ii îngăduie nu 
numai o grupare a lor in iurul unei 
activități care dezvoltă dragostea pen
tru arta națională, patriotismul socia
list, dar și să poarte cu ei discuții, a- 
desea pasionante, despre atitudinea 
comunistă fată de muncă, despre nor
mele de muncă și viață comuniste.

...La Gura Humorului. în acest loc 
de basm si poezie al mindrei Bu
covine. se naște, văzînd cu ochii, un 
solid si puternic colectiv muncito
resc. Iar nucleu] său catalizator, ca 
pretutindeni în tară. îl reprezintă 
organizația de partid, comuniștii.

Victor BtRLADEANU 
Gheorghe PARASCAN

FAPTUL 
DIVERS
Cinstea 
tot cinste 
rămîne

în rubrica noastră din 13 de
cembrie 1974. cu titlul „Cinste 
cu... autoservire", scriam des
pre frumoasa inițiativă a pio
nierilor de la o școală generală 
din Sibiu de a înființa un stand 
de cărți șl rechizite cu autoser
vire și cu plata pe loc. într-o 
cutiută. pe care n-o Păzea ni
meni. De atunci, din cutiută n-a 
lipsit nici un ban. Pină deunăzi, 
cind tot ei. pionierii, pe post de 
..revizori", au făcut un inventar 
și au descoperit o lipsă de a- 
proape 200 de lei. Pentru în
treaga școală, elevi și dascăli. 
\estea a căzut ca un trăznet. 
Toți erau stăpiniți de un senti
ment de jenă. Cineva a avut în
să ideea să confrunte inventarul 
lor cu fișele de la librăria de 
unde se aprovizionează standul. 
Și s-a descoperit că era vorba 
de o eroare in fișele de eviden
ță ale librăriei. Cinstea tot cinste 
a rămas I

Trei pasiuni
Ceasurile, discurile si timbre

le sint cele trei pasiuni de o 
viată ale lui Ioni Constantines- 
cu. merceolog principal, din 
Galați- în afară de timbre — li
nele din ele rarități chiar si în 
țările unde au fost emise — co
lecția de ceasuri a ajuns la ci
fra rotundă de 400: ceasuri de 
mină, de buzunar, cronometre, 
pendule, tn ce privește colecția 
de discuri vechi (peste 500) se 
recomandă singură prin vocile 
celebre ale lui Leonard, Con
stantin Tănase. Caruso... Ca să 
nu mai vorbim si de faptul că 
are si discuri cu autografe, in
tre care al lui Pablo Casals. 
Pentru a-i admira pasiunile, 
I. C. a fost solicitat să deschi
dă o expoziție. El insă ar vrea 
să ducă ideea și mai departe : 
bogata sa colecție de ceasuri să 
constituie începutul unui mu
zeu qălătean Si de ce nu ? Ce, 
numai Ploieștiul să aibă un mu
zeu al ceasurilor 1

Un moldo
vean si un

9

ardelean
Ne scrie Micloș Eduard din 

Cluj-Napoca : „Afllndu-mă la 
Brașov, „împins" de sete și căl
dură, m-am dus să beau o bere. 
Am băut o bere și am intrat 
apoi la un centru de piine. A- 
colo mi-am dat seama că-mi ui
tasem portmoneul in localul in 
care băusem berea. Am alergat 
intr-un suflet, dar n-am mai 
găsit nimic. M-am dus la mi
liție. Acolo, ce să vezi 7 M-am 
întilnit cu cel oare-mi găsise 
portmoneul. Am aflat că-1 chea
mă C. Constantin, un moldovean 
din Birlad. Am vrut să-i fac 
cinste, să-i mulțumesc intr-un 
tel. dar el — nu. și nu. L-am 
pupat pe obraz de bucurie". Și 
Micloș avea de ce să se bucure 
In portmoneu nu se afla o sumă 
oarecare, ci avansul pentru 
construirea unui apartament cu 
trei camere. Moldoveanul i-a u- 
rat ardeleanului „casă de pia
tră" și și-a văzut de drum. Un 
gest firesc, omenesc.

Geanta de la 
„Marea 
Neagră"

Trimis cu treburi la Bucu
rești, delegatul întreprinderii 
de utilaj chimic din E'ăgăraș a 
intrat să servească masa la 
restaurantul „Marea Neagră", 
din apropierea Gării de Nord. 
A mincat, a plătit și a plecat, 
uitindu-și geanta pe un scaun 
de-alături. Responsabilul res
taurantului, fără s-o deschidă, 
a pus-o la un loc sigur, cu gin- 
dul că „uitucul" se va întoarce 
dintr-o clipă in alta după ea. 
Dar nu s-a mai intors nici in 
ziua respectivă, nici in cele 
următoare. După vreo două 
săptămini, responsabilul de la 
„Marea Neagră" s-a dus și a 
predat geantă la miliție. Aici, 
stupoare : in geantă se aflau 
documente care constituiau se
crete de serviciu. Dacă pină a- 
tunci delegatul întreprinderii 
făgărășene nu-și mai amintea, 
in ruptul capului, unde-și pier
duse geanta, de-acum inainte 
n-o să uite ușor sancțiunea 
contravențională primită in 
baza legii 2311971. Nici el, nici 
colegii lui, care au dezbătut 
respectivul caz și respectivele 
îndatoriri privind păstrarea 
„secretului de serviciu".

S-au dat 
în spectacol

Un afiș cu litere de-o șchiopă 
ii anunța pe sătenii din Lipă- 
nești-Prahova că la căminul cul
tural va avea loc un spectacol 
extraordinar, susținut de cu
noscuta orchestră populară 
„Flacăra Prahovei", a Filarmoni
cii de stat din Ploiești, Biletele 
pentru cele peste 300 de locuri 
s-au vîndut „ca piinea caldă". 
Seara, la ora anunțată, toată 
lumea a umplut sala pină Ia re
fuz. Spectatorii au așteptat o 
oră. două. trei... Dar orchestra 
ploieșteană n-a venit. Directo
rul căminului cultural. Ionel 
Roșea, evident nevinovat, nu 
știa ce explicații să dea oameni
lor. Din ce' cauză s-or fi dat 
artiștii pioleșteni In spectacol, 
lipăneștenil nu știu. Nici noi. 
Dar vom afla acum și le vom 
spune și lor.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil”
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MESAJUL
președintelui Republicii Socialiste România,

tovarășul Nicolae Ceaușescu,
adresat Simpozionului sindical internațional cu tema: 

femeilor la viața economică și socială1*

Numerele extrase la tragerea din 
9 aprilie 1975 

EXTRAGEREA I : 26, 21 42 20 34 
EXTRAGEREA a Il-a : 33 39 28 35 25

Univers științific.
,.Goool“ — O emisiune de 
Cristian Țopescu. cu cele mai 
frumoase faze din meciurile 
disputate tn seara preceden
tă. in semifinalele cupelor 
europene inter-cluburl la 
fotbal.
24 de ore.

Concertul orchestrei simfo
nice a Radlotelevlziunii ro
mâne. Transmisiune din Stu
dioul de concerte. Dirijor : 
Pietro Argento (Italia). Solist: 
Tihon Hrenikov (U.R.S.S.). 
In program : Ion Dumitrescu 
— Preludiu simfonic ; Tihon 
Hrenikov — Concertul nr. 2 
pentru pian și orchestră ; 
Franz Schubert — Simfonia 
I. a Bucureștiul tieeunoscut : 
Surprizele străzii.

22,00 Muzee și expoziții.

din str. Alex. Sabia) : Noile sufe
rințe ale tinărului ,.W" — 19,30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon ? — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara4 
Magheru) : Ultima cursă 
(sala Studio) : Trei * “ 
tragicomedia — 19.
• Teatrul Ciulești : Paharul cu 
apă — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19.30,
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Uite că nu tac
— 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" (sala din str. Ere- 
mia Grigorescu 24) : Mitică Po
pescu — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Tigrișorul Petre
— 10.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 17,30 și 19,30.

stat : Matineu pentru 
Hai să ridem Ia circ

„Participarea

Cronica zilei

destine,

Doresc să adresez un călduros 
mesaj de salut participantelor la 
Simpozionul sindical internațional 
pe tema „Participarea femeilor la 
viața economică și socială", care își 
începe astăzi lucrările la București.

Poporul român este bucuros să 
găzduiască acest important simpo
zion — organizat in cadrul manifes
tărilor prilejuite de Anul internațio
nal al femeii — consacrat dezbaterii 
problemei participării femeilor la 
viața economică, politică și socială.

Lucrările simpozionului dumnea
voastră au loc într-o epocă marcată 
de profunde transformări sociale și 
politice revoluționare, de schimbări 
adinei în raportul mondial de forțe. 
Ca un rezultat al afirmării tot mai 
puternice a voinței popoarelor de a 
se dezvolta libere și independente, 
de a fi deplin stăpine pe bogățiile 
lor naționale, pe propriile ' 
asistăm la începutul unui curs nou 
în viața internațională, îndreptat 
spre destindere și colaborare între 
națiuni. Desigur, acest curs nou este 
abia la început, el nu a devenit încă 
ireversibil, avînd un caracter destul 
de fragil. întărirea și dezvoltarea lui 
cer unirea tot mai strînsă a efor
turilor popoarelor, ale tuturor forțe
lor înaintate ale omenirii pentru li
chidarea vechii politici de dominație 
și dictat, de inegalitate și asuprire, 
pentru instaurarea unor relații noi, 
bazate pe echitate și dreptate, pe 
respectul deplin al independenței și 
suveranității naționale, pe dreptul 
sacru al fiecărui popor de a se dez
volta de sine stătător, fără amestec 
din afară, potrivit voinței și 
țiilor sale.

Constituie o vie realitate 
că in zilele noastre femeile

aspira-

faptul
— care

IERI, AU ÎNCEPUT LA BUCUREȘTI

lucrările Simpozionului sindical internațional cu tema
JJ

Participarea femeilor la viața economică și socială
La București au început, miercuri, 

lucrările Simpozionului sindical Inter
național cu tema : „Participarea fe
meilor la viata economică și socială" 
— manifestare organizată cu prilejul 
Anului internațional al femeii de 
Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România și Consiliul Național al Fe
meilor, in colaborare cu Federația 
Sindicală Mondială și cu sprijinul 
Biroului Internațional al Muncii.

I^a lucrări participă reprezentanți 
a 10 organizații internaționale și 62 
de organizații sindicale naționale, de 
diferite afilieri, de pe toate conti
nentele. Sint prezente membre in 
organele de conducere ale sindica
telor, responsabile ale departamente
lor și comisiilor de femei, cadre cu 
munci de răspundere în organiza
țiile sindicale și de femei.

La lucrări iau parte, de asemenea, 
reprezentanți ai unor ministere, 
precum și ai unor organizații sin
dicale și de femei din țara noastră.

Participanții la ședința inaugurală 
au primit cu deosebit interes, cu vii 
și puternice aplauze mesajul adresat 
simpozionului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România.

Bogatul conținut de idei al mesa
jului ilustrează încă o dată politica 
promovată consecvent de România 
pentru o reală emancipare și afir
mare plenară a femeii în toate do
meniile de activitate, pentru parti
ciparea sa cu drepturi depline la so
luționarea marilor probleme ale con
temporaneității.

Mesajul a fost citit de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Participanții la simpozion au fost 
apoi salutați de Enrique Pastorino, 
președintele Federației Sindicale 
Mondiale, care a adresat mulțumiri 
Uniunii Generale a Sindicatelor și 
Consiliului Național al Femeilor din 
România pentru inițiativa lor de a 
organiza această vastă intîlnire sin
dicală internațională și pentru efor
turile depuse in acest scop. Vorbi
torul a subliniat importanța acestei 
manifestări ce se înscrie in ansam
blul acțiunilor de amploare organi
zate în cadrul Anului internațional 
al femeii. Arătînd că a treia parte 
din forța de muncă de pe glob o re
prezintă femeile, vorbitorul a subli
niat faptul că lupta pentru drepturi 
cetățenești, pentru pregătire profe
sională fără discriminare, pentru o- 
crotirea mamei și a copilului con
stituie unul din obiectivele priori
tare ale mișcării sindicale mondiale.

Adresînd salutul organizațiilor sin
dicatelor din țara noastră, tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., a arătat 
că mișcarea sindicală din România 
se simte onorată de prilejul găzduirii 
acestei manifestări, organizată în ca
drul Anului internațional al femeii. 
Vorbitorul a relevat faptul că aceas
tă amplă reuniune internațională 
constituie o expresie grăitoare a ten-

cinema
• Marea cursă (film panoramic 
color) ; SALA PALATULUI (seria 
de bilete 5010) — 17; (5011) — 20,30. 
a Pirații din Pacific — Insula co
morilor : SCALA — 9,45: 13; 16,15;
19.30. GLORIA — »; 12.30: 16; 19,30, 
EXCELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30, 
MELODIA — 9,15; 12,15: 16; 19.
• Program pentru copil : DOINA 
— 10; 16,45.
• Nici o vorbă despre fotbal : 
DOINA — 11,30; 13,15; 15; 18; 20.
a Un cățel „sărat" : TIMPURI 
NOI — 9; 11: 13-; 15; 17; 19.30.
• Invincibilul Luke : CAPITOL — 
§,30; 11,15; 13; 14,45; 16.30; 18.30;
20.30.
• Ziua delfinului ! CASA FILMU
LUI — 10: 12; 14; 16,15, LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30:
20,45.
• Răfuiala : PATRIA — 9; 11,43; 
14,30; 17,13: 20. BUCUREȘTI — 8.30; 
11; 13,30; 16; 18.30; 21, FAVORIT — 
8.43: 11: 13,15; 15,45; 18,15: 20,45
• Pîine și ciocolată : CENTRAL 

reprezintă mai mult de jumătate din 
populația globului — se afirmă tot 
mai evident ca o forță socială pu
ternică, au un rol important în 
transformarea revoluționară a socie
tății, în asigurarea progresului ma
terial și spiritual al popoarelor. 
Lupta pentru afirmarea plenară a 
femeii în toate domeniile de activi
tate — in economie, în știință, cul
tură, în conducerea statului, în în
treaga viață socială — constituie as
tăzi o necesitate obiectivă a dezvol
tării istorice, o parte integrantă a 
luptei general^ a omenirii pentru 
progres și civilizație, pentru pace și 
colaborare în lumea întreagă.

Pornind de la aceste considerente, 
România asigură toate condițiile — 
economice, sociale și organizatorice 
— pentru realizarea întocmai a pre
vederilor Constituției țării, care în
scrie la loc de cinste, ca principii 
fundamentale ale politicii noastre de 
stat, deplina egalitate a femeii în 
toate domeniile de activitate, parti
ciparea ei activă 
tului, la întreaga 
socială a țării.

Din experiența 
niei știm că, practic, contribuția fe
meilor poate fi apreciată numai în 
contextul activității generale a unei 
națiuni, că o reală emancipare a fe
meii presupune crearea condițiilor 
care să asigure lichidarea în fapt a 
oricăror discriminări, accesul neîn
grădit al femeilor la formarea pro
fesională și promovarea în muncă, 
atragerea lor activă Ia elaborarea și 
înfăptuirea programelor naționale de 
dezvoltare economică și socială.

Este de înțeles că în condițiile ac
tuale, cînd există încă grave pericole 
la adresa păcii și securității po
poarelor, cînd se impun tot mai 

la conducerea sla
vistă politică și

proprie a Româ-

dinței obiective a organizațiilor sin
dicale, indiferent de orientare poli
tică sau de afiliere, de a se intilni 
și dezbate în mod constructiv pro
bleme de interes comun pentru oa
menii muncii pe care îi reprezintă. 
Spiritul de înțelegere reciprocă, de 
colaborare între organizațiile sindi
cale constituie un imperativ al evo
luției spre unitate, în rezolvarea 
marilor probleme ale contemporanei
tății.

Referindu-se la condiția socială a 
femeii din țara noastră, vorbitorul 
a subliniat că rolul pe care îl au fe
meile în societatea românească, mul
tiplele lor răspunderi, spiritul lor 
gospodăresc, priceperea și abnegația 
de care dau dovadă în toate munci
le încredințate s-au bucurat în re
petate rînduri de înalte aprecieri 
din partea conducerii partidului și 
statului nostru.

In salutul adresat de tovarășa Lina 
Ciobanu, președinta Consiliului Na
țional al Femeilor din România, se 
arată că procesul de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te în țâra noastră deschide noi per
spective afirmării femeilor, chemate 
să participe efectiv la înfăptuirea 
marilor obiective economice și so
ciale stabilite în Programul Partidu
lui Comunist Român, punerii în va
loare a capacității de muncă și a spi
ritului gospodăresc al maselor de fe
mei, promovării lor în funcții de 
răspundere, potrivit aptitudinilor, 
posibilităților și calităților lor profe
sionale și umane. Vorbitoarea a sub
liniat, de asemenea, faptul că acțiu
nile întreprinse în cadrul Anului 
internațional al femeii sint me
nite să determine promovarea, pre
tutindeni în 
tut real de 
bat și femeie,

lume, a unui sta- 
egalitate între băr- 
să ducă la integra- p

A apărut revista: „Munca de partid" nr. 4/1975

Noul număr al revistei se deschi
de cu editorialul „Poporul a reales 
in fruntea României pe cel mai bun 
fiu al ei : tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU". Sint publicate, în 
continuare, articolele ; „Lucrările 
primei sesiuni a noii legislaturi a 
Marii Adunări Naționale — larg 
popularizate", „1 Mai, sub semnul 
muncii hotărite pentru înfăptuirea 
Programului partidului", „Adunările 
pentru semnarea «Angajamentului 
solemn» — prilej de analiză temeini
că a activității și comportării fiecă
rui comunist", precum și masa rotun
dă „Exemplul înaintat al comuniș
tilor in întrecerea socialistă".

Un șir de articole sint cuprinse în 
rubricile „Din tezaurul experienței 
înaintate", „Cum se înfăptuiește ro
iul conducător al organelor și orga
nizațiilor de partid", „Continua per-

— 9,15: 11.30: 13,45; 16; 18,15; 20,30,
FEROVIAR — 9,15; 11,15; 13,15;
15,45; 18; 20.
• Baltagul : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Un bărbat fatal : VICTORIA —
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20,15.
• Nu filmăm să ne-amuzăm : 
GRIVIȚA — 13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Ai greșit, inimă ’ : FESTIVAL
— 9; 11,30; 13,45; 16; 18,30: 20,45.
• Ce culoare are dragostea : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15, BU- 
CEGI — 16: 18; 20.
• Un milion pentru Jake : 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,30, AURORA — 9; 11.15; 
15,45; 18; 20,15.
• Secerișul verde — 14,30;
Nu o poți lua cu tine după moarte

18,45, Floarea otrăvită — 20,45 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Muntele ascuns : UNIREA — 16; 
18; 20, ARTA — 11; 15.30: 17.45; 20.
• Haiducii : LIRA — 15.30; 18;
20,15.
• Ochii Shivanei : VOLGA ~ 8,45; 
11,30; 14,15; 17; 19,45, TOMIS — 9; 
12,30: 16; 19, FLAMURA — 9: 11,45; 
14,30; 17,15; 20. 

16,30,

mult mobilizarea activă și întărirea 
solidarității și unității de acțiune — 
atît pe plan național, cit și interna
țional — a tuturor forțelor înaintate 
ale societății, femeile muncitoare 
pot aduce o contribuție însemnată 
la consolidarea proceselor pozitive 
care au loc in lume, la înfăptuirea 
de noi pași pe calea destinderii și 
colaborării, la rezolvarea echitabilă 
a marilor probleme ale contempora
neității, în interesul și cu participa
rea tuturor națiunilor, la instaurarea 
unei noi ordini politice și economice 
internaționale. Masele de femei din 
lumea întreagă sint chemate astăzi 
să contribuie in mod nemijlocit la 
triumful luptei generale pentru abo
lirea vechii politici imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, pentru 
stingerea conflictelor și a surselor 
de încordare care mai există în di
ferite zone ale lumii, pentru opri
rea cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării generale și în primul 
rind a celei nucleare, pentru lichi
darea subdezvoltării, a marilor de
calaje dintre țările avansate și cele 
rămase în urmă, la promovarea unor 
principii noi, democratice în rapor
turile internaționale, care să ducă la 
instaurarea unui climat de pace și 
deplină securitate pe planeta noas
tră. Acestor nobile idealuri își con
sacră femeile din România, alături 
de întregul nostru popor, întreaga 
lor energie și capacitate creatoare.

Urez succes deplin lucrărilor sim
pozionului dumneavoastră și îmi ex
prim speranța că el se va înscrie 
ca o nouă contribuție la lupta co
mună a popoarelor, a forțelor 
înaintate de pretutindeni pentru 
construirea unui viitor de pace și 
bunăstare, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă pe planeta noastră.

■

u

femeilor in efortul ge- 
so- 
la

rea deplină a 
neral de dezvoltare economică și 
cial-culturală a fiecărei națiuni, 
sporirea contribuției lor în asigura
rea unui climat trainic de pace, 
securitate și colaborare intre țări și 
popoare, la instaurarea unei noi or
dini economice și politice interna
ționale.

După ședința inaugurală.au fost 
prezentate rapoartele înscrise" in 
programul simpozionului : Accesul 
femeii la diferite profesii și la pre
gătirea profesională corespunzătoare 
(din partea U.G.S.R.) ; Retribuția 
muncii feminine după principiul „La 
muncă egală, salariu egal". Acțiunea 
sindicatelor pentru eliminarea tutu
ror discriminărilor in acest domeniu 
(din partea F.S.M.) ; Protecția mun
cii feminine și a femeii ca munci
toare și mamă (din partea C.N.F.).

După-amiază au avut loc dezbateri 
pe marginea rapoartelor. Vorbitoa
rele au relevat însemnătatea iniția
tivei României de a organiza această 
manifestare, menită să ofere un ca
dru adecvat pentru un bogat schimb 
de păreri și un dialog eficient cu 
privire la rolul si locul femeii în 
societatea contemporană. în cursul 
dezbaterilor au fost înfățișate o sea
mă'de rezultate obținute în direcția 
unei mai largi integrări a femeii în 
viata economică și socială. Partici
pantele la discuții au subliniat tot
odată necesitatea adoptării unor mă
suri si acțiuni ferme pentru a se 
realiza 
drepturi a femeilor cu bărbații, li- 
chidindu-se descriminările care mai 
persistă in unele țări și asigurîn- 
du-se astfel afirmarea lor deplină în 
toate domeniile de activitate.

Lucrările simpozionului continuă.
(Agerpres)

pretutindeni egalitatea în

fecționare a activității organizato
rice", „Educația comunistă a mase
lor". Printre materialele destinate 
învățămintului politico-ideologic și 
economic, lectorilor, propagandiști
lor, agitatorilor și cabinetelor de 
științe sociale cităm : „Raportul 
C.C. al P.C.R. Ia cel de-al Xi-lea 
Congres al partidului despre nece
sitatea instaurării unei noi ordini e- 
conomice și politice mondiale" de 
Ion Nicolae, „Victoria asupra fas
cismului și cucerirea independenței 
de stat — evenimente de seamă in 
istoria poporului român" de Eugen 
Bantea, „Cincinalul revoluției tehni- 
co-științifice".

în încheiere sint inserate obișnui
tele rubrici; „Răspunsuri la întrebă
rile cititorilor", „Consfătuiri cu citi
torii".

Tiffany : CO- 
15,45: 18: 20,15. 
— Vaslui 1475 :

• Caut o nevastă : FERENTARI 
— 16: 18; 20.
• Martorul trebuie să tâcă : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• O noapte ia castel : GIULEȘTI
— 15,30; 18: 20,15.
• Micul dejun la
TROCENI — 13,30;
• ștefan cel Mare 
PACEA — 15,30: 19.
• Fata care vinde flori : CRIN* * 
GAȘI — 15,30; 18,15.
• Sutjeska : FLOREĂSCA — 
15,30; 19.
• Scufundarea Japoniei : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15.
• Actorul și sălbaticii : MOȘILOR
— 16: 19.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Cu ntlinile curate : MUNCA — 
18; 18; 20.
• Nemuritorii : RAHOVA — 10; 
lo; 18,15: 20,30.
• Cei șapte magnifici : COSMOS
— 14,30; 16,30; 18,30: 20,30.
• Fillp cel bun : VIITORUL — 
15,30; 18; 29,15.
• Trecătoarele iubiri : VITAN — 
15.30; 18: 20,15.
• O floare și doi grădinari : DA
CIA — 9; 12,30; 16; 19,30,

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Marea Adunare Națională, reunită în prima sesiune a celei de-a Vil-a 
legislaturi, v-a ales în funcția de președinte al Republicii Socialiste România.

Această strălucită realegere este o' dovadă a încrederii crescînde pe care 
poporul român o manifestă neîncetat față de dumneavoastră și a hotăririi 
sale de a continua lupta perseverentă pentru crearea unei societăți umane 
mai drepte și mai frățești, descătușată de imperialism și de exploatarea 
omului de către om.

Cu această ocazie fericită, poporul dahomeyan, Consiliul Național al Re
voluției, guvernul său militar revoluționar și eu însumi vă rugăm să primiți 
felicitările noastre vii și sincere.

Sintem convinși că obiectivele comune de luptă vor permite ambelor 
noastre popoare să se sprijine și să coopereze pentru edificarea unei socie
tăți în care se va trăi mai bine.

Cu cea mai înaltă considerație,

Plecarea ministrului apărării
al Marii Britanii

Miercuri dimineață a părăsit Capi
tala ministrul apărării al Marii Bri
tanii, Roy Mason, care, la invitația 
ministrului apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, a făcut 
o vizită oficială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți general de armată 
Ion Ioniță, ministrul apărării națio
nale, general-colonel Ion Coman, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, general-maior Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului Politic 
Superior, adjuncți ai ministrului apă
rării naționale, generali și ofițeri su
periori.

I

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT » SPORT • SPORT • SPORT
Lucrările Congresului Asociației
internaționale a presei sportive

FOTBAL: Etapa a XXIV-a
• DINAMO — O REVANȘA LA SCOR Șl LIDER CU UN 
AVANTAJ DE 9 PUNCTE • S-AU MAI REVANȘAT PENTRU 
INFR1NGER1LE SUFERITE IN TURUL CAMPIONATULUI 
ECHIPELE DIN GALATI. IAȘI, SATU-MARE, TIMIȘOARA 
Șl PETROȘANI • LA CLUJ-NAPOCA, DIN NOU 0-0 INTRE 
FORMAȚIILE LOCALE • F. C. CONSTANȚA A ÎNVINS Șl 

ÎN DEPLASARE PE STEAGUL ROȘU

REZULTATE TEHNICE
Dinamo — Sportul studențesc 3—0 (0—0). Au marcat : Georgescu (min. 53 

și 60) și Lucescu (78). .
F. C. Chimia — Universitatea Craiova 1—1 (1—D. Au marcat : Bălăci (14) 

pentru craioveni și Tătaru (24) pentru localnici.
F. C. Galați — F.C.M. Reșița 2—1 (1—1). Au marcat : Dumitriu III (10) 

și Sălceanu (56) pentru localnici si Atodiresei (23) pentru reșițeni.
Politehnica Iași — A.S.A. 1—0 (0—0). A marcat Dănilă (89).
Politehnica Timișoara — Steaua 2—1 (1—0). Au marcat : Dașcu (45) si 

Petrescu (69) pentru localnici și Iordănescu (74 — din 11 metri) pentru bucu- 
reStOlimpia — U.T.A. 3—1 (1—1). Au marcat : Domide (22) pentru arădeni 
și Keiser (32). Filip (52) și Berețki (82) pentru localnici.

Steagul roșu — F. C. Constanta 0—1 (0—0). A marcat Mărculescu (08). 
Același jucător a fost ulterior .eliminat din ioc.

Jiul — F. C. Argeș 1—0 (0—0). A marcat Mulțescu (61).
C.F.R. — Universitatea Cluj-Napoca 0—0.

* ★
Rezultate din divizia B : seria a II-a. _S. N. Oltenița — 

a III-a, Mureșul Deva — F. C. Bihor C -

golgeterilor con-

CLASAMENT
Dinamo 24 17 3 4 45-20 37
A.S.A. 24 13 2 9 33-30 28
Univ. Craiova 24 9 8 7 35-21 28
F.C.M. Reșița 24 11 4 9 35-30 26
Olimpia 24 10 6 8 23-20 26
Steaua 24 11 3 10 40-30 25
Poli. Timiș. 24 11 3 10 21-26 25
U.T.A. 24 10 4 10 28-28 24
Jiul 24 9 5 10 30-23 23
Sportul stud. 24 10 3 11 28-31 23
C.F.R. 24 7 9 8 17-20 23
F.C. Constanța 24 8 6 10 22-28 22
„U“ Cluj-Napoca 21 7 8 9 17-28 22
Steagul roșu 24 8 5 11 30-21 21
F.C. Argeș 24 9 3 12 32-31 21
F.C. ChimiaX 24 fi 9 9 23-38 21
Poli. Iași 24 9 2 13 25-39 20
F.C. Galați 24 7 5 12 15-35 19

în clasamentul
duce Georgescu (Dinamo), cu 21 go
luri marcate. urmat de Mureșan 
(A.S.A.), Oblemenco (Univ. Craiova) 
și Iordănescu (Steaua), cu cîte 12 go
luri fiecare.

t V
PROGRAMUL I

16,00
17,00
17,05
17,25
17,55

Teleșcoală.
Telex. 
Atenție la... neatenție ! 
Universitatea TV.
Eroi Îndrăgiți de copii : 
„Prinț și cerșetor" (II).

18.20 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultura.

19,05 Teleglob : Flliplne,
19.20 1001 de seri : V-o prezentăm 

pe Magilla.
19,30 Telejurnal.
20,05 Pagini glorioase din istoria 

patriei. Lupta pentru inde
pendență. Jurnalul genera
lului Cernat.

20,25 Reportaj T. La Năvodari, ni
mic neobișnuit 1

20,40 Animația... fără rîs !

• Ilustrate cu flori de clmp ; 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă —
19,30, (sala mică) : Tache, lanke și 
Cadir — 15, Prizonierul din Man
hattan — 19,30.
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert dat de 
corul Filarmonicii. Dirijor : Ale
xandru Racu — 20.
a Orchestra simfonică a Radio- 
televlziuntl : Concert simfonic. Di
rijor : Pietro Argento (Italia). So
list : Tihon Hrenikov (U.R.S.S.) 
- 20.
a Opera Română : Dreptul Ia 
goste — 11, Seară vteneză — 
a Teatrul de operetă : Miss 
lyett — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza 
tandra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) ; Ivanov — 19.30.

dra- 
19.
He-

Bu- 
Mă- 

(sala

Locotenent - colonel
MATHIEU KER.EKOU

Președintele Republicii Dahomey

Pe-Erau de față Jeffrey Charles 
terson, ambasadorul Marii Britanii în 
România, locotenent-colonel B. A. Al- 
lum, atașat militar și naval, locote
nent-colonel R. J. Linford, atașat 
aero, membri ai Ambasadei britanice.

Au fost, de asemenea, prezenți, a- 
tașați militari ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, Roy Mason și ge
neral de armată Ion Ioniță au trecut 
în revistă garda de onoare.

Ministrul apărării al Marii 
și-a luat apoi rămas bun de 
sonalitățile române și atașații 
prezenți la aeroport.

Britani*  
la per- 
militarl

(Agerpres)

Z. fĂ...■ Rapid 1—9 : seria 
0—1 (a marcat Kun în min. 40).

ETAPA VIITOARE
(Miercuri, 23 aprilie)

F.C.M. Reșița — Politehnica Ti
mișoara (în tur. 1—0), Steaua — Jiul 
(0—0). Dinamo — F.C. Chimia (2—0), 
F.C. Constanta — F.C. Galați (1—1), 
Universitatea Craiova — Olimpia 
(0—0), F.C. Argeș — Politehnica Iași 
(0—2), C.F.R. — Sportul studențesc 
(2—1). A.S.A. — Steagul roșu (2—1), 
U.T.A. — „U“ Cluj-Napoca (1—2).

în meci de juniori 
BUCUREȘTI - MOSCOVA 

2-1
Miercuri, pe stadionul Dinamo din 

Capitală s-a disputat meciul interna
țional de fotbal dintre echipele de 
juniori ale orașelor București și 
Moscova. Fotbaliștii noștri au obți
nut victoria cu scorul de 2—1.

PRONOEXPRES

6

21,25
21,55

22,10

PROGRAMUL II

20,05

(sala
19.30, 

intilniri cu

A Circul de 
copii — 10, 
— 19.30.
« Studioul
Regele cerb — 20.

de teatru I.A.T.C. :

în cursul dimineții de miercuri, 
noii ambasadori la ■ București : ai 
Danemarcei — Niels Boel, Republicii 
Portugalia — Antonio Luis de Ma- 
galhaes de Abreu Novais Machado, 
Republicii Arabe Siriene — Walid 
Al-Moualem, și Italiei — Ernesto 
Mario Bolasco, au depus, în cadrul 
unor solemnități, coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor 
Consiliului 
București, 
periori.

Externe, ai 
municipiului 
ofițeri su-

popular al 
generali *i

★
în cadrul unei festivități care a 

avut loc miercuri la Universitatea 
din București, ambasadorul R. P. Un
gare în țara noastră, Gyorgy Biczd, 
a înminat prorectorului universită
ții, conf. univ. Zorin Zamfir, o do
nație de cărți din partea ambasadei.

Donația cuprinde volume de bele
tristică maghiară clasică și contem
porană, în original, traduceri din 
fondul universal, literatură enciclo
pedică și de informare, lucrări de 
istorie Și artă, precum și materiale 
didactice.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

11, 12 și 13 aprilie. In țară : Vreme 
in general instabilă. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi de scur
tă durată, mai frecvente în jumăta
tea de nord a țării. In regiunile de 
munte, la peste 1 500 metri, precipi
tațiile vor fi și sub formă de lapo- 
viță și ninsoare. Vintul va sufla po-

DUBLIN 9 (Agerpres). — La Du
blin au început lucrările celui de-al 
39-lea Congres al Asociației interna
ționale a presei sportive (A.I.P.S.).

La lucrări -participă delegați din 
42 de țări. Delegația ziariștilor de 
sport din România este condusă de 
Aurel Neagu, redactor-șef al ziaru
lui ..Sportul".

Delegatul Canadei, vorbind din 
partea Comitetului de organizare a

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL : In cupele europene

La Kiev, în semifinalele competi
ției de . fotbal „Cupa cupelor", echi
pa Dinamo Kiev a întrecut cu scorul 
de 3—0 (2—0) formația olandeză 
Eindhoven. Au înscris Kolotov. Oniș- 
cenko și Blohin. Returul se va dis
puta la 23 aprilie in Olanda.

TENIS : Întrecerile 
de la Barcelona

Turneul de la Barcelona 
gramat primele partide din 
doilea al probei de simplu. _____
rul român Ilie Năstase l-a intîlnit 
ne spaniolul Antonio Munoz, pe care 
l-a învins cu 6—1, 6—4. Foarte dis
putată a fost partida dintre Toma 
Ovici si francezul Patrick Proisy. Te- 
nismanul român a cîștigat primul set 
cu 6—4. )-a pierdut pe al doilea cu 
6—7. iar în setul decisiv, la scorul 
de 3—1 pentru Proisy, s-a acciden- • 
tat fiind nevoit să abandoneze.I

a pro- 
turul al 
Jucăto-

ȘAH t Succes al echipei 
romane la „Turneul 

Națiunilor”
Competiția internațională de sah pe 

echipe „Turneul Națiunilor", desfășu
rată in Italia la Castelovecchio (în. 
apropiere de Lucea), s-a încheiat cu 
victoria formației României, care a 
fost alcătuită din maeștrii Aurel Ur
zică. Mihai Șubă. Volodia Vaisman, 
Mihai Ghindă si Gheorghe Mititelu.

La acest turneu au mai participat 
selecționatele din R. F. Germania, 
Italia. Elveția. Austria si Iran.

„VOIX OUVRIERE"

4500000 de șomeri 
în țările Pieței comune

Sub titlul de mai sus, ziarul „VOIX OUVRIERE". organ al Parti
dului Elvețian al Muncii, a publicat un articol rețeritor la situația eco- 

țările din Piața comună, articol dinnomică ire continuă degradare in 
care reproducem cele de mai jos.

Cercurile guvernamentale din a- 
ceste țări țin cu tot dinadinsul să 
pronosticheze o apropiată „revenire" 
la normal. Ascultîndu-le, s-ar putea 
crede că nu-i prea departe capătul 
tunelului în care bîjbîie. Pentru 
moment însă, faptele vorbesc de la 
sine : numărul oficial al șomerilor 
în cadrul Pieței comune — cifră, 
desigur, inferioară celei reale — 
este de 4 500 000. Nu s-a văzut încă 
niciodată așa ceva de la crearea „mi
cii Europe".

$i nu-t doar șomajul, tn afară de 
R.F.G., nici o țară membră a C.E.E. 
n-a cunoscut in 1974 o creștere a 
prețurilor inferioară cuantumului de 
10 la sută. Trăim vremuri ale inflați
ei cu procente exprimate în două 
Cifre. De altfel, M. W. Haberkamp, 
vicepreședinte al Comisiei de la Bru
xelles pentru afacerile economice, 
prevede pentru 1975 o creștere me
die a prețurilor în C.E.E. de 12,5 la 
sută. Cit privește sporul producției, 
acesta nu va depăși 2 la sută. Iți vi
ne să crezi că partizanii 
zero" sint pe cale de a 
depți...

Așadar, Piața comună 
lui, recesiunii economice 
ei. Vn frumos subiect de 
pentru toți cei care promiteau — și 
nu-i mult timp de atunci — o eră a 
opulenței și stabilității in țările res
pective.

Desigur, remediile propuse de au-

„creșterii 
ciștiga a-

a șomaju- 
și inflați- 
meditație

La Casa de cultură a municipiului 
Giurgiu a avut loc miercuri o mani
festare culturală organizată cu pri
lejul celei de-a XXX-a aniversări a . 
eliberării Ungariei de sub dominația 
fascistă.

Cu acest prilej, prof. Ion Dincă, 
directorul liceului „loan Maiorescu" 
din Giurgiu, și Katalin Szuchacs, 
prlm-secretar al Ambasadei R.P. Un
gare la București, au vorbit despre 
semnificația acestui eveniment, sub
liniind succesele remarcabile ob
ținute de poporul ungar în decursul 
celor 30 de ani de la eliberarea sa 
în dezvoltarea economiei, științei și 
culturii, în ridicarea nivelului de 
trai material $1 cultural al celor ce 
muncesc, în opera de construire a 
socialismului.

A avut loc apoi un spectacol 
folcloric prezentat de formații ar
tistice de amatori din localitate.

★
Miercuri după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală delegația Comitetului or
ganizatoric al vetebs nilor din războ
iul antifascist, cuudasă de general- 
maior in rezervă Ion Rădulescu, care 
a participat la festivitățile prilejuite 
de cea de-a XXX-a aniversare a eli
berării Ungariei.

(Agerpres)

trivit, cu unele intensificări. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse in
tre zero și 10 grade, izolat mai co- 
borîte în depresiunile din estul 
Transilvaniei, unde condițiile vor fi 
favorabile producerii brumei. Tem
peraturile maxime vor oscila între 
12 și 20 de grade, local mai ridicate. 
In București : Vreme ușor instabilă. 
Cerul va fi temporar noros. Ploaie 
de scurtă durată, îndeosebi în cursul 
după-amiezii. Vintul va sufla potri
vit, cu unele intensificări. Tempera
tura ușor variabilă.

Jocurilor Olimpice de vară din 1976 
de la Montreal, i-a asigurat pe re
prezentanții presei că vor fi luate 
măsuri pentru a facilita munca lor 
la întrecerile olimpice.

Au fost primite ca noi membre 
ale A.I.P.S. asociațiile naționale din 
Argentina. Sierra Leone și Pakistan.

Lucrările congresului se încheie 
joi.

HOCHEI : Campionatul 
mondial (grupa A)

MUNCHEN 9 (Agerpres). — După 
disputarea a patru etape, in Cam
pionatul mondial de hochei pe ghea
tă (grupa A), care se desfășoară la 
Miinchen. conduce neînvinsă selecțio
nata U.R.S.S. — 8 puncte, urmată de 
formațiile Cehoslovaciei — 6 puncte, 
Suediei — 6 puncte. Finlandei — 4 
Duncte.

In prima partidă dintre principa
lele pretendente la titlu, reprezenta
tiva U.R.S.S. a obținut victoria cu 
scorul de 5—2 (0—1. 3—0, 2—1) în 
fața echipei Cehoslovaciei. După cum 
se știe, campionatul se desfășoară 
sistem tur-retur, astfel că cele două 
echipe se vor intilni din nou la 17 
aprilie.

VOLEI

Competiția internațională feminină 
de volei desfășurată la Szombathely 
(Ungaria) a fost cistigată de repre
zentativa Cubei, care a terminat 
neînvinsă turneul totalizind 10 oune- 
te. Pe locurile următoare s-au cla
sat echipele Ungariei — 8 puncte, 
Cehoslovaciei — 4 puncte (setaveraj
10— 9). Bulgariei — 4 puncte (11—11), 
României — 4 puncte (6—11) și se
lecționata de tineret a Ungariei — 
zero puncte.

Rezultate înregistrate în ultima zi 
a competiției : România—Ungaria (ti
neret) 3—0 (15—5. 15—3. 15-11) ;
Bulgaria—Cehoslovacia 3—1 (15—8,
11— 15. 15—8. 15—12) ; Cuba—Ungaria
3—2 (15—10. 14—16. 12—15. 15—5,
15—5).

toritățile comunitare de la Bruxelles 
nu sint de natură să repună bolna
vul pe picioare. Rețeta lor n-are ni
mic original. Potrivit lui Haberkamp, 
„cei nouă" trebuie să relanseze in
vestițiile și... să limiteze creșterea 
consumului. Din nefericire, in ce pri
vește restringerea consumului, țările 
respective nu fac altceva de un șir 
întreg de luni. Si aceasta este, desi
gur, una din cauzele marasmului eco
nomic pe care-l cunosc. In ce privește 
„coordonarea" politicilor economice 
șt sociale, sugerată in unele cercuri 
oficiale, aceasta n-ar însemna altceva 
decit punerea în funcțiune a unui 
front comun antimuncitoresc.

Astfel, nimic nu permite să se 
creadă că situația economică a prin
cipalelor țări capitaliste se va ame
liora in acest an. Fără riscul de a se 
înșela, oricine poate afirma contra
riul. Presiunile asupra puterii de 
cumpărare și recesiunea vor avea e- 
fectele unui „bulgăre de zăpadă" 
care se îngroașă.

Nimeni nu-și poate face iluzii în 
această privință. Cind, din țările res
pective. se anunță eforturi pentru o 
apropiată depășire a „fazei de înce
tinire", asta nu vrea să spună decit 
că subvențiile acordate marilor în
treprinderi vor trebui multiplicate. 
Dar aceasta nu inseamnă citași de 
puțin că marasmul economic va fi 
luat sfîrșit.

inaugural%25c4%2583.au
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Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

presei și radioteleviziunii
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
a primit la 2 aprilie un grup de ziariști filipinez!.

Cu acest prile|, tovarâșul Nicolae Ceaușescu a acordat următorul in
terviu pentru presa și radiotelevizlunea filipineză.

ÎNTREBARE : Excelență, vi
zita dumneavoastră in Asia de 
sud-est vă va aduce in Fili- 
pine, ca primul șef de stat so
cialist ce vizitează această țară. 
In ce domenii de cooperare și 
asistență reciprocă se pot an
gaja Filipinele și România ? Ce 
acorduri in domeniile economic, 
social, științific șt cultural se 
așteaptă a fi încheiate cu oca
zia vizitei dumneavoastră ?

RĂSPUNS : Este o deosebită plă
cere pentru mine de a putea, în ca
drul călătoriei oficiale pe care o 
realizez în Asia de sud-est. să 
vizitez Filipinele. Fiind primul 
președinte al României și, prin 
coincidență, primul șef de stat so
cialist care vizitează frumoasa dum
neavoastră țară, sper că aceasta va 
constitui un moment important în 
relațiile dintre țările noastre și aș 
dori să reprezinte, totodată, o con
tribuție la dezvoltarea în general a 
relațiilor dintre țările socialiste și 
Filipine. în cursul vizitei sper să 
ajung împreună cu președintele 
Marcos și cu guvernul țării dumnea
voastră la identificarea unor posibi
lități de cooperare în domeniile pe
trolier, minier, agricol și, fără îndo
ială, în domeniul asistenței tehnice, 
al colaborării culturale. Sint în eurs 
tratative — și sper că vor fi finali
zate cu prilejul vizitei — pentru a 
realiza o Declarație comună și a în
cheia un acord de colaborare pe ter
men lung, un acord comercial și alte 
înțelegeri de cooperare tehnico-ști- 
ințifică și culturală între țările noas
tre. Prin aceasta, vizita va putea, 
intr-adevăr, să marcheze un moment 
important în dezvoltarea viitoare a 
colaborării dintre România și Fili
pine, spre binele ambelor popoare, 
al cauzei colaborării și păcii în lume.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cum reușește România 
să mențină ritmul realizărilor 
sale remarcabile în dezvoltarea 
socială și economică in condi
țiile schimbărilor grave ce au 
loc în politica și economia mon
dială ?

RĂSPUNS : Aș dori să menționez 
de la început că realizările Româ
niei și ritmul înalt de dezvoltare 
economico-socială din ultimii ani, 
pe care îl menținem și în prezent, 
sint nemijlocit legate de faptul că 
poporul român este pe deplin stăpin 
pe destinele sale, își făurește orin- 
duirea socialistă în mod conștient, 
asigurînd concentrarea și orientarea 
principalelor mijloace materiale și 
financiare, precum și a eforturilor 
poporului spre direcțiile hotăritoare 
ale dezvoltării economico-sociale. 
Pentru a realiza acest ritm înalt a- 
locăm anual circa 33 la sută din ve
nitul național pentru dezvoltare, 
considerînd că aceasta este singura 
cale prin care un popor poate să li
chideze rapid subdezvoltarea. Tot
odată, dezvoltăm larg relațiile de 
cooperare economică și tehnico-ști- 
ințifică cu țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, precum și cu 
țările capitaliste dezvoltate, deci cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială.

Extinderea acestei colaborări, așe
zarea relațiilor dintre state pe prin
cipii de egalitate, respect și avantaj 
reciproc constituie, de asemenea, un 
factor important în dezvoltarea eco
nomico-socială a popoarelor.

ÎNTREBARE : Excelență, do
rim să vă felicităm cu ocazia 
realegerii dumneavoastră in 
funcția de președinte al Româ
niei. In legătură cu aceasta, vă 
rugăm dacă puteți să ne vor
biți despre planurile dumnea
voastră de dezvoltare economi
că și socială, pentru următorii 
cinci ani. in special, și despre 
politica dumneavoastră externă 
și perspectivele relațiilor co
merciale cu alte țări in curs 
de dezvoltare din Asia, Africa 
și America Latină.

RĂSPUNS : Vă mulțumesc pentru 
felicitările pe care mi le-ati adresat.

în ce privește programul de dez
voltare economico-socială a Româ
niei pentru următorii cinci ani, a- 
cesta a fost elaborat de Congresul al 
XI-lea al partidului, care a avut loc

filipineze
în noiembrie anul trecut. La baza 
dezvoltării în perioada următoare 
stă in continuare politica de indus
trializare, de dezvoltare armonioasă 
a tuturor sectoarelor economiei na
ționale, inclusiv a agriculturii, de 
repartizare teritorială rațională a 
forțelor de producție. Avem în vede
re ca în următorii cinci ani să reali
zăm un asemenea progres economi- 
co-social încît România să depășeas
că stadiul de tară în curs de dez
voltare și să urce pe prima treaptă 
— ca să mă exprim asa — a țări
lor dezvoltate.

După cum am menționat, acordăm 
o mare atenție relațiilor cu țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare din Asia, Africa și America 
Latină. Avem de pe acum o serie de 
acorduri de cooperare, de creare a 
unor întreprinderi și societăți mixte 
într-un mare număr de țări în curs 
de dezvoltare.

In următorii cinci ani ne-am pro
pus să extindem mult aceste relații 
de colaborare, considerînd că ele au 
o importanță deosebită atît pentru 
accelerarea progresului economic și 
social al statelor noastre, cît și pen
tru dezvoltarea cu succes a luptei 
împotriva vechii politici de domina
ție imperialistă, colonialistă, neoco- 
lonialistă, pentru realizarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale, bazate pe principiile egali
tății, respectului independenței, su
veranității, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc. 
In general, vom dezvolta larg rela
țiile cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială.

Pentru a asigura înfăptuirea aces
tui program este necesară o politică 
de pace și colaborare internațională. 
Tocmai de aceea România acționează 
intens pentru securitate în Europa, 
pentru soluționarea problemelor liti
gioase dintre state, din diferite zone, 
pe calea tratativelor, pentru parti
ciparea tuturor țărilor — indiferent 
de mărime și de orinduirea lor so
cială — la viața internațională, la 
soluționarea tuturor ‘ problemelor 
majore ale lumii. Numai pe această 
cale vom avea condițiile necesare 
realizării programului ce ni-1 propu
nem, se vor asigura tuturor națiu
nilor posibilități de dezvoltare eco
nomico-socială mai rapidă, se va 
putea înfăptui o politică de pace și 
colaborare internațională.

Aș dori șă anticipez și să transmit 
poporului filipinez cele mai bune 
urări de prosperitate și bunăstare.

Conferința asupra 
dreptului mării

O intervenție a delegației române
GENEVA 9 (Agerpres). — In ca

drul dezbaterilor Conferinței O.N.U. 
asupra dreptului mării, care se des
fășoară la Geneva, s-au exprimat noi 
poziții în legătură cu delimitarea 
spațiilor marine și elaborarea re
gimului insulelor. In acest sens, de
legațiile Algeriei, Tunisiei, Madagas
carului, Irlandei. Libiei. Poloniei și 
ale altor state s-au pronunțat pen
tru stabilirea unui regim diferențiat 
în privința clasificării insulelor in 
funcție de care să se găsească solu
ții echitabile, de natură să asigure 
o corectă delimitare a tuturor spa
tiilor marine.

Intervenind în dezbateri, șeful de
legației române, Gheorghe Săulescu, 
a susținut necesitatea căutării și pro
movării unor soluții care să reflecte 
situațiile diferențiate existente în a- 
ceste probleme, subliniind importan
ța elaborării unor criterii riguroase 
pentru definirea și clasificarea insu
lelor și insulițelor și stabilirea cores
punzătoare a regimului lor juridic. 
Asemenea orientări servesc la reali
zarea cerințelor procesului de reașe
zare a relațiilor economice și poli
tice dintre state pe principiile echi
tății și justiției sociale. Activitatea 
intensă de negociere asupra definirii 
și delimitării spațiilor marine, a cla
sificării corecte a insulelor — a ară
tat vorbitorul — trebuie să contribuie 
la găsirea echilibrului necesar in do
meniul maritim, în sensul reflectării 
fidele a intereselor tuturor statelor, 
precum și a tuturor elementelor spe
cifice existente în diferite zone geo
grafice.

BELGRAD

Masa rotundă consacrată 
relațiilor economice dintre 
țările europene și țările in 

curs de dezvoltare
BELGRAD 9 — Corespondentul

nostru transmite : La Beigrad au 
început, miercuri, lucrările „Mesei 
rotunde" consacrate relațiilor econo
mice dintre țările europene și țările 
in curs de dezvoltare, la care par
ticipă reprezentanți a 40 de partide 
comuniste și muncitorești, socialiste 
și social-democrate din 'Europa și ai 
Frontului de Eliberare Națională din 
Algeria.

Delegația P.C.R. este condusă de 
Ilie Șalapa, directorul general al In
stitutului central de cercetări eco
nomice.

Participanții la această reuniune, 
organizată din inițiativa Prezidiului 
C.C. al U.C.I., au fost salutați de 
Dobrivoie Vidici, membru al Comi
tetului Executiv a] Prezidiului C.C. 
al U.C.I.

MANILA Festivalul

filmului românesc

„Esența problemei sud-vietnameze 
constă in asigurarea respectării 

Acordului de la Paris"
declară ministrul de externe al Republicii Vietnamului de Sud

PARIS 9 (Agerpres). — Intr-un in
terviu acordat săptămânalului francez 
„L’Humanitâ-Dimanche", ministrul 
de externe al Republicii Vietnamu
lui de Sud. Nguyen Thi Binh. a e- 
videntiat faptul că. în ultima vreme, 
situația s-a modificat radical în 
Vietnamul de sud datorită acțiuni
lor întreprinse de populația sud-viet- 
nameză răsculată si de forțele sud- 
vietnameze de eliberare în scopul 
contracarării actelor de sabotare a 
Acordului de la Paris asupra Viet
namului. comise de trupele saigo- 
neze. cu sprijinul S.U.A. Ea a subli
niat că o trăsătură caracteristică a 
evenimentelor din Vietnamul de sud 
o constituie tocmai participarea ac
tivă la luptă a populației, de la care 
a pornit în numeroase cazuri iniția
tiva. Astfel, de exemplu, locuitorii o- 
rasului Da Nang s-au revoltat îm
potriva regimului lui Thieu înainte 
de sosirea armatei sud-vietnameze de 
eliberare.

In continuare, ministrul de externe 
al R.V.S. a arătat că. acționînd sub 
pretextul „evacuării populației", 
S.U.A. încearcă să extindă ajutorul 
acordat Saigonului. să salveze regi
mul de aici aflat în pragul prăbu
șirii. De , asemenea, ea și-a expri
mat profunda îngrijorare fată de

soarta celor aproximativ 200 000 de 
deținuți politici aflati in temnițele 
saigoneze.

în prezent, a spus Nguyen Thi 
Binh. esența problemei sud-vietna
meze constă în asigurarea respec
tării Acordului de la Paris, astfel 
incit acesta să poată fi aplicat în 
scopul asigurării in Vietnamul de sud 
a păcii, independenței, democrației și 
înțelegerii naționale, adică a unei re
glementări politice. Pentru aceasta, 
este necesar ca regimul lui Thieu 
să fie îndepărtat, iar la Saigon să e- 
xiste o administrație favorabilă res
pectării Acordului de la Paris — a 
declarat ministrul de externe al
R. V.S.. reafirmînd .că Guvernul Re
voluționar Provizoriu al R.V.S. este 
gata să intre în contact cu o astfel 
de administrație.

★
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Numeroși membri ai Congresului

S. U.A. se pronunță împotriva acor
dării oricărui fel de ajutor militar 
regimurilor corupte din Saigon și 
Pnom Penh. „Nu avem absolut nici 
o obligație juridică sau morală fată 
de aceste regimuri și deci nici eu nu 
am nici o obligație de a vota pentru 
continuarea sprijinirii lor de către 
Statele Unite", a declarat senatorul 
Hubert Humphrey.

O delegație a C.C. al F.N.E. și a G.R.R. a vizitat provincia 
Phuoc Long

VIETNAMUL DE SUD 9 (Ager
pres). — O delegație a C.C. al Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud si a Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. condusă de 
Huynh Tan Phat, președintele G.R.P., 
vicepreședinte al Prezidiului C.C. al 
F.N.E.. a vizitat recent provincia 
sud-vietnameză Phuoc Long, de cu- 
rînd eliberată.

Luînd cuvîntul. în timpul acestei 
vizite, la o adunare la care au parti
cipat citeva mii de locuitori. Huynh 
Tan Phat a adresat populației și 
combatanților din forțele de elibe
rare felicitări pentru succesul insu
recției și al luptelor care au dus la 
completa eliberare a provinciei. Tot
odată. el a lansat un apel la acțiuni 
energice de edificare a vieții noi în 
zonele eliberate.

Declarația președintelui Franței
PARIS 9 (Agerpres). — Cu prile

jul reuniunii săptăminale a guver
nului francez, președintele Valery 
Giscard d’Estaing s-a referit la e- 
volutia situației din Vietnamul de 
sud. D’Estaing a declarat că. după 
opinia sg. „in problema vietnameză 
nu există altă soluție decit aplicarea 
de urgentă a prevederilor articolului 
12 al Acordurilor de Ia Paris, care 
are in vedere soluționarea pe' cale 
politică a problemei".

Pentru a se ajunge la asemenea 
tratative, a adăugat președintele

Franței, „autoritatea politică de la 
Saigon trebuie să se afle în miinile 
unor personalități care să-și facă cu
noscută hotărirea de a pune în prac
tică prevederile articolului 12". Or, 
actuala administrație de la Saigon 
s-a opus si se opune categoric apli
cării acestui articol al Acordurilor 
de la Paris.

Agenția Associated Press .aprecia
ză că. prin aceste declarații, pre
ședintele Franței a cerut. în mod im
plicit. demisia șefului regimului de 
la Saigon. Nguyen Van Thieu.

Conferința de presă a primului ministru, Vasco Goncalves
LISABONA 9 (Agerpres). — Portu

galia dorește să întrețină relații cit 
mai largi cu toate țările lumii și nu 
intenționează să se izoleze de ele, 
căutindu-și, în același timp, o cale 
proprie de independentă — a declarat 
primul ministru portughez, Vasco 
Goncalves, la o conferință de presă 
pe care a ținut-o la Lisabona. „Sîn- 
tem un popor pașnic și singura noas
tră dorință este ca alte națiuni să 
respecte revoluția noastră", a spus el. 
Referindu-se la eventualitatea unui 
boicot economic împotriva tării, el a 
menționat că, deși nu sînt elemente 
concrete, există indicii ale unei modi
ficări in tendințele partenerilor co
merciali ai Portugaliei, iar compa
niile multinaționale dau semne că in
tenționează să se retragă din econo
mia portugheză. Posibilitatea unui 
boicot, a spus el, trebuie luată în con
siderație și ar fi nerealist să se pună 
temeiuri prea mari pe ajutorul din 
afară, „Trebuie să ne bizuim pe pro
pria noastră muncă", a declarat pre
mierul portughez.

El a anuntat că în următoarele 2—3 
săptămini va fi dat publicității un 
program economic pe termen scurt, 
vizînd o politică a salariilor și veni
turilor care să contribuie la stabili
zarea economiei, ca o condiție preala
bilă pentru edificarea socialismului.

In această ordine de idei, premierul 
portughez a reafirmat dreptul tării 
sale de a decide propria cale spre 
socialism, fără nici o interferență 
din afară. El a precizat că va exista

o perioadă de tranziție spre construi
rea socialismului.

Vasco Goncalves a declarat, totoda
tă. că țara sa va rămine fidelă anga
jamentelor internaționale asumate 
înainte de revoluția de la 25 aprilie. 
Portugalia, a spus el, își va respecta 
angajamentele față de N.A.T.O. și 
orice modificare în acest sens nu va 
putea fi decisă decit de popor, prin 
instituțiile rezultate din noua Consti
tuție. în același timp, vorbitorul a 
reafirmat hotărirea țării sale de a nu 
mai permite folosirea bazelor ameri
cane din Azore în cazul declanșării 
unui nou război în Orientul Apropiat.

La marele cinematograf „Ri- 
zal“ din capitala filipineză s-a 
deschis festivalul filmului româ
nesc. La spectacolul de gală, cu 
filmul „Felix și Otilia", au fost 
prezenți ministrul filipinez al 
informațiilor, Francisco Tatad, 
președintele Consiliului național 
pentru dezvoltarea științei na
ționale, Florencio Medina, alți 
membri ai guvernului, membri 
ai corpului diplomatic, precum și 
un numeros public. In cadrul 
festivalului vor mai fi prezen
tate filmele artistice „Drum in 
penumbră", „Nunta de piatră", 
„Cu miinile curate", precum și 
filme documentare.

Cresc r indurile P. C. Francez
PARIS 9 — Corespondentul nos

tru transmite : în cursul unei con
ferințe de presă. Madeleine Vincent 
și Mireille Bertrand au prezentat 
ziariștilor, din însărcinarea Biroului 
Politic al C.C. al P.C.F., dosarul cu 
tema „Locul femeilor in Partidul Co
munist Francez". Cu acest prilej s-a 
anuntat că numărul aderentelor a 
atins 125 000. ceea ce reprezintă 30 
la sută din totalul efectivelor parti
dului. De asemenea, la ultimul con
gres al partidului, din octombrie 1974. 
numărul femeilor a reprezentat 29.40 
la sută din totalul delegaților. iar 
dintre membrii comitetelor regiona
le ale partidului aleși anul trecut. 28 
la sută sînt femei.

Din inițiativa Comitetului Central 
al P.C.F. se va desfășura in întrea
ga tară, între 11 si 26 aprilie, o cam
panie de atragere a femeilor in rin- 
durile partidului.

CAMBODGIA

Se strings tot mai mult cercul 
izolării în jurul Pnom Penhului

CAMBODGIA 9 (Agefpres). — For
țele patridtide khmere au tăiat co
municațiile pe ruta cu Tailanda — 
care asigura aprovizionarea trupelor 
lonnoliste asediate la Pnom Penh — 
și exercită 'presiuni din trei direcții 
asupra capitalei — au recunoscut, 
miercuri dimineață, oficialități mili
tare de la Pnom Penh. citate de a- 
gențiile Associated Press si United 
Press International. Ultimele tele
grame transmise de agențiile de 
presă informează că forțele patrio
tice khmere exercită puternice pre
siuni pe toate fronturile din jurul 
Pnom Penhului și, îndeosebi, în di
recția aeroportului Pochentong. Tru
pele lonnoliste duc lupte disperate

la numai 3 km de Pnom Penh, . pe 
malul estic ăl fluviului Mekong.

Pe de altă parte, agenția khmeră de 
informații (A.K.I.) a transmis un 
bilanț al pierderilor provocate de 
forțele de eliberare cambodgiene tru
pelor regimului de la Pnom Penh in 
cursul lunii martie.

Astfel, in zona Pnom Penhului au 
fost anihilate 49 de batalioane și 25 
de companii, au fost scoși din luptă 
circa 6 400 de militari inamici și au 
fost distruse 95 de poziții întărite. 
Tot aici, patrioții khmeri au distrus 
22 de avioane. 94 de vehicule mili
tare. nouă depozite de muniții și car
buranți și au scufundat șapte nave 
militare fluviale.

REUNIUNEA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI 
AL 0. U.A.MINISTERIAL

DAR ES SALAAM 9 (Agerpres). — 
în capitala Tanzaniei continuă lu
crările reuniunii extraordinare a 
Consiliului ministerial al Organiza
ției Unității Africane, consacrate, in 
principal, definitivării atitudinii A- 
fricii independente față de eventua
litatea unui dialog cu autoritățile 
de la Pretoria și Salisbury asupra 
independentei Namibiei și a poporu
lui Zimbabwe.

Ministrul de externe al Zam- 
biei, Vernon Mwaanga, a declarat că 
„Africa de Sud acceptă principiul in
dependenței Namibiei, rămînînd in 
suspensie problema găsirii unei

formule asupra independenței, și 
este de acord cu regula majorității 
in Rhodesia" — relatează agențiile 
Reuter și France Presse. „Unitățile 
și forțele de poliție sud-africane care 
staționează în Rhodesia și participă 
la acțiunile de anihilare a forțelor 
mișcării de eliberare vor fi retrase 
de pe teritoriul Rhodesiei, ca urmare 
a eforturilor comune ale Zambiei, 
Tanzaniei, Botswanei și Mozambi- 
cului, reprezentat de Frontul de E- 
liberare din Mozambic, pentru rea
lizarea unui acord negociat asupra 
independentei celor două teritorii" 
— a declarat Vernon Mwaanga.

agențiile de presă transmit:
înțelegere turistică ro- 

mâno-sovietică. Ion Cosma> 
ministrul turismului, și S. S. Nikitin, 
șeful Direcției generale pentru turism 
international de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., au semnat la 
Moscova înțelegerea dintre cele două 
instituții privind dezvoltarea relații
lor turistice dintre România și 
U.R.S.S. pe perioada 1976—1980.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI :
ROMA PARIS

Acțiuni unitare in apărarea Probleme complexe in fața noii 
drepturilor oamenilor muncii sesiuni a parlamentului francez

Vizita lui Gemul Esedici 
în U.B.S.S. Miercurl> la Moscova 
au început convorbirile dintre Alek
sei Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. si Gemal 
Biedici. președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
care întreprinde o vizită oficială de 
prietenie in Uniunea Sovietică.

Guvernul președintelui 
MakUriOS s~a Pronuntat favorabil 
asupra reluării la 28 aprilie, la Vie- 
na. a negocierilor politice interco- 
munitare. Delegația populației ci
priote grecești urmează a fi condusă 
de președintele Camerei Reprezen
tanților, Glafkos Clerideș. Liderul 
comunității turce din insulă, Rauf 
Denktaș. a anunțat, la rîndul său. că 
va lua parte la convorbiri, care se 
vor desfășura, după cum s-a anun
țat, sub auspiciile secretarului gene
ral al O.N.U.. Kurt Waldheim.

rostit în cadrul dezbaterilor ne mar
ginea unei moțiuni de cenzură impo- 
triva guvernului depusă de către o- 
pozitie. Chirac a precizat că guver
nul va prezenta Adunării Naționale 
propuneri bugetare adecvate necesi
tăților unei apărări independente.

Execuții Ia Seul. Miercuri 
dimineață, la închisoarea din Seul 
a avut loc execuția celor opt stu- 
denți condamnați la moarte de 
Tribunalul suprem al regimului 
antipopular al lui Pak Cijan Hi, sub 
acuzația de a fi Încercat, anul trecut, 
să organizeze o „lovitură de Stat". 
Alte șase persoane, implicate în 
același proces, au fost condam
nate la închisoare pe viață de 
autoritățile judiciare de la Seul, 
care, prin înscenări și răfuieli repe
tate împotriva persoanelor ce se opun 
regimului lui Pak Cijan Hi, încearcă 
să înăbușe lupta pentru democrație 
și libertate a populației sud-coreene.

Lupta pe care zeci și 
tute de mii de munci
tori o desfășoară in 
întreaga Italie pentru 
apărarea locurilor de 
muncă, periclitate prin 
concedierile și restrin- 
gerile activității pro
ductive, pentru a nouă 
politică de investiții 
care să favorizeze re
lansarea producției in 
diferite ramuri indus
triale nu cunoaște 
pauză. In numeroase 
orașe din nordul și su
dul peninsulei — de la 
Milano la Ancona, de 
la Florența la Torino, 
de la Genova la Reggio 
Emilia — mii de mun
citori, indiferent de a- 
partenența politică, au 
luat parte în aceste 
zile la ample manifes
tări unitare în cadrul 
cărora și-au reînnoit 
revendicările. Ultimele 
date publicate de Mi
nisterul Muncii atestă 
existenta in tară a 
1 200 000 de șomeri. La 
aceștia se adaugă alte

sute de mii de șomeri 
parțiali, pentru care 
săptămâna de lucru s-a 
redus in mod simțitor. 
La Torino 300 de fa
brici funcționează cu 
orar redus, la Asti ju
mătate din muncitorii 
din industrie lucrează 
doar trei zile pe săp- 
tămină, la Pavia nu
mărul muncitorilor a- 
fectați de reducerea o- 
rarului de muncă se 
ridică la 14 000. A- 
ceeași situație se în
registrează la Milano, 
unde lucrează cu pro
gram redus 64 000 de 
muncitori din indus
tria metalurgică si 
12 000 din industria 
chimică, la Roma. Bo
logna și în alte orașe 
ale tării.

Așa se explică faptul 
că cele mai largi pături 
ale clasei muncitoare 
italiene și-au intensi
ficat și își intensifică 
neîncetat acțiunile de 
luptă unitară pentru 
ieșirea din actuala cri
ză prin realizarea unei

noi politici economice 
și sociale — ceea ce 
ilustrează ecoul larg 
al lozincilor unității 
susținute consecvent 
de P.C.I. Intr-un șir de 
localități ale peninsu
lei. pentru a-și apăra 
locurile de muncă, 
muncitorii au ocupat 
fabricile și uzinele, 
împiedicînd in acest 
fel demontarea utila
jelor impusă pe baza 
planurilor de restruc
turare ce au fost a- 
doptate fără participa
rea și, cu atit mai 
puțin, asentimentul 
reprezentanților oame
nilor muncii. Toate a- 
ceste acțiuni dau ex
presie voinței și hoță- 
ririi clasei muncitoare 
italiene de a acționa 
unitar pentru apărarea 
drepturilor sale legiti
me, pentru înfăptui
rea unor schimbări 
structurale in societa
tea italiană.

Radu BOGDAN

Sesiunea de primă
vară a Adunării Na
ționale Franceze, care 
s-a deschis la 2 apri
lie. a luat în dezba
tere 54 de proiecte 
de lege propuse de gu
vern. Printre cele mai 
importante se numă
ră raportul asupra, o- 
rientărilor celui de-al 
VII-lea plan econo
mic al Franței ; refor
ma funciară : reorga
nizarea administrati
vă a insulei Corsica: 
reforma divorțului. 
Un program, desigur, 
încărcat.

Dar dificultățile 
care stau în fata se
siunii parlamentare
nu sint generate în 
primul rînd de numă
rul proiectelor, cît. mai 
ales, de conținutul lor. 
Intr-adevăr, opinia pu
blică din Franța, pre
cum și diversele, gru
pări politice așteap
tă din partea parla
mentului o serie de 
răspunsuri la proble
mele ridicate de si

tuația economică a 
tării. în numele unui 
grup de deputati 
U.D.R.. Hector Rol
land a cerut primului 
ministru și ministru
lui de finanțe „să a- 
dopte măsurile' finan
ciare capabile să asi
gure o importantă re
lansare a activității e- 
conomice".

Pe de altă parte, de
putății comuniști au 
condamnat in termeni 
energici închiderea a 
numeroase întreprin
deri. precum si crește
rea inflației, care redu
ce continuu puterea de 
cumpărare a salariați- 
lor. Pe de altă parte. 
Gaston Defferre. pre
ședintele grupului so
cialist. a cerut primu
lui ministru înscrierea 
pe ordinea de zi a trei 
dezbateri asupra si
tuației economice și 
sociale, respectiv pro
blema șomajului, poli
tica energetică și bu
getul administrațiilor 
locale.

De altfel, deputății 
apartinind opoziției 
— comuniști, socia
liști și radicali de 
stingă — s-au întru
nit în vederea adop
tării textului comun al 
unei moțiuni de cen
zură, in legătură cu 
problemele acute ale 
situației economice și 
sociale.

Comentind contex
tul in care au loc dez
baterile de primăvară 
ale parlamentului, 
majoritatea observa
torilor consideră pă 
prin răspunsurile .ce 
vor fi date probleme
lor grave ridicate de 
criza economică, ac
tuala sesiune va ilus
tra modificările surve
nite in viața politică a 
tării și va constitui in 
același timp o primă 
și serioasă piatră de 
încercare pentru echi
pa guvernamentală 
instaurată cu un an 
în urmă.

Paul
DIACONESCU

Sub semnătura criticului lite
rar Ana Marta Portugal, ziarul 
„La Cronica" din Lima publică 
un articol consacrat lui Mihai 
Eminescu, prin care se marchea
ză împlinirea a 125 de ani de la 
nașterea marelui poet român. 
Articolul prezintă cititorului 
peruan date și aprecieri in le
gătură , cu viața si opera lui 
Eminescu. relevind frumusețea 
și profunzimea versurilor sale 
..care au atins perfecțiunea".

Concursul internațional al or
chestrei San Francisco-Oakland 
s-a încheiat prin decernarea 
premiului I violonistului român 
Eugen Sirbu. care a concertat 
alături de numeroși interpret! 
de valoare din S.U.A.. Canada, 
Japonia, R.F.G. și din alte țări.

La Borna se desfa?°ara îucrs- 
rile celei de-a IX-a Adunări a comi
tetelor naționale europene de tinefet. 
Participă reprezentanți ai tineretu
lui din 15 țări europene, intre care 
și un reprezentant al Uniunii Tine
retului Comunist din România. Sînt 
discutate aspecte legate de activita
tea'comitetelor naționale de tineret, 
urmînd să fie stabilite căile de dez
voltare a colaborării tineretului din 
Europa.

Hotârîrea fermă a Franței 
de a nu se reintegra în N.A.T.O. a 
fost reafirmată, miercuri, in Adu
narea Națională de premierul fran
cez Jacques Chirac. într-un discurs

Președintele S.U.A., Gera!d
Ford, a numit pe ministrul finanțelor, 
William Simon, , în funcția de pre
ședinte al Comitetului pentru comerț 
exterior Est-Vest, recent creat. Vice
președinte al noului organism a fost 
desemnat William Seidman, asistent 
prezidențial pentru probleme econo
mice.

în Camara Comunelor a
fost prezentat un proiect de lege prin 
care se prevede crearea „Corporației 
naționale britanice a petrolului", me
nită să traducă în viată politica gu
vernului Wilson referitoare la ex
plorarea și exploatarea resurselor de 
petrol si gaze ale Marii Britanii.

Un puternic incendiu a 
cuprins marți un grup de clădiri din 
Kiel (R.F.G.). provocind pagube ma
teriale în valoare de 7 milioane 
mărci (3 milioane dolari). Nu s-au 
semnalat victime omenești.

m mimiMi
•DOCUMENTAR DES

PRE VIETNAMUL EROIC 
ÎNCUNUNAT CU PRE
MIUL „OSCAR". Ho1- 
lywood a avut loc, marți sea
ra. ceremonia decernării pre
miilor „Oscar" pe anul 1974.

Premiul pentru cel mai bun 
documentar a fost decernat fil
mului „Hearts and Minds" 
(„Inimi și ginduri"), care evocă 
aspecte din lupta de eliberare a 
poporului vietnamez. Primin- 
du-și „Oscarul", producătorul 
filmului, Bert Schneider. și-a 
exprimat satisfacția față de vic
toriile obținute de forțele de 
eliberare și a dat citire unei te
legrame primite din partea șe
fului delegației G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud la tra
tativele de la Paris, avind ur
mătorul conținut : „Transmiteți. 
tuturor prietenilor din Statele 
Unite recunoștința noastră pen
tru tot ceea ce au făcut în fa
voarea păcii și aplicării Acordu
lui de la Paris cu privire la 
Vietnam".

• LITERA TRĂDĂTOA
RE. O literă a trădat totul, o 
singură literă. Proprietarului 
unei galerii de artă plastică 
din Roma i s-a oferit spre cum
părare un tablou de Appel, în
soțit de un certificat care-i ga
ranta autenticitatea, eliberat de 
„Thompson-Gallery New York". 
Ștampila acestei ultime insti-1 
iuții prezenta însă o ciudățe
nie, observată întîmplător : Y( 
(de La „York") era înlocuit cu 
un J. Ciudățenia a fost semna
lată poliției și... in scurtă vre
me a fost descoperită o rețea 
internațională de traficant! de 
tablouri falsificate. Căpetenia 
bandei era un profesor din 
Nisa, Jean-Claude Turini, care' 
izbutise să facă rost de nume
roase imprimate cu titulaturile 
unor reputate galerii de artă, 
astfel incit copiile să poată fi 
însoțite de certificatele de au
tenticitate respective. Autorul 
falsurilor, pictorul Leone Ga- 
viano, din Piacenza, s-a dove
dit un „maestru" in materie. 
Contrafacerea ștampilelor nu 
era insă specialitatea lui...

• TENTATIVĂ DE DO- 
BORÎRE A RECORDU
LUI DE VITEZĂ CU A- 
VIOANE CLASICE. Doi 
piloți australieni — Denny Dal
ton. veteran al bătăliei Angliei, 
și Keith Carmody, președintele 
aeroclubului statului Queens
land, — au plecat, din localita
tea Brisbane, într-o cursă in 
jurul lumii, la bordul unui a- 
vion de tip „Beechcraft Duke“. 
Cei doi intenționează să doboa
re recordul la parcurgerea dis
tanței cu avioane clasice, deți
nut de compatriotul lor Trevor 
Groughan. care a înconjurat 
globul în 125 ore și 57 minute. 
Planul de zbor prevede 11 es
cale, de cel mult o oră fieca
re, la Tarawa (Insulele Gilbert), 
Honolulu, San Francisco. To
ronto, Gander. Gatwick. Istan
bul, Dubai, Madras. Singapore 
și Darwin. Ei speră să revină 
la Brisbane in cursul zilei de 
vineri.

• AMERICA DESCO
PERITĂ DE FENICIENI ? 
Cu mult înainte de Columb și 
vikingi, continentul Americii ar 
fi fost descoperit de fenicieni. 
Descifrarea inscripțiilor de pe 
trei blocuri de calcar, descope
rite la Începutul acestui secol 
în sudul Quebec-ului, ar fi o 
dovadă în acest sens, după pă
rerea arheologului canadian 
Thomas Lee. Descifrind caracte
rele gravate pe aceste pietre, 
specialiștii au stabilit că ele a- 
parțin unei limbi ce se vorbea 
in Libia cu dinei secole înain
tea erei noastre. Astfel, pe u- 
nul din blocurile de calcar stă 
scris : „Expediția a traversat 
(marea) in serviciul stăpinito- 
rului Hiram (rege al orașului 
fenician Tyr), care a cucerit te
ritoriul".

• NOUA CAPITALĂ A 
STATULUI MALAWI. In' 
cepind din acest an, orașul Li
longwe este capitala statului a- 
frican Malawi, situat în sudul 
continentului. Ideea de a trans
fera capitala de la Zomba in
tr-un mic oraș de provincie a 
aoărut încă in 1964, la scurt 
timp după obținerea indepen
denței țării, cind Lilongwe era 
un orășel cu 20 000 de locuitori. 
Situarea sa in centrul țării, la 
întretăierea unor importanțe 
căi de comunicație, a făcut din 
el locul ideal pentru o nouă ca
pitală, unde s-au construit de 
atunci opt cartiere noi, cu clă
diri destinate instituțiilor gu
vernamentale și locuințe pentru 
populația al cărei număr s-a 
triplat.

• MEDICAMENT AN
TI MERCUR. ° echipă de 
cercetător; ai universității din 
orașul japonez Gumma a pus 
la punct un nou antidot contra 
otrăvirii cu mercur. Aflat in 
prezent in faza testelor de la
borator, antidotul, numit „a- 
ciddimercaptosuccinic". are pro
prietăți asemănătoare celor ale 
numeroșilor dezintoxicanti mer
curiali. cu deosebirea că el nu 
provoacă efecte secundare.

• IARNĂ ÎN SCOȚIA 
DE NORD. Intrea§a Parte 
de nord a Scoției a fost para
lizată ca urmare a puternice
lor căderi de zăpadă, însoțite 
de violente rafale de vînt. Mica 
localitate Grantown on Spey, si
tuată în zona muntoasă, este 
în întregime izolată de restul 
ținutului, fiind literalmente a- 
coperită de zăpadă. De aseme
nea. in regiune circulația rutie
ră a devenit deosebit de difici
lă. iar traficul feroviar a fost 
întrerupt in mai multe porți
uni.
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