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SEMĂNATUL 
PORUMBULUI

Date furnizate de ministerul de resort, de 

specialiști, care arată de ce este necesară—și 

posibilă — scurtarea perioadei de executare 

a lucrărilor

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN FILIPINE
Dialogul româno-filipinez la cel mai înalt nivel a debutat sub auspiciile 
cordialității, respectului reciproc, ale dorinței comune de extindere și 
diversificare a colaborării. Manifestările de simpatie și aleasă ospitalitate 
față de solii națiunii noastre configurează cadrul fertil în care se 

desfășoară întreaga vizită

Omagiul președintelui României 
socialiste adus eroilor luptei 
poporului filipinez pentru 
eliberare, pentru apărarea 
independenței și suveranității 

naționale
® Depunerea unei coroane de flori 

la Monumentul lui Jose Rizal
• Participarea la, solemnitatea de 

pe muntele Samat

în dimineața zilei de joi, 10 aprilie, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au depus o coroană de flori la Monumentul statuar al lui Jose Rizal, erou național al poporului filipinez.Monumentul statuar, închinat luptătorului înflăcărat pentru independența Filipinelor Josâ Rizal (1861—1896), a fost înălțat pe locul unde acest erou național a fost executat în dimineața zilei de 27 decembrie 1896. Pe o placă din bronz sînt gravate versurile poemului „Mi ultimo adios“, un nemuritor imn închinat patriei sale, scris de Jose Rizal în închisoare cu o noapte înaintea execuției.La această ceremonie — expresie a omagiului adus de poporul român tradițiilor de luptă ale poporului filipinez — președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt însoțiți de Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, dr. Radu Păun, ministrul sănătății, de alte persoane oficiale române.înalții oaspeți sînt întâmpinați de generalul Romeo C. Espino, șeful
★Joi dimineața, după ceremonia de la Monumentul lui Jose Rizal, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au îmbarcat la bordul iahtului prezidențial „Ang Pangulo“, împreună cu președintele Ferdinand Marcos și doamna Imelda Romualdez Marcos. Iahtul se îndreaptă spre extre- 

Marelui Stat Major al Forțelor armate filipineze.Ceremonia începe cu onorurile militare care se desfășoară în fața monumentului. Fanfara intonează imnurile naționale ale României și Filipinelor, în timp ce răsună salve de artilerie. Sînt trecute apoi în revistă unitățile în uniformă de gală.în continuare, în cadrul solemnității ce are loc în fața Monumentului statuar al lui Jose Rizal, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu depun o coroană de flori. înalții oaspeți români, celelalte persoane oficiale care îi însoțesc păstrează un moment de reculegere. Ceremonia se încheie, de asemenea, cu onoruri militare.Cu toată ora matinală, aleile din jurul monumentului cunosc o mare afluență de cetățeni ai Manilei care au ținut să vină, în număr mare, pentru a face o caldă manifestare de simpatie șefului statului român. La îndelungile aclamații ale locuitorilor capitalei..înalții oaspeți răspund cu cordialitate.
★mitatea sudică a peninsulei Bataan, unde are loc comemorarea luptelor eroice de la 9 aprilie 1942 pentru apărarea independenței și suveranității naționale a poporului filipinez. în semn de deosebită a- tenție, președintele Marcos a amî-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Convorbiri oficialeLa bordul iahtului prezidențial „Ang Pangulo" au început joi dimineața convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, șl președintele Republicii Filipine, Ferdinand Marcos.La convorbiri au participat Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan și Constantin Mitea, consilieri ai președintelui Republicii, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Au participat, de asemenea, Alejandro Melchor, ministrul executiv al cabinetului, Carlos P. Ro- mulo, ministrul afacerilor externe, Cesar Virata, ministrul finanțelor, Troadio Quiazon, ministrul comer

țului, Gerardo Sicat, director general al Departamentului dezvoltării economice naționale, Conra- do Estrella, ministrul reformei a- grare. )
Cu acest prilej, între cei doi șefi de stat a avut loc un amplu dialog de lucru, cu abordarea directă a căilor și mijloacelor privind probleme de colaborare și cooperare intre România și Filipine. Expri- mîndu-se satisfacția pentru bunele relații statornicite între cele două țări, de ambele părți a fost manifestată dorința de a așeza a- ceste relații pe o bază solidă, de a identifica noi posibilități și forme concrete de cooperare în domeniile economic, tehnlco-științific și cultural, dîndu-le, astfel, o mai mare extindere, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei progresului și destinderii internaționale.

în cursul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o ambianță de cordialitate și înțelegere .reciprocă, cei doi președinți au asistat la semnarea unui contract privind livrarea unei instalații românești de foraj tip „F 200—2 DH 3“ pentru adîncimi de 4 000 metri. Din partea română a semnat Emilian Uleia, președinte și director general al organizației pentru comerț exterior „Industrialexport", iar din partea filipineză a semnat Geronimo Velasco, președintele societății naționale filipineze a petrolului.Cu acest prilej, cei doi președinți au subliniat că acordul semnat Constituie un bun început și că a- ceastă cale trebuie continuată pe linia dezvoltării unei cooperări fructuoase și în avantajul reciproc, în multe alte domenii de activitate.

Odată cu Începerea însămînțării 
porumbului — cultura cerealieră cu 
cea mai mare pondere în agricultu
ra țării noastre — lucrările agricole 
de primăvară au intrat într-o etapă 
„de vîrf". Este un adevărat examen 
pentru oamenii muncii din agricul
tură, pentru mecanizatori și specia
liști, pentru organele agricole, intru- 
cît executarea acestei lucrări în ter
menele prevăzute și la un înalt ni
vel agrotehnic prezintă o mare im
portanță pentru obținerea de recolte 
mari de porumb în acest an.

După cum se apreciază la Minis
terul Agriculturii, în majoritatea 
județelor s-a trecut cu toate for
țele la semănatul porumbului. Veș
tile sosite la redacție consemnează 
chiar faptul că în unele unități a- 
gricple această lucrare s-a încheiat 
sau este intr-un stadiu avansat. E- 
xistă condiții materiale și tehnice 
pentru ca semănatul porumbului să 
se încheie în toate unitățile agricole 
în limitele timpului optim. Astfel, 
în cooperativele agricole, cu cele 
14 400 semănători SPC-6 se poate 
realiza o viteză zilnică la semăna
tul porumbului de peste 200 000 
hectare, pentru ca această lucrare 
să se încheie în 10 zile. în unele 
județe mari cultivatoare de porumb, 
cum sînt Olt. Teleorman, Ilfov. Ia
lomița, Brăila, Buzău. Mehedinți, 
semănatul porumbului se poate ter
mina chiar în 8—9 zile. De altfel, 
în unele județe a și fost atinsă, 
din primele zile, viteza de lucru 
stabilită.

La teleconferința care a avut loc 
joi seara la minister a fost subli
niată necesitatea ca, în aceste zile, 
direcțiile agricole județene, condu
cătorii de unități și specialiștii, 
printr-o temeinică organizare a 
muncii, să asigure însămînțarea po
rumbului confofm programelor sta
bilite. Ținînd seama de condițiile 
climatice din această primăvară, 
care impun ca semănatul porumbu
lui să se facă mai devreme și în
tr-un timp scurt, ministerul a indi
cat ca absolut toate semănătorile 
SPC-6 să fie folosite numai la se
mănatul porumbului și doar după 
ce se va încheia această lucra
re să se treacă la celelalte cul

Președintele Republicii Unite Tanzania,

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Julius K. Nyerere, președintele Partidului T.A.N.U., pre
: Ă A
INÎNTRECEREA

SOCIALISTĂ

Angajamente
de onoare —

fapte de onoare
Din întreaga țară sosesc acum, în perioada care precede 

ziua de 1 Mai, numeroase corespondențe care relevă entu
ziasmul și atmosfera cu care muncesc colectivele din între
prinderi, de pe șantiere, pentru îndeplinirea planului și a 
angajamentelor pe acest an, pentru înfăptuirea marelui 
obiectiv național : cincinalul înainte de termen.

Relatăm în pagina a ll-a despre succese obținute de 
diferite colective în întrecerea socialistă.

turi. Și în județele din Transil
vania și nordul țârii, pe măsură ce 
temperatura solului permite, este 
necesar să se treacă neîntîrziat și 
cu toate forțele la semănatul po
rumbului. Totodată, trebuie respec
tate cu strictețe normele de calitate 
precizate de Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante, tehnice de 
la Fundulea, despre care am rela
tat în ziarul nostru de ieri. în mod 
deosebit, pe lingă respectarea unor 
cerințe de prim ordin care asigură 
răsărirea și dezvoltarea normală a 
plantelor — pregătirea exemplară a 
terenului, respectarea riguroasă a 
adîncimii de înșămînțat, realizarea 
desimii optime — se cere ca semă
nătorile să fie echipate cu dispo
zitive pentru aplicarea concomiten
tă a îngrășămintelor chimice, ceea 
ce va asigura obținerea unor im
portante sporuri de producție.

Executarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate la semănat, efec
tuarea la timp a lucrărilor de între
ținere a culturilor care hotărăsc ni
velul recoltei impun creșterea răs
punderii personale a cooperatorilor, 
mecanizatorilor, a celorlalți oameni 
ai muncii din agricultură. De aceea, , 
la teleconferința amintită, condu
cerea ministerului a indicat să se 
încheie grabnic organizarea forma
țiilor mixte de mecanizatori și coo
peratori care să ia în primire. încă 
de la semănat, terenurile respective.

însămînțarea în limitele timpului- 
optim a celor peste 2,7 milioane 
hectare cu porumb — prevăzute a fi 
cultivate în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste — impune ca, 
pretutindeni, să se lucreze în ritm 
susținut din zori și pînă seara, folo- 
sindu-se din plin capacitatea trac
toarelor și semănătorilor și aoordîn- 
du-se maximă grijă calității lucră
rilor. Și în fruntea tuturor acțiuni
lor pentru încheierea îfi timp scurt 
și în bune condiții a semănatului 
porumbului trebuie să se afle in 
fiecare comună, în fiecare unitate, 
comuniștii, organizațiile de partid.

In pagina a Il-a : raidul 
nostru în județele Me
hedinți, Ialomița șl Ga
lați.

ședintele Republicii Unite Tanzania, va efectua o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România, în perioada 21—23 aprilie a.c.

In semn de omagiu fațâ de inalțli oaspeți români, frumoase ghirlande de flori oferite, după tradiția looalâ, la sosirea in portul Baseko din peninsula Bataan

Au intrat în funcțiune
Fabrica de produse 
din beton celular 

autoclavizat din Adjud

La Adjud, județul Vrancea. a in
trat în funcțiune fabrica de pro
duse din beton celular autoclavi
zat. Din. primele zile ale lunii a- 
prilie. noua întreprindere — care 
va realiza anual 130 000 mc ele
mente de construcții nearmate 
(blocuri de zidărie si plăci termo- 
izolatoare) si 100 000 mc elemente 
armate (pereți interiori, plăci de a- 
coperis și panouri pereți exteriori) 
a început să fabrice produse de 
bună calitate ce se vor livra șan
tierelor. Această nouă unitate in
dustrială este dotată în proporție 
de 87 la sută cu utilaje realizate 
in tară. Ea va aproviziona cu ma
teriale de construcții șantierele de 
locuințe din sudul Moldovei si es
tul Transilvaniei.

Noua trăqătorie de bare 
de la „Oțelul roșu”

în cadrul întreprinderii siderur
gice „Oțelul roșu" s-a înscris pe 
fluxul industrial o nouă și moder
nă trăgătorie de bare din otel. O- 
dată cu sporirea capacității de pro
ducție cu peste 15 000 tone bare 
trase pe an. noua unitate asigură 
si o diversificare sortimentală a 
produselor.
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'FAPTUL
DIVERS
„Minuni** 
din... paie

„Cum toată viața am fost

ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

ANGAJAMENTE DE ONOARE -
FAPTE DE ONOARE

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumind Excelenței Voastre pentru urările pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia sărbătorii naționale a țării mele, vă rog să primiți cele mai bune salutări și urările mele pentru fericirea Excelenței Voastre și pentru progresul mereu crescîr.d al poporului român prieten.

MICHAIL STASSINOPOULOS
Președintele Republicii Elene

_________ -------------în
vățat să muncesc, devenind pen
sionar m-am simțit deodată — 
nu mt-o luați in nume de rău — 
parcă fără rost. într-o zi m-am 
trezit In mină cu niște paie. 
M-am uitat la ele, le-am tot Ih- 
vîrtit, le-am tot sucit, și uite-așa 
mi-am găsit de lucru, și..." Și 
din ziua aceea, Victor Cîrstoiu 
din Craiova s-a apucat să facă 
— nu ne-o 
In nume de 
rate „minuni" 
paie de griu, 
mos colorate 
pe pânză, au 
toate 
ale Craiovel : universitatea. 
Teatrul Național, tipografia, 
Casa Băniei... Apoi, case olte
nești, mori de vint, păsări, pri
veliști. Cind îi vezi sutele de 
tablouri (care i-au fost solicita
te pentru o expoziție), dacă nu 
ți se spune din ce-s făcute, nici 
n-ai crede că-s din paie. Pen-

' tru la anul îi trebuie, cel puțin, 
o... claie I

luați 
rău 

din... 
orz și 
și ingenios lipite 

căpătat contur 
edificiile mai importante

Craiovel : i
Național,

nici nouă 
— adevă- 
paie. Din 
ovăz, fru-

Ia 
de

Tot în plic
Schimblnd trenul In gară 

Ciulnița, din cauza lipsei
plăcuțe indicatoare, o familie 
din Slobozia s-a urcat „la no
roc" intr-o garnitură, dar, tn 
loc să ajungă la București, s-a 
pomenit înapoi la Slobozia. 
Subliniind justețea semnalării 
noastre cu titlul „Trenul cu 
mutare In plic", directorul ge
neral al Regionalei Căi Ferate 
București, inginer T. Grama, 
ne trimite, tot in plic, răspun
sul : „Am luat imediat măsuri 
ca in toate stațiile care dispun 
de garnituri de tren acestea să 
fie dotate cu tăblițe indicatoare. 
Pentru trenurile 8 102 și 8 354, 
care circulă combinat pe dis
tanța Călărași — Ciulnița, s-a 
dispus ca în stația Ciulnița să 
se creeze o „fereastră" cores
punzătoare intre cele două tre
nuri, care de aici încolo circulă 
pe direcții diferite : primul 
spre București, al doilea spre 
Slobozia. Totodată, s-au luat 
măsuri de informare promptă 
și competentă a călătorilor in 
stațiile respective".

Au îndeplinit cincinalul înainte
de termen

• La sfîrșitul ultimului schimb de lucru din ziua de 10 aprilie, co
lectivul întreprinderii „Electromagnetica" din București a raportat înde
plinirea sarcinilor de producție din actualul cincinal. In felul acesta, fău
rarii de aparatură de telecomunicații și-au creat condiții pentru a realiza, 
pină la sfirșitul anului, o producție suplimentară în valoare de 1.181 mi
liarde lei. (Dumitru Tircob).

• Colectivul Trustului de construcții industriale din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej raportează îndeplinirea cu aproape 9 luni mai devreme a 
sarcinilor de plan din actualul cincinal. In acest răstimp, constructorii au 
dat în funcțiune 132 de obiective industriale si social-culturale, din cară 
27 înainte de termen. La cele 42 de obiective pe care le vor înălța în acest 
an, constructorii de pe Trotus s-au angajat să cîștige un avans de 310 zile. 
Astfel valoarea producției suplimentare ce va fi realizată pină la finei» 
anului va fi de circa 400 milioane lei. (Gheorghe Baltă).

• Pină în prezent. în județul Iași au îndeplinit sarcinile cincinalului 
întreprinderea de prelucrări mecanice pentru agricultură si industrie ali
mentară, întreprinderile de confecții, de utilaje și piese de schimb, 
de prelucrare a lemnului, de bere si spirt, de reparat material rulant din 
Pașcani, inspectoratul silvic județean ș.a. Aceste unități au realizat 
pină acum o producție In valoare de 130 milioane lei peste prevederile 
cincinalului. Merită consemnat si faptul că toate unitățile industriei lo
cale ieșene și-au îndeplinit sarcinile de export pe întregul cincinal. (Ma
nele Corcaci).

• Patru unități economice din județul Covasna au realizat sarcinile 
cincinalului, livrînd peste prevederile planului mărfuri în valoare de 605 
milioane iei. în primul trimestru, majoritatea întreprinderilor industriale 
ale județului au mărit considerabil avansul în îndeplinirea cincinalului. 
Astfel, pînâ la ora actuală, pe ansamblul industriei din acest județ s-a 
atins un avans de 88 de zile, ce se concretizează în livrarea peste pre
vederile planului a 10 500 000 mp țesături tip bumbac, confecții-textile 
in valoare de 655 milioane lei. mobilă în valoare de 72 milioane lei. 36 000 
mc cherestea rășinoase. 6 000 mc cherestea fag. (Tomori Geza).

Peste plan—o producție 
marfă de 300 milioane lei

Colectivele unităților din cadrul 
Ministerului Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții au 
realizat peste plan, de la începutul 
anului și pînă acum, o producția 
marfă de 300 milioane lei, iar indi
cele de productivitate a muncii pe 
lucrător pe ansamblul ministerului 
a crescut — peste sarcina din pla
nul de stat — cu 1,5 la sută. în 
această perioadă s-au produs supli
mentar : 1 150 000 mp furnire este
tice. 550 000 mp PAL, mobilă într-o 
gamă bogată de sortimente în va
loare de 22 milioane lei, 7 000 mc 
produse prefabricate din beton ar
mat, 3 milioane bucăți cărămizi șl 
aproape 200 tone obiecte din por
țelan.

Suprafețele de producție, 
mai bine gospodărite
în cadrul preocupărilor pen

tru utilizarea rațională a su
prafețelor construite, specialiștii 
Combinatului de articole tehnice din 
cauciuc — Pitești au elaborat un 
studiu valoros. Pe această bază, pe 
0 Șupfafață de aproape 2 500 mp, 
aflată în perimetrul fabricilor de

benzi transportoare, de furtunuri și 
de garnituri presate, au fost puse 
în funcțiune mai multe mașini, a- 
gregate și instalații al căror aport 
se concretizează în creșterea pro
ducției actuale a combinatului cu 
peste 2 000 tone articole din cauciuc 
pe an.

Cu un an mai devreme— 
la capacitatea proiectată

PIATRA NEAMt (Coresponden
tul „Scînteii". Ion Manea). — La 
numai un an și trei luni de la fa
bricarea primelor strunguri Carusel, 
timp în care „familia" acestor com
plexe utilaje, de înaltă tehnicita
te. s-a mărit continuu, harnicul co
lectiv de la întrebrindereâ meca
nică Roman a obtinut un nou și 
important succes în întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 1 Mai. 
Este vorba de atingerea parametri
lor proiectați la această nouă Sec
ție cu un an mal devreme, ceea ca 
a creat condiții tehnico-material» 
pentru ca. în perioada care a ră
mas din 1975. să se obțină supli
mentar o producție în Valoare d» 
peste 4 milioane lei. în prezent, a- 
cest colectiv depune eforturi pen
tru definitivarea proceselor meni
te să asigure asimilarea în totali
tate a noului strung Carusel, cu 
diametru] de prelucrare de 2 000 
mm.

Zile de muncd Intensa pe ogoarele ludețulul Ialomița. Obiectivul aparatului de fotografiat a surprins douâ 
aspecte: pregâtirea terenului la cooperativa agricolâ Ștefan Vodă (fotografia din 6tînga), și semănatul la 

cooperativa agricolă din Modelu (fotografia din dreapta) Foto : S. Cristian

Prețuirea muncii

A făcut-o
pe grozavul

Conducătorul auto Vasile 
Fărcaș circula cu autocamionul 
nr. 21-SJ-303 pe șoseaua jude
țeană Ciucea — Zalău, 
aici, nimic deosebit. Dar odată 
ajuns în satul de baștină, 
chiar în centrul lui, la o 
secție, a început să facă un vi
raj cu scrâșnet de roți, să vadă 
lumea de ce este el în stare. 
Tot jucîndu-se cu camionul, a- 
tent mai mult la cei care tre
buiau să-l admire decît la vo
lan, a dat peste un consătean, 
Aurel Rezmireș, pe care l-a ac
cidentat mortal.

Fină
Cizer, 
inter-

Marian

ai

si Mariana»
Nume frumoase de băiat 

fată. Numele copiilor gemeni
Ecaterinei Fotache, fostă ges
tionară la magazinul mixt din 
comuna Vinători, județul Vran- 
cea. Intr-o zi s-au gîndit s-o 
ajute pe mama lor in ale ma
gazinului (că de-aia ii zice 
„mixt", nu ?). Și atit de bine ?i 
frumos au „ajutat-o" pe mămica 
lor, incit in numai trei luni Ma
rian ți Mariana au sustras din 
magazin zeci de mii de lei bani 
gheață ! Cu buzunarele pline, 
Marian și Mariana au început... 
distracția : petreceri intermina
bile, cadouri oferite in dreapta 
ți-n stingă, plimbări In diferite 
orașe cu... taxiul. Urmează altă 
„distracție".

în familie,
și nu prea

De cite ori se întîlneau, 
atîtea ori se luau la harță. Din 
te miri ce. Cum începea unul, 
■ă zicem Nicolae Troscot, să 
spună că a doua zi se strică 
vremea, pentru că „îl doare reu
matismul", cum sărea ca ars Ilie 
Cristache, precum că a doua zi 
va fi precis cald și soare, pen
tru că el, cu urechile lui, auzi
se la buletinul meteo că va fi 
„cer înnorat și vînt slab pină la 
potrivit". Și astfel, cei doi 
cumnați din Azuga — Troscot și 
Cristache — ajungeau la certuri 
de pomină și chiar la bătaie. 
Cum s-a întâmplat și deunăzi, 
cind Troscot, epuizînd argu
mentele verbale, a pus mina 
pe un fier de călcat și l-a lovit 
pe cumnatul Cristache drept în 
cap. Urmarea : Cristache a ajuns 
la spital, iar Troscot la tribunal.

de

Gorunul
de la Cristur

De o jumătate de mileniu, 
unul din drumurile care duc 
spre Cristur, județul Sălaj, era 
străjuit de un gorun falnic. Iată 
insă că, in aceste zile frumoa
se de primăvară, impresionan
tul monument al naturii a fost 
lovit de o furtună năpraznică, 
in urmă căreia s-a prăbușit. Pe 
ramurile lui crăpaseră primii 
muguri. In același loc va fi 
plantat un alt gorun, care spe
răm că se va înălța la fel de fal
nic ți va dăinui ți el cel puțin 
500 de ani de acum inainte.

Rubrlcă redactata de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scinteil"

Pe ogoare in aceste zile
Cerința de a încheia semănatul porumbului in timpul optim impune, 
pretutindeni, o bună organizare a muncii, ritm susținut de lucru, 

maximă atenție calității lucrărilor

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" RELATEAZĂ:

MEHEDINȚI
în cooperativele agricole din jude

țul Mehedinți, viteza zilnică la semă
nat s-a mărit de 4 ori în comparație 
cu cea înregistrată în prima zi, ajun- 
gîndu-se la peste 4 000 ha. Este un re
zultat al bunei organizări a muncii, 
al extinderii schimburilor prelungite 
în majoritatea secțiilor de mecaniza
re, ceea ce a permis ca tractoarele 
și semănătorile să fie folosite cu ran
dament sporit. De asemenea, condu
cerile cooperativelor agricole asigură 
aprovizionarea ritmică cu sămîntă. 
„La noi — ne spunea ing. Ilie Gro- 
zăvescu. președintele consiliului in- 
tercooperatist Obirșia de Cîmp — 
chiar din ziua cînd s-a declan
șat semănatul porumbului, viteza 
planificată a fost depășită cu 35—40 
ha, ritm pe care îl menținem și în 
prezent. Din cele 3 800 ha planificate, 
noi am și insămînțat peste 2 900 ha, 
ceea ce înseamnă că pînă la finele 
săptămînii vom. încheia această lu
crare".

Pină joi seara, In 12 cooperative 
agricole — Punghina, Gemeni. Dîr- 
vari, Gruia, Bălăcită, Stircovița ș.a. 
— semănatul porumbului s-a încheiat, 
în unitățile cooperatiste din județ s-a 
însămânțat pînă joi peste 48 la sută 
din suprafața planificată. Sint insă și 
unități unde tractoarele și semănăto
rile nu se folosesc la Întreaga capaci
tate. Un exemplu : mecanizatorii și 
cooperatorii din Bălăcită au încheiat 
semănatul celor 367 ha In numai 4 
zile. In schimb, vecinii lor. cei din 
Dobra, care dispun de aceleași posi
bilități, au Insămînțat numai 80 de 
ha din cele 262 ha prevăzute în plan.

Aceasta din cauză că lucrul Începe 
tîrziu, sămînta nu este transportată 
din timp la capetele tarlalelor. De a- 
semenea, nu în toate unitățile agri
cole de stat se realizează viteza zil
nică planificată. (Virgil Tătaru).

IALOMIȚA
UnitățUe agricole din județul Ialo

mița și-au propus să aducă in ham
bare, in acest an. cel puțin 800 000 
tone de porumb. Principala condiție 
pentru realizarea acestei producții 
este insămînțarea la timpul optim. La 
8 aprilie, din cele 156 745 ha se însă- 
mințaseră 10 500. „Dispunem de forțe 
să însămînțăm zilnic 18 000 de hec
tare. ne-a spus ing. Ion Cristea, di
rectorul direcției agricole. în acest 
fel, în 8 zile putem însămînța Întrea
ga suprafață de porumb. Și încă un 
amănunt : avem teren pregătit In 
permanență pentru 3 zile de lucru".

Am reținut aceste precizări ale di
recției agricole. Să vedem cum stau 
lucrurile pe teren. în cele mai multe 
unități agricole ele se confirmă. Coo
peratorii de la Slobozia Nouă, bună
oară, însămînțaseră pînă ieri 600 din 
cele 912 ha prevăzute. în unitățile din 
consiliul intercooperatist Dragalina, 
rezultatele nu sînt pe măsura posi
bilităților. Din 2 900 hectare s-au se
mănat numai 750 hectare. De ce ? 
Viteza zilnică prevăzută pentru o se
mănătoare — 15 hectare — este prea 
mică față de ceea ce obțin alte uni
tăți, unde se lucrează într-adevăr 
întreaga „zi-lumină“ — 18—20 ha pe 
zi. Din această cauză, cooperativele 
din consiliul intercooperatist Draga
lina — Perișoru, Ștefan Vodă, Brîn-

coveni și Dragalina — însămânțează 
* în fiecare zi cu 80—90 ha mai puțin.

Semănatul nu decurge corespunzător 
nici în, cooperativa din comuna 
Gheorghe Doja, unde din 1 200 ha au 
fost însămînțate numai 200. Ce fac 
cele 7 semănători ? (Lucian Ciubo- 
taru).

GALAȚI
Pină In seara zilei de 9 aprilie, In 

județul Galați, din suprafața de 
92 734 hectare prevjăzută a se cultiva 
cu porumb, se insămințaseră 21658 
hectare. De remarcat că rață de gra
ficul stabilit pină Ia 10 aprilie, in- 
sămînțările se desfășoară în ritm co
respunzător, înregistrindu-se chiar și 
unele depășiri. „Ne străduim — spu
nea ing. Marian Băișan, director ad
junct al direcției agricole județene — 
să depășim viteza zilnică plaiiiîicată. 
De pildă, față de 7 280 ha cit este 
viteza zilnică planificată, in ziua de 
9 aprilie am realizat 8 238 ha. acu- 
mulind un spor de 13 la sută". în
tr-adevăr, în numeroase cooperative 
agricole (Drăgușeni, Cavadinești, Cu
dalbi, Valea Mărului și altele), care 
au suprafețe mari de însămînțat cu 
porumb (intre 1 000 și 1 900 hectare 
fiecare), s-au înregistrat ritmuri su
perioare de lucru, rezultat al străda
niilor mecanizatorilor din stațiunile 
de mașini agricole ce le servesc, al 
bunei organizări a muncii în gene
ral. Există însă și unități agricole 
cooperatiste unde trebuie să se ac
ționeze mâi energic in zilele urmă
toare, deoarece viteza zilnică înre
gistrată pînă acum este sub cea pla
nificată : Slivna, Certești, Bălășești, 
Independența si altele. Deci, rezul
tatele bune de pînă acum pot fi mult 
sporite în zilele viitoare printr-o mai 
temeinică organizare a muncii în u- 
nitățile rămase în urmă, printr-un 
grad sporit de utilizare a mașinilor 
agricole (Dan Plăeșu).

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVâ rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru mesajul dumneavoastră de felicitări și cele mai bune urări transmise cu ocazia zilei mele de naștere.Folosesc această ocazie pentru a vă transmite cele mai bune urări < pentru sănătatea și fericirea Excelenței Voastre, pentru prosperitatea continuă a poporului român.

Sheikh MUJIBUR RAHMAN
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

Plenara Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste

Joi a avut loc plenara Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, care 
a examinat și dezbătut Proiectul pla
nului tematic al filmului artistic de 
lung metraj pe perioada 1976—1980 
— corespunzător sarcinii trasate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — precum 
și propunerile de măsuri pentru îm
bunătățirea activității industriei po
ligrafice și sporirea eficientei ei eco
nomice.

La lucrările plenarei au luat par
te.. ca invitați, oameni de artă și cul
tură, scenariști, regizori șl critici de 
film. Specialiști din industria poli
grafică. activiști din domeniul cul
turii. Relăvîndu-se importanta Ideo
logică. politică si estetică a Proiectu
lui de olan tematic al filmului ar
tistic de lung metraj, adevărat pro
gram cincinal al cinematografiei ro
mânești, s-au făcut totodată. În lu
mina Programului partidului, suges

tii de lărgire a ariei de investigație 
a cinematografiei noastre în cimpul 
vieții sociale, au fost formulate re
comandări privind creșterea nivelu
lui artistic *1 noilor creații, pentru 
ca filmul artistic românesc să răs
pundă tn și mai mare fnăsură nece
sităților Vieții Spirituale a societății 
noastre socialiste, sarcinilor trasate 
de Congresul al XI-lea al partidu
lui.

Plenara a examinat, totodată, posi
bilitățile de sporire a eficienței eco
nomice a industriei poligrafice și a 
aprobat proiectul de măsuri consa
crate perfecționării activității in a- 
cest domeniu.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvântul tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste.

(Agerpres)TIMIȘOARA (Corespondentul „Scln- 
teii“. Cezar Ioana). — Joi. la Tom
natic. județul Timiș, a avut loc o 
festivitate în cadrul căreia coopera
tivei agricole de producție din loca
litate, ’distinsă recent prin decret 
prezidențial cu titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste" și medalia de aur 
„Secera și Cibcanui", pentru reali
zarea în anul 1974 a unei producții 
de 7 361 kg porumb boabe Ia hectar 
Si cu „Ordinul Muncii" clasa I. pen
tru obținerea unor producții de 46 633 
kg sfeclă de zahăr si 52 660 kg le
gume la hectar, i s-a decernat pen
tru a șaptea oară consecutiv dra
pelul de unitate agricolă fruntașă pe 
tară în întrecerea socialistă pe 1974 
la cultura legumelor. Participanții la 
adunarea festivă au adresat o tele
gramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care se an
gajează să obțină. în anul 1975. 5 000 
kg griu la hectar. 8 000 kg porumb 
boabe la ha. 50 000 kg sfeclă de za
hăr lă hectar. 60 000 kg legume la 
hectar si 4 000 litri de lapte pe vacă 
furajată.

—

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală^
17,00 Telex.
17,05 Emisiune fn limba germană.
18,50 Tragerea Loto.
19,00 Județele țării pe verticala 

dezvoltării. Azi — județul 
Ialomița.

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

19.30 Telejurnal.
20,00 Pagini glorioase din Istoria 

patriei : Eroii de la Moisei.
20,15 ,,Cîtu-i plaiul românesc !“ — 

melodii populare.
Î0.30 Film artistic : „Tatăl". Pre

mieră pe țară.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL TI
17.30 Telexv
17,35 File de dicționar : Fernandel.
19.30 Telejurnal.
20,00 Tineri interprețî de muzică 

populară.
20J0 Osmoză : Invățămînt — cer

cetare — producție. Film do- 
cumentar-artlstic.

20,40 Viața economică a Capitalei. 
20,55 Telex.
îl,00 Biblioteca pentru toți. Hor

tensia Papadat-Bengescu (IV).
21,45 Film serial : „Kojak".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și U aprilie, tn țară : Vreme In ge
neral instabilă, mai ales tn prima par
te a intervalului. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea șl caracter de aversă. Tempera
tura in scădere, tn prima parte a in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 8 grade, iar ma
ximele Intre 8 șl 16 grade, local mal 
ridicate. In București : Cerul va fi 
temporar noros. Se vor semnala ploi, 
mai ales sub formă de averse. Vint 
potrivit, cu-'Unele intensificări. Tem
peratura va continua să scadă la în
ceputul Intervalului.

Lucrările simpozionului internațional sindical 
„Participarea femeilor la viața economică și socială"

Joi au continuat la București lu
crările simpozionului internațional 
sindical cu tema „Participarea fe
meilor la viața economică și socială".

Pe marginea rapoartelor prezentate 
în prima zi de lucru, au avut loc 
dezbateri, în cadrul cărora s-a sub
liniat importanța organizării în țara 
noastră a acestei ample manifestări 
înscrise în programul de acțiuni al 
Anului internațional al femeii, pro
clamat de Organizația Națiunilor 
Unite la inițiativa României și care 
se desfășoară sub deviza „Egalitate, 
dezvoltare, pace".

Dezbaterile au scos tn evidență 
faptul că în unele țări se promo
vează o politică menită să asigure 
o deplină egalitate tn drepturi a fe
meilor cu bărbații, să traducă în 
fapt acest principiu, ca o condiție e- 
sențială a dezvoltării social-econo- 
mice a popoarelor.

S-a arătat, totodată, că importantul 
potențial uman pe care îl reprezintă 
femeile nu se bucură pretutindeni de 
condițiile deplinei afirmări, datorită

discriminărilor existenta încă In so
cietatea bazată pe exploatare și 
inechitate. Pornind de la necesitatea 
lichidării acestor stări de lucruri a- 
nacronice, vorbitoarele s-au pronun
țat pentru includerea în programele 
de dezvoltare ale fiecărui stat a 
unor obiective concrete, capabile să 
asigure afirmarea femeii în societa
te, pentru adoptarea unor măsuri e- 
ficiente, cu caracter economic și ju
ridic, care să sporească aportul 
femeii la producția bunurilor ma
teriale și spirituale. în același timp, 
numeroase vorbitoare au sublini
at că pentru realizarea acestui 
deziderat un rol important îl 
are cooperarea între diferite in
stituții naționale și Internaționale, 
între organizațiile sindicale și de 
femei, în așa fel incit să se înregis
treze rezultate eficiente, în beneficiul 
femeilor și mamelor din întreaga 
lume, care se consacră muncii, pro
gresului și dezvoltării națiunilor lor.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al 

Portugaliei, Ernesto de Melo Antu- 
nes, a trimis ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, o tele
gramă prin care mulțumește pentru 
felicitările și urările transmise cu 
ocazia numirii sale în această func
ție.

*
Joi a plecat la Paris o delegație a 

Comitetului foștilor luptători antifas
ciști din Republica Socialistă Româ
nia, condusă de Nicolae Matei, mem
bru a! C.C. al P.C.R., secretar ai Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., care, la invitația Federației 
naționale a deportaților și internați- 
lor rezistenți și patrioți din Fran
ța, va participa la manifestările pri
lejuite de a 30-a aniversare a victo
riei asupra fascismului.

In aceeași zi. o delegație a Comi
tetului foștilor luptători antifasciști 
din țâra noastră a plecat la Berlin 
pentru a lua parte la manifestările 
organizate cu prilejul celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării lagărului de 
la Buchenwald.

Ambasadorul Republicii Islamice 
Pakistan la București, S.A.D. Buk
hari. a oferit joi seara un cocteil cu 
prilejul plecării sale definitive din 
tara noastră. ,

Au participat Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri al conducerii unor instituții 
centrale, reprezentanți ai I.R.R.C.S.. 
ai Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia si Africa, alte per
soane oficiale.

Au luat parte șefi ai unor mi- 
«iuni diplomatice acreditați la Bucu
rești. alti membri ai corpului diplo
matic.

★
La 10 aprilie a avut loc la Bucu

rești semnarea noii înțelegeri de co
laborare între Radioteleviziunea ro
mână și Radioteleviziunea suedeză.

înțelegerea a fost semnată din par
tea Radioteleviziunii române de Va
sile Potop, director general, iar din 
partea Radioteleviziunii suedeze, de 
Otto Nordenskioeld. director general

Au fost prezenți Curt Leijon. am
basadorul Suediei la București; mem
bri ai ambasadei, reprezentanți ai 
Radioteleviziunii româna.

(Agerpres)

Noul mers al trenurilor

„CINSTIRE HĂRNICIEI"

Este genericul manifestărilor care 
au avut loc zilele acestea la Casa de 
cultură a sindicatelor din Suceava, 
dedicate fruntașilor în întrecerea so
cialistă pe anul 1974. In prima par
te, in cadrul unei solemnități, to
varășul Miu Dobrescu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Sucea
va al P.C.R., a înminat titlul de 
Erou al Muncii Socialiste și, me
dalia de aur „Secera și ciocanul", 
precum și „Ordinul Muncii" clasa I 
unităților agricole sucevene distin
se recent prin decret prezidențial. 
Au fost, de asemenea, inminate di
plome colectivelor de oameni ai 
muncii care au realizat prevederile 
actualului cincinal.

în continuare s-a desfășurat un 
bogat program cultural-artistic, la 
reușita căruia și-au dat concursul 
corul casei de cultură a sindicate
lor. brigăzi artistice de agitație, 
formația de dansuri, orchestra de 
muzică populară și soliștii ansam
blului „Ciprian Porumbescu". 
(Gheorghe Parascan).

OMAGIU ZILEI DE 9 MAI
In cadrul programului de mani

festări politico-educative ce se des
fășoară în județul Maramureș, sub 
semnul sărbătorii de la 9 Mai, pio
nierii din Baia Mare au organizat 
o evocare istorică la Monumentul 
ostașului român. Copiilor li s-a

titulat „Petru Poni — personalita
te de seamă a științei românești", 
prilejuit de comemorarea a 50 de 
ani de la moartea marelui savant 
român. Comunicările au prezentat 
activitatea lui Petru Poni ca pro
fesor, pedagog și educator, cerce
tările Întreprinse de marele savant 
pentru cunoașterea mineralelor și

vorbit despre vitejia ostașilor noș
tri, despre jertfele date de poporul 
român în numele libertății, inde
pendenței și păcii. Purtătorii crava
telor roșii au prezentat apoi un 
montaj de versuri patriotice. au 
depus jerbe de flori la monument 
și au primit in rîndurile pionieri
lor, in acest cadru solemn, un grup 
de școlari din clasa a II-a. (Gheor
ghe Susa).

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC
La Palatul culturii din Iași a a- 

vut loc un simpozion științific in

rocilor patriei, îndeosebi a țițeiu
lui și a naturii hidrocarburilor. 
(Manole Corcaci).

„El VEGHEAZĂ"w
Este titlul unui reușit film de 

scurt metraj, realizat sub egida 
Direcției sanitare a județului Satu- 
Mare. care a fost prezentat tn pre
mieră. de Ziua sănătății. în fața a 
700 medici și cadre sanitare medii 
din Satu-Mare. Pelicula aduce, prin 
imagini sugestive, un cald omagiu

„oamenilor In alb" «ătmăreni, ce
lor care veghează cu neobosită 
dăruire la apărarea sănătății. Fil
mul, care va fi prezentat și în așeză- 
mintele culturale, este realizat de ci
neaștii amatori Ioan Gavrilaș și teh
nicianul farmacist Al. Dembrovszky 
(scenariul și regia). Geza Balla 
(montaj) și dr. Laczka Iozsef (con
sultant tehnic). (Ociav Grumeza).

ZILELE TEATRULUI 
DE AMATORI

A Început recent etapa de masă 
a festivalului-concurs „Zilele tea
trului de amatori din Gorj". Reu
nind peste 150 de formații teatrale 
de pe lingă așezămintele de cul
tură de Ia orașe și sate, această 
amplă manifestare cultural-educa- 
tivă, a cărei tematică este anco
rată in realitatea socialistă a ță
rii, iși propune să contribuie la vi
talizarea mișcării artistice de ma
să și. totodată, la selecționarea celor 
mai talentate formații de amatori, 
in vederea înființării teatrelor 
populare in localitățile Tlrgu-Jiu 
Si Motru. (Dumitru Prună).

Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor a elaborat noul Mers 
al trenurilor de călători, valabil pen
tru intervalul 1 iunie 1975—29 mal 
1976. în noul orar au fost incluse 
încă 14 trenuri accelerate, 18 trenuri 
de persoane și 20 de curse locale. De 
pildă, pe linia București Nord—Su
ceava se pun in circulație accelera
tele 523/524, 'iar Intre localitățile 
Blaj, Sovata șt Praid se înființează 
trenurile de persoane 3 597/3 598, 
care au legături lesnicioase în stația 
Blaj, cu rapidele 25/26 (magistrala 
București — CIuj-Napoca). Accelera
tul 345 Timișoara — Lugoj — Ilia — 
Teiuș — CIuj-Napoca — Vatra Dor- 
nel iși prelungește traseul pînă la 
Iași. A fost pus tn circulație pen

tru sezonul estival trenul internațio
nal 315/316 cu ruta București Nord
— Brașov — CIuj-Napoca — Oradea
— Budapesta — Praga — Dresda — 
Leipzig.

Datorită finalizării unor noi lu
crări de investiții, a devenit posibilă 
reducerea duratei de parcurs pen
tru zeci de trenuri. Astfel, rapidul 
35 București Nord — Brașov — CIuj- 
Napoca va ajunge la stația de desti
nație finală cu 23 de minute mai de
vreme : acceleratul 422 Satu-Mare — 
Baia Mare — Deda — Ciceu — Sf. 
Gheorghe — Brașov — București 
Nord și-a redus durata de parcurs 
cu 61 de minute, iar personalul 4 002, 
de pe aceeași rută, cu 102 minute. 
. ' (Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL t Pregătiri 

ale echipelor noastre 
reprezentative pentru 

partidele Internationale
Ieri s-au reunit componenții lotu

lui reprezentativ A pentru ultimele 
pregătiri in vederea meciului cu se
lecționata Spaniei (Madrid — 17 a- 
priiie — ora 20.30 — televizare in 
direct). în locul fundașului Mateescu, 
accidentat, a fost inclus in lot Do- 
brău. Căpitanul echipei, Cornel Dinu, 
nu e incă restabilit, totuși se speră 
în recuperarea lui pină la data ple
cării spre Madrid — marți, 15 apri
lie. La lotul de, tineret „sub 23 ani" 
au fost convocați special Beldeanu 
și Troi (de ce nu și Iordănescu ?) 
care vor juca duminică la București 
in partida du Selecționata similară a 
Poloniei.

Decizie a Colegiului central 
al arbitrilor

Colegiul central al arbitrilor a ana
lizat modul in care a fost arbitrat 
meciul F. C. Argeș—Dlnamo și a 
decis sancționarea lui Otto Anderco 
cu suspendarea pe timp de șase luni 
tncepind de la 8 aprilie a.c. Suspen
darea e valabilă pentru meciurile 
tuturor diviziilor.

GIMNASTICA » A XVlIl-a 
ediție a campionatelor 

Internationale ale Românie!
De azi și pînă duminică, tn sala 

Floreasca din Capitală, se vor desfă
șura campionatele internaționale ale 
României — ediția a XVIIl-a. Astăzi, 
de la ora 17.30, întrecerile mascu
line. Pentru copii și elevi intrarea e 
gratuită în toate zilele de concur».
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU IN FILIPINE
O privire de ansamblu 

asupra zonei industriale BataanLa întoarcerea de pe muntele Samat, elicopterele trec pe deasupra insulei Corregidor, cu ruinele sale lăsate de război și devenite astăzi Muzeu al Rezistenței poporului, apoi survolează peisajul tropical al peninsulei Bataan. Pe aceste meleaguri, cîndva răvășite de bombe, cresc astăzi tinere vlăstare ale industriei filipineze. Aici a luat ființă, în ultimii ani, zona industrială de producție și export, Unul din obiectivele înscrise în „Programul noii societăți", program de dezvoltare inițiat de președintele Ferdinand Marcos.Din elicoptere, peisajul industrial se vede bine conturat: o zonă întinsă pe o suprafață de 1600 hectare, în perimetrul căreia au fost construite, în prima fază (planul general de dezvoltare prevede trei faze), numeroase întreprinderi pentru montarea de autovehicule,
Omagiul președintelui României

(Urmare din pag. I)nat cu o zi desfășurarea Solemnităților, astfel ca oaspeții români să poată lua parte la aceste manifestări.Iahtul traversează apele ușor Vă- lurite ale golfului Manila, care în această dimineață de aprilie sînt de un albastru transparent. Sub cerul torid al Sudului. După o oră și jumătate, nava prezidențială a- costează în micul port Baseko, de unde cei doi președinți și persoanele oficiale care îi însoțesc se deplasează cu elicopterele pe muntele Samat, survolînd întinse plantații de cocotieri, mângo șl trestie de zahăr.Pe pajiștea unui mic platou, nu departe de vîrful muntelui, elicopterele aterizează.Cei doi președinți primesc onorurile militare. Apoi, la baza marelui catarg, în vîrful căruia flutură stindardul Filipinelor, sînt depuse coroane de flori.înalții oaspeți români sînt însoțiți de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, dr. Radu Păun, ministrul sănătății, Constantin Mitea și Mihai Pacepa, consilieri ai președintelui republicii.în sala de marmură, cu coloane dreptunghiulare, are loc o ceremonie la care participă, Ca oaspeți de onoare, președintele N i c o 1 a e Ceaușescu și to.varășa Elena 

pentru confecții și prelucrarea lemnului, șantiere de construcții' și reparații navale etc. Zona de producție și export din Bataan reprezintă, totodată, un experiment în ceea ce privește cooperarea în producție cu alte țări. Guvernul filipinez a creat aici condiții deosebit de avantajoase pentru investitorii locali și străini, acordînd scutiri de taxe, atît la materiile prime și tehnologia din'import, cît și la produsele exportate din a- ceastă zonă. Zona industrială Bataan este menită astăzi să contribuie substanțial la mai buna folosire a forței de muncă disponibile și, în același timp, să înscrie în circuitul dezvoltării și această regiune. Odată cu crearea noilor întreprinderi, în zona industrială din Bataan au fost construite noi centre de locuit, școli, așezăminte so- cial-culturale.
Ceaușescu. în fața unei numeroase asistențe, în rîndurile căreia se află membri ai cabinetului filipinez, alte înalte oficialități civile și militare, personalități de frunte ale vieții politice, economice, științifice din Filipine, veterani de război, numeroși cetățeni ai capitalei, prezența înalțllor oaspeți români este salutată pe rînd de toți vorbitorii care urcă la tribună. Ei evocă, apoi, pe larg eroismul și sacrificiul apărătorilor Manilei, luptele înverșunate, la care actualul președinte Marcos a luat parte ca tînăr locotenent.în încheiere, ia cuvîntul președintele Ferdinand Marcos, care omagiază memoria celor ce au căzut în lupta pentru libertatea poporului filipinez, pentru ca acesta să-și poată construi astăzi o viață nouă și independentă, să poată trece la înfăptuirea „Programului noii societăți".Președintele Marcps arată, în continuare, că pentru participanții la această adunare este o deosebită' onoare de a saluta prezența președintelui României, Nicolae Ceaușescu, personalitate de mare prestigiu în viața politică internațională, omul căruia ideile Rezistenței îi sînt bine cunoscute, dat fiind faptul că el însuși a luptat, încă de tînăr, din ilegalitate, pentru triumful libertății și împotriva hitlerismului.

Dejun la bordul 
iahtului prezidențialLa bordul iahtului prezidențial „Ang Pangulo", în timpul reîntoarcerii spre portul Manila, Bre loc un dejun oferit de președintele Marcos și doamna Imelda Ro- mualdez Marcos în onoarea oaspeților români, prilej de a continua dialogul de lucru început în primele ore ale dimineții. Convorbirile oficiale sînt prelungite și după prînz, pe puntea de la pupa, unde cei doi șefi de stat și colaboratorii
Dineu in onoarea 
oaspeților româniPreședintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au participat, joi seara, la un dineu oferit în cinstea lor, la palatul „Ang Maharlica", de președintele Ferdinand Mârcos și doamna Imelda Romualdez Marcos.La dineu au participat persoanele oficiale române și membrii

Spectacol de galăJoi seara, la Centrul cultural din Manila, doamna Imelda Romualdez Marcos, președinte fondator al a- cestei instituții, a oferit un spectacol de gală în onoarea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.Edificiul Centrului cultural din Manila — operă a arhitectului filipinez Leandro Locsin — care și-a deschis porțile anul trecut, este cea mai moo'ernă construcție din capitală. Activitatea acestui important centru de cultură, ce se desfășoară sub înaltul patronaj al doamnei Imelda Romualdez Marcos, cuprinde o gamă largă de discipline artistice. Impunătorul edificiu, împreună cu anexele sale, adăpostește o mare sală de spectacole, alte săli pentru expoziții de pictură și sculptură, școli de my- 

lor examinează căile și domeniile care oferă posibilități de intensificare a relațiilor de prietenie și cooperare între cele două țări și popoare.Dejunul și Convorbirile s-ău evidențiat Atît printr-un pronunțat Caracter de lucru, cît Și printr-o ambianță de caldă cordialitate Și prietenie.In cursul după-amiezii, nava prezidențială s-ă întors în portul Manila.

guvernului filipinez cu soțiile. Au luat parte, de asemenea, președintele Asociației de prietenie Filipi- ne-România, Fred Elizalde, președintele Camerei de comerț a Fiii* pinelor, și secretarul general al asociației, prof. Melecio Magno.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
La bordul iahtului prezidențial „Ang Pangulo", in drum spre peninsula Bataan

zică și balet, un muzeu de artă fi- lipineză din antichitate și pînă în Zilele noastre.Înalțiî oaspeți români, însoțiți de președintele Ferdinand Marcos, de doamna Imelda Romualdez Marcos, sînt salutați în holul centrului cultural de un numeros, public.Marea sală de spectacole este împodobită cu drapelele României și Filipinelor. Orchestra filarmonică din Manila intonează imnurile de stat ale celor două țări.Spectacolul, prezentat de un cor de copii și de formații instrumentale și de balet, a cuprins piese corale filipineze, melodii interpretate de orchestra „Pangrat Kawa- yan Philippines" cu instrumente tipice filipineze de percuție și de suflat, confecționate din bambus, precum și o suită din cele mai frumoase dansuri din diferite regiuni ale arhipelagului.în semn de prețuire a prezenței în Filipine a înalților oaspeți • români, corul și formația de instrumente din bambus au interpretat piese populare românești.în continuare, formația de balet a centrului cultural a prezentat cîteva dansuri, între care baletul „Ang Sultan", inspirate din viața din trecut și de azi a poporului filipinez.Coloritul viu al costumelor, melodiile suave, interpretate la instrumente tradiționale, mișcările pline de grație ale dansatorilor oferă o frumoasă și Sintetică imagine a unei culturi cu vechi tradiții, ale cărei valori autentice poporul filipinez le-a păstrat cu sfințenie.înalții oaspeți români, distinsele gazde, împreună cu întregul public din sală au răsplătit cu vii aplauze măiestria artiștilor filipinezi.în semn de omagiu, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, președintele Marcos și doamna Marcos oferă artiștilor frumoase coșuri cu flori.

In timpul ceremoniei consacrate eomemorttol luptelor pentru opârarea independenței și suveranității naționale 
a poporului filipinez

Moment solemn. Depunerea unei coroane de flori la monumentul eroului național al poporului filipinez Josd Rizal

Se vizitează expoziția de carte 
românească șl fillpineză

La expoziția 
de carte 

românească 
și fihpineza

După spectacolul de gală, președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, președintele Ferdinand Marcos și doamna Imelda Marcos, împreună cu celelalte persoane -oficiale, au vizitat expoziția de carte românească și fili- pineză deschisă zilele acestea la Centrul de cultură din Manila, cu ocazia vizitei în Filipine a înalților oaspeți români. în cele două standuri ale expoziției sînt prezentate, la loc de frunte, volumele tovarășului Nicolae Ceaușescu și președintelui Ferdinand Marcos.
Reportajul vizitei a fost realizat de :
Victor STAMATE 
LI viu RODESCU 
Paul DIACONUFotografii: Angliei Pasat

Presa filipineză acordă spații largi 
desfășurării vizitei in Filipine- a 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Ziarul „DAILY EXPRESS", sub ti
tluri ca „Președinții Marcos și 
Ceaușescu se pronunța pentru lega
turi mai strînse între cele două țări"; 
„O nouă eră de prietenie" ; „Oaspeții 
români întimpinați cu un călduros 
bun venit", inserează pe prima 
pagină o amplă relatare despre ma
nifestările de caldă prietenie și sim
patie cu care distinșii oaspeți români 
au fost întimpinați și înconjurați in 
Filipine. Sînt reproduse textele cu- 
vîntărilor rostite pe aeroport. în ca
drul ceremoniei de primire, de pre
ședintele Ferdinand Marcos și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Relată
rile sint însoțite de fotografii, care 
înfățișează pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Ferdinand Marcos, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. împreună 
cu doamna Imelda Romualdez Mar
cos. la sosirea pe aeroport.

Ziarul publică un amplu articol 
consacrat vieții și activității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, rele- 
vind eforturile sale neobosite pen
tru prosperitatea României socialis
te, pentru bunăstarea și fericirea po
porului, pentru afirmarea României 
pe arena internațională.

„THE TIMES JOURNAL" anunță 
cu titluri mari, pe toată pagina întii, 
începerea vizitei în Filipine a 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, prezentind apoi în de
taliu momentele desfășurării pro
gramului de miercuri. Ziarul repro
duce, de asemenea, extrase largi din 
cuvintările rostite pe aeroport de 
președintele Ferdinand Marcos si 
președintele Nicolae Ceaușescu. Tot 
pe prima pagină este reprodusă o 
fotografie de la sosirea pe aeroport, 
într-o altă pagină, intitulată 
..Manila salută pe președintele 
Ceaușescu", sînt relatate manifestă

rile de, caldă prietenie, stimă și alea
să prețuire ale oficialităților și popu
lației din Manila la adresa distinșilor 
oaspeți români.

în aceeași pagină este publicat un 
articol care prezintă ampla activitate 
științifică și politică a tovarășei 
Elena Ceaușescu. subliniindu-se că 
„doamna Elena Ceaușescu este unul 
dintre cei mai distinși academicieni 
ai țării sale". Articolul este însoțit de 

„Se deschide o eră a prieteniei și colaborării 
în relațiile romano - filipineze"

Ample relatări și comentarii ale posturilor de radio și televiziune

portretul tovarășei Elena Ceaușescu 
si de o fotografie infățișindu-i pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și pe to
varășa Elena Ceaușescu in momentul 
coboririi din avionul prezidențial.

Același ziar inserează un articol 
intitulat „Românii — iubitori de li
bertate", prezentind momente din în
delungatele tradiții de luptă ale 
poporului român pentru eliberarea 
națională și socială, pentru apărarea 
independentei si suveranității, a fiin
ței naționale.

„THE TIMES JOURNAL" publică, 
de asemenea, un amplu articol in
titulat „Industria în România", care 
consemnează dezvoltarea industrială 

a orașului Brașov, ilustrare a pro
gresului economic, industrial și so
cial al României socialiste. Brașovul 
industrial — scrie ziarul — reflectă 
imaginea de ansamblu și pulsul in
dustrializării României, coloana ver
tebrală a dezvoltării economice și 
sociale a țării. Țară socialistă in 
curs de dezvoltare, România afirmă 
și aplică principiul potrivit căruia 
industrializarea constituie punctul 

forte Care conferă economiei un ca
racter dinamic, duce la dezvoltarea 
științei și culturii, la îmbunătățirea 
nivelului de trai, asigură și consoli
dează independenta națională, ii con
feră demnitate".

Ziarul „BULETIN TODAY" publi
că pe prima pagină un amplu articol 
intitulat „Republica Filipine și 
România își consolidează legăturile 
prietenești", care redă cuvintările 
rostite pe aeroport de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ferdinand 
Marcos și prezintă desfășurarea 
primei zile a vizitei, manifestările 
de stimă și prețuire față de distinșii 
oaspeți. Textul este însoțit de o fo

tografie infățișînd pe președinții 
Nicolae' Ceaușescu și Ferdinand 
Marcos în timpul ceremoniei de la 
aeroport.

Cotidianul „BUSINESS DAY" pu
blică, la rindul său, pe prima pa
gină, un articol relatînd principalele 
momente ale primei zile a vizitei 
în Filipine a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, simpatia cu care au fost 

întimpinați pretutindeni înalții oas
peți români.

POSTURILE DE RADIO SI TELE
VIZIUNE au consacrat, de asemenea, 
spații largi vizitei. Stațiile de tele
viziune GTV-4 și GMA-7, împreună 
cu toate posturile de radio și tele
viziune afiliate, au transmis in direct 
ceremonia de la sosirea pe aero
portul internațional din Manila a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, manifes
tările spontane de simpatie ale ce
tățenilor capitalei filipineze la tre
cerea coloanei oficiale de mașini 
spre Palatul Malacanang, ceremonia 
înminării unor înalte distincții și 

momente din timpul desfășurării 
dineului oferit de președintele Fer
dinand Marcos și de doamna Imelda 
Romualdez Marcos în onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Comentariul transmis de stațiile de 
televiziune GTV-4 și GMA-7 subli
niază : „Entuziasmul care domină pe 
aeroport este, prin el însuși, o re
flectare a sentimentelor pe care po

porul filipinez le nutrește față de 
prietenii din România, față de pri
mul șef de stat al unei țări socialiste 
care vizitează tara noastră". Comen
tariul evidențiază rolul președintelui 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea poli
ticii Interne și externe a țării noastre, 
apreciind ca deosebit de semnificati
vă promovarea industrializării țării, 
„cheie a progresului economic și so
cial al oricărei țări". Sînt prezentate 
pe larg acțiunile diplomatice ale 
României în direcția dezvoltării rela
țiilor de prietenie și cooperare cu țări 
din diferite regiuni ale lumii, in in
teresul cauzei păcii și progresului.

La solicitarea realizatorilor transmi
siei, ministrul de externe al Repu
blicii Filipine, Carlos P. Romulo, a 
declarat că apreciază vizita Înalților 
oaspeți români ca un eveniment deo
sebit nu numai pentru relațiile ro- 
mâno-filipineze, ci și pentru comuni
tatea internațională in ansamblu. Mi
nistrul de externe filipinez a subli
niat caracterul de lucru al vizitei pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
Filipine, menționând că în cadrul dis
cuțiilor la nivel înalt, cu președintele 
Ferdinand Marcos, vor fi definitivate 
acorduri și înțelegeri privind domenii 
variate ale relațiilor bilaterale, pre
cum și documente de însemnătate in
ternațională.

în timpul transmisiilor in direct, 
comentatorii emisiunii au dat în per
manență explicații telespectatorilor, 
evidențiind personalitatea remarcabi
lă a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
rolul său în elaborarea și realizarea 
politicii interne și externe a tării 
noastre.

Prezentind personalitatea tovarășei 
Elena Ceaușescu, comentatorii subli
niază activitatea științifică remarca
bilă, stima și respectul international 
de care se bucură tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
rolul său în dezvoltarea cercetării 
științifice în țara noastră și în pro
movarea relațiilor științifice ale 
României cu alte țări ale lumii.

Comentatorii emisiunilor au relevat 
pe larg realizările poporului român pe 
calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, politica con
stantă a României, a președintelui 
său. de promovare și dezvoltare a 
relațiilor de prietenie și cooperare cu 
toate țările lumii, evoluția ascendentă 
și perspectivele luminoase ale rela
țiilor româno-filipineze.
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VIETNAMUL DE SUD

Activitate intensă pentru 
normalizarea vieții în regiunile eliberate

VIETNAMUL DE SUD 10 (Ager- 
pres). —. în zonele recent eliberate 
ale Vietnamului de sud sînt între
prinse, în continuare, în mod susți
nut, acțiuni menite să asigure nor
malizarea vieții populației.

Astfel, la Hue, vechea capitală a 
Vietnamului,' activitatea productivă 
se desfășoară în majoritatea între
prinderilor, cărora comitetul revolu- 
ționar-popular local le acordă asis
tență în aprovizionarea cu materii 
prime. în magazinele orașului au și 
fost aduse primele mărfuri produse 
la Hue după eliberare. Totodată, la 
chemarea comitetului revoluționar- 
popular, au fost create detașaipente 
de autoapărare în care s-au înscris » 
în mod voluntar muncitori, studenți 
și elevi, intelectuali din localitate. 
Ele ajută populația la lucrările de 
reparare a străzilor și a caselor și 
contribuie la menținerea ordinii pu
blice. într-un alt mare centru urban 
recent eliberat, orașul portuar Da 
Nang, a sosit, la 8 aprilie, prima Ca
ravană de nave încărcate cu pro
duse destinate ajutorării populației, 
trimisă aici la indicația C.C. al Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de Sud. Tot la Da Nang a fost 
creată zilele trecute prima uniune 
sindicală cu adevărat liberă a oa
menilor muncii din oraș.

★
Locotenentul de aviație Nguyen 

Thanh Trung — pilotul care a bom

bardat, la 8 aprilie, palatul din Sai
gon în care se află reședința lui 
Thieu — a ajuns în zona eliberată a 
Vietnamului de sud, la bordul apa
ratului său de tip „F-5“. Ministerul 
Apărării Naționale al Republicii Viet
namului de Sud a decernat Ordinul 
pentru fapte de arme clasa a II-a lui 
Nguyen Thanh Trung, l-a citat in
tr-un ordin de. zi și l-a înaintat la 
gradul de căpitan al Forțelor armate 
populare de eliberare sud-vietna- 
meze.

★
Organizația Internațională a Zia

riștilor condamnă campania de fal
sificare a adevărului, desfășurată de 
unele organe de informare, în legă
tură cu evacuarea forțată a zeci și 
sute de mii de cetățeni sud-vietna- 
mezi. Evenimentele din Vietnamul 
de sud — se arată in declarația Se
cretariatului general al O.I.Z. — de
mască cu putere caracterul antipopu
lar al clicii de la Saigon, care sabo
tează Acordul de la Paris, împiedi- 
cînd înfăptuirea aspirațiilor poporului 
vietnamez de a trăi în pace, intr-o 
patrie liberă și independentă.

★
într-o declarație comună, 11 orga

nizații religioase din Vietnamul de 
sud au cerut demisia șefului admi
nistrației de la Saigon, Nguyen Van 
Thieu.

Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

Redactarea unor texte privind diversificarea \ 
și consolidarea raporturilor economice 

dintre statele continentului

Ziua internațională a foștilor deținuți 
și deportați politici antifasciști

Di PRETUTINDENI

R. D. VIETNAM

Sesiunea specială a Comitetului Permanent

GENEVA 10 (Agerpres). — în pro
cesul de redactare a prevederilor 
din domeniul economic', comercial, al 
cooperării industriale și tehnico-ști- 
ințifice în cadrul Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
au fost reliefate interesul și dorința 
tuturor țărilor participante de a 
identifica noi posibilități de coope
rare și de a stabili măsuri concrete 
pentru diversificarea și consolidarea 
raporturilor economice reciproce.

Dînd expresie preocupărilor actua
le privind dezvoltarea și cooperarea 
economică, textele înregistrate evi
dențiază acordul general realizat a- 
supra necesității depunerii de efor
turi comune și susținute pentru gă
sirea de soluții la problemele eco
nomice majore, cum sint materiile 
prime, energia, alimentația, proble
mele financiare și monetare. De ase
menea, din conținutul acestor texte 
rezultă clar hotărirea statelor parti
cipante de a contribui la instaurarea 
unor relații economice de tip nou. 
echitabile, stabile și durabile, de na
tură să asigure dezvoltarea continuă 
și diversificată a tuturor țărilor. Ast
fel, în principiul privind cooperarea 
între state — a cărui redactare s-a 
încheiat recent — se exprimă hotă- 
rîrea statelor de a dezvolta coope
rarea lor pe baza egalității și a avan
tajului reciproc, de a promova înțe
legerea și încrederea între ele. de a 
dezvolta relații prietenești si de bună 
vecinătate. în vederea întăririi păcii 
și securității internaționale.

Concepută astfel, cooperarea intre

statele participante își propune ea 
obiective primordiale să contribuie la 
creșterea nivelului de trai al popoa
relor, la difuzarea largă a progrese
lor și rezultatelor obținute in dome
niile economic, tehnic și științific, la 
accelerarea dezvoltării economice a 
țărilor în curs de dezvoltare și la 
reducerea decalajelor care separă a- 
ceste țări de cele industrializate. A- 
ceste obiective majore își găsesc o 
aplicare concretă în măsurile prac
tice convenite în diferite documente 
de natură economică elaborate de 
conferință. Astfel, la propunerea de
legațiilor României, Ungariei. Fran
ței, R.F.G., Iugoslaviei și U.R.S.S., 
țările participante au convenit să 
intensifice cooperarea industrială 
dintre ele cu convingerea că. pe a- 
ceastă cale, se pot crea legături du
rabile și permanente, o cooperare 
economică generală pe termen lung 
și se poate obține o mai largă utili
zare a tehnicilor și tehnologiilor mo
derne. Un loc central se acordă for
melor concrete, reciproc avantajoase, 
de cooperare industrială. îndeosebi 
celor realizate pe baza societăților 
mixte, a specializării în producție, a 
schimbului de brevete, licențe și 
„know-how". De asemenea, in dome
niul cooperării tehnico-științifice se 
recunoaște necesitatea asigurării u- 
nui acces larg, pentru toate țările, 
la progresele științei și tehnicii mo
derne și. ca tlrmare, sînt prevăzute 
modalități prin care să se realizeze 
transferul rezultatelor cercetării teh- 
nico-științifice.

Au trecut trei decenii de cind. 
la 11 aprilie 1945, în lagărul de ex
terminare de la Buchenwald, deți- 
n-uții politici antifasciști luau cu 
asalt posturile de pază SS, cuce- 
rindu-și astfel, cu un ceas mai 
devreme, libertatea. Pregătită vre
me îndelungată de Comitetul inter
național . al deținuților din lagăr, 
declanșarea acestei operațiuni a 
fost sincronizată cu situația gene
rală de pe fronturile de luptă, unde 
armatele coaliției antihitleriste — 
in cadrul căreia Uniunea Sovietică 
a avut un rol determinant — desfă
șurau ofensiva finală împotriva 
mașinii de război hitleriste. Cu 
armele procurate încă mai dinainte, 
cu cele capturate în ziua răscoalei, 
cei mai activi din cei peste 21 009 
deținuți și-au apărat pozițiile pină 
la 13 aprilie, cind ultimele unități 
hitleriste din zona Buchenwald au 
fost alungate de trupele americane.

Ca un omagiu al omenirii pro
gresiste adus milioanelor de bărbați 
și femei, tineri și virstnici care 
s-au ridicat cu vitejie și spirit de 
sacrificiu împotriva prigoanei fas
ciste — în numele marilor idealuri 
de libertate, pace și progres — data 
de 11 aprilie a fost proclamată Zi 
internațională a foștilor deținuți și 
deportați politici antifasciști.

La marea epopee a rezistenței an
tifasciste. poporul român și-a adus 
din plin contribuția. Un mare 
număr de patrioți români au luptat 
cu bărbăție in detașamentele de 
partizani din Cehoslovacia și Uni

unea Sovietică, din Belgia și Iu
goslavia, în unitățile rezistenței 
franceze,, mulți jertfindu-și în luptă 
bunul cel mai de preț, viața. Ho
tărirea cu care poporul român s-a 
angajat in lupta antihitleristă, după 
actul istoric de la 23 August 1944, 
aportul de singe al întregii armate 
române la eliberarea țării și apoi 
a altor țări pînă la victoria finală 
situează România în primele rînduri 
ale măreței bătălii împotriva fas
cismului.

Minunatele tradiții de solidarita
te și înfrățire a popoarelor în lupta 
antihitleristă sînt duse azi mai de
parte, întruchipindu-se în hotărirea 
solemnă de a nu precupeți nici un 
efort pentru zădărnicirea acțiunilor 
cercurilor reacționare, militariste, 
pentru abolirea definitivă a vechii 
politici imperialiste de forță, de 
dominație și dictat asupra altor na
țiuni, pentru asigurarea unei reale 
securități în Europa și în întreaga 
lume, pentru triumful năzuințelor 
de libertate și progres ale omenirii 
contemporane, pentru făurirea unei 
lumi mai bune, mai drepte. Alături 
de celelalte popoare ale lumii, po
porul român isi manifestă voința 
fermă de a milita cu aceeași dîr- 
zenie și în viitor pentru împlinirea 
acestor aspirații — prinosul cel mai 
de preț adus memoriei celor ce 
și-au jertfit viața în lupta împotriva 
fascismului.

P. STANCESCU

•„MARILE TEME". ”Po" 
luarea" este titlul primului din 
cele 100 de volume care vor a- 
părea — cite unul pe săptămînă 
— in editura Grammont din 
Lausanne. Urmind a fi reunite 
in colecția intitulată „Marile 
teme", volumele vor aborda su
biectele cele mai importante 
care preocupă lumea la ora ac
tuală : „Poluarea" va fi urmată 
de „Istoria universală de la 
1939 și pină in prezent", „Naș
terea unui copil", „Cum s-a 
format Pămîntul", „Eliberarea 
femeii" etc. Bucurîndu-se de 
concursul unor somități științi
fice, inclusiv deținători ai pre
miului Nobel, colecția, alcătuită 
din volume a câte 150 de pagini 
bogat ilustrate, este redactată 
intr-un stil direct, folosindu-se 
pe larg metoda interviurilor.

ORIENTUL APROPIAT

• DISCURI PENTRU... 
SUGARI. Medicii unei cli
nici din apropierea capitalei ni
pone sint pe cale de a descope
ri „leacul" plinsului la sugari. 
Ei au înregistrat pe bandă de 
magnetofon sunetele pe care co
pilul în stadiu de fetus le cap
tează în pintecul mamei, respec
tiv bătăile inimii materne, și 
le-au reprodus. S-a constatat că, 
ascultând ritmul cardiac, mi
cuții se calmează și înce- ț 
tează, în răstimp de 40 secun
de, să plîngă, iar multi dintre 
ei se cufundă de îndată intr-un 
somn adine. Firma electronică 
„Toshiba" a imprimat, intr-un 
mare tiraj, „discuri pentru 
sugari".

al Adunării Naționale
HANOI 10 (Agerpres). — La Hanoi 

a avut loc o sesiune specială a Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale a R.D. Vietnam, prezidată 
de Truong Chinh, președintele Co
mitetului Permanent.

Comitetul a audiat un raport pre
zentat de generalul Vo Nguyen Giap, 
vicepremier și ministru al apărării 
naționale, în legătură cu răscoalele 
populației ^ud-vietnameze și ofensi
va forțelor sale armate de elibera
re întreprinse. începind din prima 
parte a lunii martie, ca ripostă la 
violarea sistematică de către rdgimul 
lui Thieu a Acordului de la Paris 
asupra Vietnamului.

Participanții Ia sesiune au salutat 
recentele victorii de larg răsunet ale. 
populației sud-vietnameze și au ex
primat sprijinul lor deplin fată de 
poziția pe care se situează Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud. relevind.

totodată, necesitatea respectării și 
aplicării Acordului de la Paris.

Comitetul Permanent al Adunării 
Naționale a R.D. Vietnam a condam
nat S.U.A. pentru amestecul lor 
tinuu în treburile Vietnamului 
sud.

con- 
de

*
In alegerile pentru Adunarea 

țională a R.D. Vietnam, desfășurate 
duminica trecută, au participat la 
vot 99,31 Ia sută din alegătorii ora
șului Hanoi, capitala țării, informea
ză agenția V.N.A. Printre cei care 
au fost aleși aici cu o foarte mare 
majoritate de voturi se află Ton 
Duc Thang, președintele R.D. Viet
nam. Le Duan, prim-secretar al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam. Truong Chinh. președinte
le Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale, Fam Van Dong, 
primul ministru al tării.

Na-

CAMBODGIA

Trupele lonnoliste silite să părăsească poziții

din apropierea aeroportului Pochentong
PNOM PENH 10 (Agerpres). — 

Violentul bombardament cu rachete 
efectuat joi de forțele cambodgiene 
de eliberare asupra aeroportului Po
chentong al orașului Pnom Penh a 
provocat întreruperea parțială a „po
dului aerian" organizat de S.U.A. 
pentru ajutorarea regimului lonno- 
list. Tirul patrioților khmeri a pro
vocat pierderi in rîndul efectivelor 
inamice din incinta aeroportului si 
rănirea membrilor echipajului unuia 
dintre avioanele aflate pe aerodrom. 
Trupele inamice au fost silite să 
părăsească un post întărit aflat 
la numai 3 kilometri de aeroportul 
Pochentong.

PEKIN 10 (Agerpres). — Prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, și Khieu 
Samphan, viceprim-ministru al Gu
vernului Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei, ministrul apărării și 
comandantul șef al Forțelor Armate 
Populare cambodgiene, au dat publi
cității declarații in care reafirmă că 
F.U.N.C., G.R.U.N.C. și F.A.P. nu 
vor duce tratative și nu vor stabili 
nici un fel de contacte cu trădătorii 
de la Pnom Penh nici in prezent și 
nici în viitor.

ATENA

Propuneri românești adoptate
la încheierea sesiunii Comitetului

de dezarmare de la Geneva

Un interviu al lui Yasser Arafat
• CAUZE ALE MOR

TALITĂȚII. Boli!e de inimă și

GENEVA 10 (Agerpres). — La 10 
aprilie s-au încheiat lucrările sesiu
nii de primăvară a Comitetului de 
dezarmare de la Geneva. In ultima 
ședință, comitetul a ascultat inter
vențiile delegațiilor Italiei. Marocu
lui, S.U.A. și U.R.S.S.

în continuare au fost adoptate 
prin consens propunerile românești 
privind unele măsuri de îmbunătăți
re a activității comitetului. După 
cum este cunoscut, propunerile tă
rii noastre au fost dezbătute atît în 
cadrul unor ședințe speciale ale Co
mitetului, cit și într-un grup de lu
cru însărcinat cu examinarea amen
damentelor formulate de diverse de
legații. In forma lor actuală, măsu
rile adoptate prevăd convocarea Co
mitetului de dezarmare după fiecare 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., în a treia marți a lunii fe
bruarie. pentru examinarea temelor 
ce-i revin, inclusiv a celor transmi
se prin rezoluțiile adoptate de Adu
narea Generală a O.N.U. ; adoptarea, 
la începutul primei sesiuni a fiecă
rui an. a unor măsuri pentru organi
zarea lucrărilor, astfel ineît toate 
problemele aflate în atenția Comi
tetului să fie examinate corespunză
tor, in vederea realizării unor acor
duri de dezarmare ; prezentarea ra
portului asupra activităților comite
tului către Adunarea Generală nu 
mai tirziu de ultima zi a lunii au
gust. astfel incit statele membre ale 
O.N.U. să poată fi informate din 
țimp asupra modului în care comi
tetul s-a achitat de obligațiile asu
mate.

Prezentînd textul final al propu
nerilor. rezultat in urma negocieri
lor avute, șeful delegației române, 
ambasadorul Constantin Ene, a ară

tat că propunerile respective izvo
răsc din dorința constantă a țării 
noastre de a acționa, pe baza con
sensului tuturor delegațiilor, pentru 
stimularea lucrărilor comitetului si 
îmbunătățirea activității sale.

Lucrările comitetului vor, fi re
luate la 24 iunie, urmind a se în
cheia. în conformitate cu noile mă
suri adoptate, la 28 august.

CAIRO 10 (Agerpres). — Convor
birile cu președintele Anwar El Sa
dat și cu alte oficialități egiptene — 
a spus Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei — au 
prilejuit o amplă trecere in revistă 
a stadiului actual al relațiilor pales- 
tineano-egiptene și a căilor de conso
lidare a acestora, în spiritul reco
mandărilor Conferinței arabe la ni
vel înalt, din toamna anului trecut, 
de la Rabat.

într-un interviu acordat televiziu
nii egiptene, Arafat a declarat, de

asemenea, că, în momentul de față, 
elementul ce se impune cu cea mai 
mare necesitate în evoluția situației 
din Orientul Apropiat este unitatea 
interarabă. Egiptul și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei — a a- 
firmat el — sint legate de un obiec
tiv comun, de un singur destin și de 
o singură unitate. Liderul O.E.P. s-a 
oprit apoi la un aspect legat de po
ziția rezistenței palestinene față de 
viitoarea fază a soluționării situației 
din Orientul Apropiat, relevind că 
trebuie să se procedeze la o accen
tuare a acțiunilor arabe pe plan di
plomatic și politic.

agențiile de presă transmit
în capitala R.D.G. 8 avut 

loc, in zilele de 8—10 aprilie, cea 
de-a doua reuniune a grupului 
de lucru cohstituit de Comisia 
redacțională la întâlnirea pregătitoa
re de la Budapesta a reprezentanți
lor partidelor comuniste și muncito
rești din Europa. La reuniunea 
grupului de lucru au participat re
prezentanți a 20 de partide comunis
te și muncitorești din Europa. Din 
partea Partidului Comunist Român a 
participat o delegație condusă de 
tovarășul Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R.

Comunicatul comun iu- 
goslavo-gabonez dat publici- 
tății la încheierea convorbirilor din
tre președintele I. B. Tito și președin
tele Gabonului, Hadj Omar Bongo,

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Scrutin semnificativ
Pentru prima oară 

după aproape 11 ani, 
în Grecia au avut loc 
alegeri municipale și 
comunale, desfășurate 
în două 
scrutin : 
tie si 6 aprilie, 
cestea aveau rostul de 
a da localităților țării 
o conducere i‘ 
nată prin votul 
țenilor.

Rezultatele 
trează pregnant 
electoratului grec 
a se acționa în vede
rea accelerării proce
sului de „desjuntiza- 
re". sprijinul pentru 
sarcina asumată în a- 
cest sens de guvernul 
Caramanlis. La Atena, 
Pireu. Salonic. Patras, 
Iraklion, Kavalla și in 
celelalte mari centre 
grecești, ca și în ma
joritatea covîrșitoare 
a comunelor au ieșit 
învingătoare listele 
care reprezentau for
țele progresiste și con
secvent democratice 
ale țării.

în mod deosebit, 
presa greacă de toate 
orientările relevă suc
cesele înregistrate la 
alegerile municipale 
de comuniști și cele
lalte forțe de stingă, 
care au obținut un a- 
vans sensibil 
parație cu

tururi de 
la 30 mar-

A-

desem- 
cetă-

ilus- 
voința 

de

in com- 
scrutinul

parlamentar din no
iembrie anul trecut.

O trăsătură caracte
ristică a acestor ale
geri a constituit-o ten
dința evidentă, în nu
meroase cazuri trans
formată in fapt, spre 
realizarea unei largi 
unități de acțiune a 
tuturor forțelor pro
gresiste și democratice 
pentru sprijinirea de 
liste comune. Listele 
«Colaborării democra
tice» — cum a fost de
numită pe plan local 
noua unitate de ac
țiune — au obtinut 
succes pretutindeni a- 
colo unde au fost pre
zentate, relevă ziarul 
„Athinaiki".

Acest fenomen nu a 
rămas fără urmări și 
tinde să se dezvolte și 
in alte sectoare. Presa 
greacă a semnalat că 
Uniunea de centru — 
Noile forțe. Mișcarea 
socialistă panelenă, 
Partidul Comunist din 
Grecia (interior) și 
Uniunea democratică 
de stingă au convenit 
să adopte o atitudine 
comună în cadrul dez
baterilor parlamenta
re asupra noii consti
tuții. Aceleași partide, 
cărora li s-a adăugat 
Partidul Comunist din 
Grecia, au convenit, 
de asemenea, să spri-

jine candidați 
muni la alegerile ce 
vor avea loc la 20 a- 
prilie pentru comple
tarea a două locuri în 
parlament. Interpre- 
tînd rezultatele alege
rilor locale dintr-un 
asemenea unghi, ziare
le „Avghi", „Rizospas- 
tis", „To Vima" și 
„Athinaiki" subliniau, 
în comentariile lor, că 
Ia 30 martie și 6 apri
lie „a triumfat politi
ca unității tuturor for
țelor democratice".

Deși partidul majo
ritar, Noua democra
ție, a îmbrățișat teza 
„nepolitizării" alege
rilor locale, analizele 
ce se fac la Atena de 
către diferite cercuri 
politice asupra rezul
tatelor scrutinului pun 
unanim în evidentă 
constatarea că ele se 
definesc tocmai prin 
caracterul profund po
litic al mesajului pe 
care l-au exprimat. 
Poporul grec — scrie 
ziarul „Avghi" — s-a 
pronunțat pentru calea 
democratică a unității, 
pentru o constituție 
progresistă și o politi
că externă de inde
pendență națională.

co-

Ion BADEA

CAIRO

Ifasf proiect de electrificare
de la i-

Barajului
La patru anj_ 

naugurarea 
înalt de la Assuan. E- 
giptul întreprinde noi 
pași pe calea transfor
mării mediului rural 
*i, odată cu aceasta, a 
vieții fellahilor. După

cum relatează săptă- 
mînalul „Akhbar El- 
Yom", Ministerul Elec
trificării va prezenta 
în curînd guvernului 
planul definitiv de e- 
lectrificare a țării, a 
cărui execuție va înce-

pe în ianuarie 1976 și 
va lua sfirșit in 1980. 
Acest proiect grandios 
va aduce lumina în 
4 500 de sate. El va fi 
realizat prin utilizarea 
pe scară tot mai largă 
a curentului furnizat

care a efectuat o vizită oficială în 
Iugoslavia, arată că cei doi șefi de 
stat au evidențiat cu satisfacție pro
gresele realizate în extinderea rela
țiilor bilaterale.

La Varșovia S_8U ,ncheiat 
convorbirile oficiale între președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, Piotr Jaroszewicz, și Leo 
Tindemans, primul ministru al Bel
giei.

Vicepremierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, Li 
Sien-nien, aflat în vizită la Teheran, 
a avut convorbiri cu ministrul de 
externe al Iranului, Abbas Aii Kha- 
latbari, cu care a discutat probleme 
de interes comun pentru cele două 
țări.

In cadrul unei ceremonii des
fășurate la Universitatea din 
Amman, ambasadorul țării noas
tre in Iordania, Vasile Gîndilă, 
a înmînat președintelui Cole
giului universității, prof. dr. 
Abdel Salam Majali, o donație 
de cărți din partea guvernului 
român. La festivitate au luat 
parte cadre didactice, studenți. 
reprezentanți ai vieții culturale, 
universitare, ai presei, radioului 
și televiziunii iordaniene și 
străine.

Conferința de solidaritate 
cu poporul și tineretul ci
priot, la care 8U Partic‘Pat repre
zentanți a 26 organizații de tineret 
din 16 țări ale Europei, s-a încheiat 
la Atena. A fost prezentă și o dele
gație a U.T.C. din România. In re
zoluția adoptată, participanții și-au 
exprimat sprijinul față de guvernul 
președintelui Makarios, fată de ho- 
tăririle Adunării Generale a O.N.U. 
si ale Consiliului de Securitate refe
ritoare la Cipru. A fost adresat un 
mesaj de solidaritate poporului si ti
neretului cipriot.

de marea hidrocentra
lă de la Assuan și 
prin construirea unor 
noi centrale de-a lun
gul văii Nilului. Tot în 
acest răstimp se va 
trece la înfăptuirea u- 
nuia dintre cele mai 
îndrăznețe proiecte ale 
deceniului următor — 
electrificarea depre
siunii Kattarah din 
Deșertul Occidental.

După cum se știe, 
planul amenajării a- 
cestei imense depre
siuni, lungă de 300 km 
și lată de 145 km, da
tează de mai multă 
vreme, fiind reluat in 
ultimii ani. Traducerea

sa în viață ar putea 
contribui la sporirea 
considerabilă a pro
ducției de energie e- 
lectrică și la schimba
rea radicală a climei 
din zonă. în linii mari, 
el prevede legarea de
presiunii cu Meditera- 
na printr-un canal 
lung de aproximativ 60 
km care, datorită dife
renței de nivel (pe a- 
locuri Kattarah atinge 
adîncimi de 130 m). ar 
transporta cu ușurință 
aoa mării și ar face-o 
să cadă în cascade 
pentru a produce e- 
nergie electrică. „Can
titatea de electricitate 
produsă aci — scrie

«Le Progres Egyptien» 
— ya fi de patru ori 
maf mare decît cea de 
la Barajul înalt si de 
pe urma ei ar putea 
beneficia si alte state 
arabe". Ziarul preci
zează că in 
Cairo se va 
mare număr 
din R. A.
R.F.G. (țară 
borarea 
Întreprinsă 
.nea Kattarah) pentru a 
examina proiectul res
pectiv. între altele, se 
are în vedere 
canalului cu 
unor explozii

R.

curînd la 
reuni un 

de experți 
Egipt și 
cu cola- 

căreia va fi 
operațiu-

Nicolae N.

WASHINGTON

Prețuri de speculă
140 de agenți ai Ad

ministrației federale 
pentru problemele e- 
nergiei (F.E.A.) și 40 
de agenți ai serviciu
lui federal vamal al 
S.U.A. investighează 
în prezent o afacere 
de miliarde de .dolari, 
legată de escaladarea 
artificială a prețului 
petrolului. Inițiatorii ei 
— businessmani si ma- 
fioți — au escrocat în 
acest mod școli, spi
tale, termocentrale și 
nenumărat! consuma
tori ’ ~ •
cea 
mai 
tă 
fraude pe care am în- 
treprins-o vreodată" — 
declara o oficialitate a 
serviciului vamal fe
deral.

Pină in prezent sint 
supuse investigațiilor 
peste 30 de corporații 
importatoare. Se con
sideră că acestea au 
falsificat documente 
internaționale de trans
porturi maritime, in 
scopul de a vinde 
pe piața Statelor Uni
te petrol american la

individuali. „Este 
mai amplă si 

profundă anche- 
in materie de

prețul celui importat, 
care era cu cel puțin 
sută la sută mai ri
dicat. Sint citate ca
zuri cînd supertancurl 
petroliere încărcate cu 
petrol din Texas au 
ancorat in golful Me
xic. in afara apelor 
teritoriale ale S.U.A., 
unde au fost golite în 
petroliere mai' mici, 
care apoi intrau in 
portul New York cu 

.documente „atestînd" 
că aduc petrol din... 
Orientul Apropiat.

Comisiile de anche
tă, care funcționează 
In multe orașe din 
S.U.A., dezvăluie ca
zuri în care petrolul, 
deși a călătorit doar... 
8 km, de la depozit la 
termocentrală, in li
mitele aceluiași dis- 

suferit o 
.prețului

trict, a 
creștere a 
de la 0,28 dolari la
0,85 dolari 
compania 
pretinzînd că, înainte 
ca petrplul să ajungă 
in posesia sa, a mai 
trecut prin proprieta
tea altor patru compa-

gallonul, 
furnizoare

săparea 
ajutorul 
atomice.

LUPU

nii, care au perceput 
comisioane pentru ser
viciile lor. Investiga
torii au dovedit insă 
că aceste așa-zise com
panii intermediare, cu 
nume dintre cele mai 
sonore, erau „compa
nii fantomă". ne- 
existfnd decît în scrip
tele companiilor furni
zoare.

Asemenea escroche
rii. contribuind la ac-' 
celerarea procesului 
inflaționist, care anul 
trecut a atins un ritm 
de 12 la sută, au avut 
— după cum scrie pre
sa de aici — repercu
siuni la scară naționa
lă. De pe urma lor au 
beneficiat un număt 
restrîns de profitori, 
iar victimă a fost ma
rea masă a consuma
torilor. „Dosarul este 
destul de voluminos 
insă cu siguranță el se 
va mai ingroșa pe mă
sura descoperirii i ooi 
capete de acuzare" — 
a declarat o oficiali
tate a Ministerului 
Justiției din S.U.A.

C.AEEXANDROAIE

Adunorea Naționala Fran
ceză 8 resP'ns 0 moțiune de cen
zură prezentată de partidele opozi
ției împotriva politicii economice a 
guvernului, tn favoarea moțiunii au 
fost exprimate 
cele 490.

La Viena 8 8VUt loc 0 nou^ 
ședință plenară a participantilor la 
negocierile privind reducerea for
țelor armate și armamentelor și mă
suri adiacente în Europa Centrală.

183 de voturi, din

Camera Comunelor din
Anglia a ad°Ptat moțiunea guver
nului privind recomandarea ca tara 
să rămînă în Piața comună.

asupra energiei
PARIS 10 — Corespondentul nostru 

transmite : Participanții Ia reuniunea 
pregătitoare a Conferinței internațio
nale asupra energiei și a proble
melor economice conexe au studiat, 
joi, posibilitățile de apropiere a po
zițiilor țărilor occidentale industriali
zate si ale celor in curs de dezvoltare,

intre care și statele producătoare de 
petrol, ordinea de zi a viitoarei 
conferințe. Un grup restrîns. format 
din reprezentanții C.E.E.. Zairului și 
Iranului, a fost însărcinat să armoni
zeze punctele de vedere și să pro
pună un proiect comun de ordine de zi.

MOSCOVA

MOSCOVA 10 — Corespondentul 
nostru transmite : La Moscova a avut 
loc a XIII-a ședință a Consiliului 
Băncii internaționale de investiții. 
La lucrări au participat delegații ale 
țărilor membre ale băncii. Au luat 
parte, de asemenea, reprezentanți ai 
Secretariatului C.A.E.R. și Băncii 
internaționale de colaborare econo
mică. tn calitate de invitați, au par
ticipat, de asemenea, reprezentanți ai 
Băncii populare a R.S.F. Iugoslavia 
și ai Băncii de dezvoltare Inter- 
americane.

Ședința a fost prezidată de H. Ka
minsky, conducătorul delegației re
prezentanților R.D. Germane în Con
siliul Băncii internaționale de in
vestiții, președintele Băncii de stat 
a R.D.G.

Consiliul a aprobat 
băncii pe anul 1974, a 
aprobat darea de seamă 
adoptat hotărîri asupra ___
bleme privind activitatea băncii. Șe
dința s-a desfășurat într-o atmo-

activitatea 
examinat ți 
anuală și a 
altor pro-

sferă de deplină înțelegere și cola
borare, de lucru.

★
La Moscova s-au desfășurat lucră

rile celei de-a Xl-a ședințe a Consi
liului Băncii internaționale de co
laborare economică.

La ședință au luat parte delegați
ile țărilor membre in consiliu, repre
zentanți ai Secretariatului C.A.E.R. 
și ai Băncii internaționale de inves
tiții. Au participat reprezentanți al 
Băncii populare a R.S.F. Iugoslavia, 
invitați de consilip.

Ședința a fost prezidată de M 
Sveșnikov. conducătorul delegației 
U.R.S.S. în consiliul băncii, pre
ședintele Băncii de stat a U.R.S.S.

Consiliul a examinat și aprobat da
rea de seamă pe anul 1974, prezen
tată de conducerea administrativă, și 
bilanțul băncii la 1 ianuarie 1975. a 

reparti- 
1974 și a 
probleme

adoptat hotărirea privind 
zarea beneficiilor pe anul 
examinat o serie de alte 
privind activitatea băncii.

Ședința consiliului s-a ____v___
tn spiritul prieteniei frățești și al de
plinei înțelegeri.

desfășurat
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cancerul rămîn pe primele două 
locuri între cauzele mortalității 
în Europa și America de Nord 
— au stabilit cercetările efectu
ate în 27 de țări de cătț-e Orga
nizația Mohdială a Sănătății. 
Datele statistice pe anii 1969— 
1971 arată că locuitorii țărilor 
nordice, sint mai predispuși de- 
cit alții la bolile de inimă. De 
exemplu, in Scoția și Suedia a- 
fecțiunile cardiace se intîLnesc 
de două ori mai des decît în 
Spania si Polonia. Tumorile 
maligne șînt răspîndite și ele 
neuniform, cele mai multe fiind 
înregistrate în Austria (258,4 car 
zuri mortale la 100 000 locuitori), 
urmind apoi Anglia și R F.G. 
Printre cauzele principale ale 
mortalității se numără apoi ac
cidentele (82,7 morți la 100 000 
locuitori în Austria, 77,2 in 
Franța, 57,6 in S.U.A.) și sinuci
derile, pe primele patru locuri 
aflindu-se Danemarca. S.U.A., 
Olanda și Norvegia.

• S.O.S. ORNITOLO
GIC. Ornitologii danezi au 
lansat de curînd, în cadrul unor 
emisiuni televizate, un viguros 
protest împotriva practicilor vî- 
nătorilor din Belgia, Franța șl 
Italia ce masacrează în fiecare 
an sute de mii de păsări, a că
ror carne este mult căutată 
pentru satisfacerea anumitor 
„gusturi rafinate". Deși ofi
cial vînătoarea păsărilor • 
fost interzisă în toate cele trei 
țări, braconajul este în floare, 
astfel îneît tot mai multe spe
cii sint pe cale de dispariție.

• APLICAȚIILE „AE- 
ROBIOSCOPULUI". Cer
cetătorii de la Institutul de pro
tecție a muncii și igienă rurală 
din Lublin (R.P. Polonă) au 
pus de curind la punct un „ae- 
robioscop selectiv", aparat care 
determină rapid și fără greș — 
în orice fel de condiții — gra
dul de poluare a aerului, natu
ra elementelor poluante și can
titatea microorganismelor care 
pătrund 'în plăminii oamenilor 
și ai animalelor. Aerobioscopul 
are un cîmp larg de aplicații în 
cercetările agricole. în epidemio
logie, în industria textilă și alte 
industrii unde se lucrează in
tr-un mediu poluant etc.

• Șl ÎN GAURĂ
ȘARPE... p°?ta britanică

DE
in

tenționează să introducă un ser
viciu special de minireceptoare, 
care avertizează pe purtători, 
fjrintr-un semnal sonor, că sint 
solicitați de urgență la institu
țiile respective. Serviciul de 
urgență al unui spital va putea 
astfel să stabilească rapid le
gătura cu unul din medicii săi 
deplasat în oraș. Este suficient 
să fie înștiințată centrala tele
fonică, care, cu ajutorul unui 
ordinator, va retransmite apelul 
prin intermediul receptorului 
portativ. Acest nou sistem va 
fi experimentat intr-o primă 
etapă' numai intr-o regiune a 
Londrei. De mărimea unui pa
chet de țigări, aparatele vor 
putea fi închiriate de la poșta 
britanică.

• VEHICUL GIGANT.
In Canada a fost construit 
un autocamion de dimen
siuni cu totul neobișnui
te, denumit „Titan". Vehiculul 
nu poate circula pe șosele nor
male datorită gabaritului său : 
20,5 m. lungime și 7,75 m. lă
țime. El este destinat, în primul 
rînd, transportului pe șantiere
le de construcții. Avînd o greu
tate proprie de 250 tone, auto
camionul poate transporta o în
cărcătură de 600 tone, fiind ac
ționat de un motor Diesel de 
3 300 CP.

• ABUNDENTELE 
NINSORI din ultimei 
zile au tăcut ca situația din 
zona de est a Elveției să devină 
din nou critică. Numărul victi
melor provocate de avalanșe in 
zonele centrale și de sud ale 
țării este de 14. tn Italia, legă
turile feroviare și rutiere cu 
Elveția și Austria rămîn in con
tinuare blocate. Echipele de sal
vare au descoperit cadavrele 
altor dinei turiști străini, din 
cei zeoe anunțați ca dispăruți în- 
tr-o stațiune de lingă Bolzano.

Din străinătate, abonamentele ae fac prin „ROMPRESFILATELIA" București —
<0 360


