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• INTERVIUL ACORDAT

DE REGELE HUSSEIN

UNUI GRUP DE ZIA

RIȘTI ROMANI

• Rubricile noastre :

Dialog cetățenesc; 

Sport; De la cores

pondenții noștri ; De 

pretutindeni

Cu un program substanțial, sub auspicii rodnice, a continuat ieri

VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN FILIPINE

© Caracterul manifestărilor, ambi 
an(a de prietenie și stimă reciprocă 
subliniază importanța deosebită a 
vizitei pentru dezvoltarea legături 
lor dintre cele două țări și popoare

0 Decernarea unor înalte titluri uni 
versitare tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu exprimă elocvent pre 
țuirea pentru personalitatea solilor 
poporului român, pentru înfăptu 
irile țării noastre, pentru rolul 
dinamic și constructiv al României 
pe arena vieții politice internațio 
nale. )

• Întîlnirea cu reprezentanții cercu 
rilor de afaceri a prilejuit eviden 
tierea posibilităților multiple de 
extindere și diversificare a coope 
rării economice româno-filipineze

Contribuții românești 
la marea victorie

a popoarelor
asupra fascismului

0 Participare directă la bătăliile pentru eliberarea a 

3 831 de localități pe teritoriile României, Ungariei, 
Cehoslovaciei și Austriei ;

• peste 1000 de kilometri parcurși prin 
luptă în dispozitivul inamic de la Mureș pînă aproape 
de Praga ;

• aproape 170 000 de ostași, subofițeri
și ofițeri români morți, răniți și dispăruți

• 17 masivi muntoși traversați ;

0 12 cursuri importante de apă
0 peste 300 000 militari decorați cu

medalii românești, sovietice, cehoslovace și ungare.

Acesta a fost eroicul drum de luptă șl 
jertfe străbătut de armata română,

I

forțate.

ordine și

cu forțele armate sovietice, timp, de aproape

în războiul antifascist.
Fapte de neșters ale istoriei stau 

eroismului și jertfelor de sînge 
matei române, contribuției de seamă 
porul român la zdrobirea hitlerismului.

Tn preajma celei de-a XXX-a aniversări 
poarelor asupra fascismului, ne propunem
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Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu
și de tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea președintelui

Conferința

împreună

9 luni,

mărturie
ale

aduse de
ar-
po-

po-a victoriei
. , , să evocâm, tn

cadrul acestei rubrici, momente semnificative din marea 
epopee antifascistă — relatate de comandanți ai trupelor 
române pe frontul antihitlerist.

EROISMUL ARMATEI ROMANE, AL FORMAȚIUNILOR 
PATRIOTICE ÎN BĂTĂLIA PENTRU ZDROBIREA FOR

ȚELOR HITLERISTE DIN PREAJMA CAPITALEI

Succese demne
de Ziua muncii

AU ÎNDEPLINIT 
CINCINALUL

Cinci unități industriale 
din județul Brașov

BRAȘOV (Corespondentul „Scîn- 
teii", Nicolae Mocanu). — Un nu
măr de 5 unități industriale impor
tante din județul Brașov, și anume: 
trustul de construcții pentru eco
nomia forestieră și materiale da 
construcții, întreprinderea de con
strucții industriale si montaje. în
treprinderea de rețele electrice, în
treprinderea „Republica" și între
prinderea de bere „Aurora" au ra
portat îndeplinirea sarcinilor ce la 
revin in actualul cincinal. Pe baza 
calculelor estimative se apreciază 
că numai aceste cinci unități in
dustriale vor realiza, pînă la finela 
anului, o producție suplimentară 
valoare de circa 2 miliarde lei.

in

Ferdinand Marcos și a doamnei Imelda Marcos
de presă

Exploatarea * minieră 
Săsar

Vineri seara, președintele Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit la Palatul Ma- 
lacanang un dineu oficial în onoarea 
președintelui Republicii Fiiipine, 
Ferdinand Marcos, și a doamnei 
Imelda Marcos.

La dineu au participat Carlos Ro- 
mulo. ministrul de externe. Querube 
Macalintal. președintele Curții Su
preme de Justiție. Diosdado Macapa-

gal. fost președinte al Republicii Fi
iipine. membri ai guvernului, cu so
țiile.

Au participat, de asemenea. Gheor- 
ghe Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului. George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, dr. Radu 
Păun, ministrul sănătății, celelalte 
persoane oficiale române care îl în
soțesc pe președintele Nicolae 
Ceausescu in vizita în Fiiipine.

Au luat parte doamna Leticia Ra-

mos Shahanl. ambasadorul Filipine- 
lor la București. Bogdan Baltazar, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Româ
niei la Manila, șefi de misiuni di
plomatice acreditați tn capitala Fi- 
lipinelor.

Intrarea în salonul de recepții 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
președintelui Ferdinand -Marcos.

a
a 
a 

tovarășei Elena Ceaușescu și a doam
nei Imelda Marcos este salutată cu 
aDlauze prelungite. Se intonează im-

nurlie de stat ale României si Filipi- 
nelor.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat lntr-o ambiantă de caldă 
cordialitate. președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ferdinand 
Marcos au rostit toasturi.

A fost prezentat un frumos și bo
gat program artistic Interpretat 
formații filiplneze instrumentale, 
cîntece șl dansuri.

a președintelui
Nicolae Ceaușescu

Exploatarea minieră Săsar-Ba- 
ia Mare este a treia unitate mi
nieră din Maramureș ce iși înscrie 
numele în rîndul întreprinderilor 
care au îndeplinit înainte de ter
men sarcinile actualului cincinal. 
Dedicind acest succes zilei de 1 
Mai, minerii de la Săsar s-au an
gajat să realizeze suplimentar, 
pînă la finele anului, o producție 
in valoare de 25 milioane lei, acor- 
dînd în acest sens o mai mare a-

tențle valorificării minereului din 
pilierii și panourile izolate.

Sjderurgiștil 
își îndeplinesc 
angajamentele

DEVA (Corespondentul 
teii", Sabin Ionescu). — în cinstea 
sărbătorii muncii, siderurgiștil hu- 
nedoreni obțin zi de zi noi și- im
portante realizări. Prin folosirea cu 
indici superiori a agregatelor, de 
la începutul anului și pină in pre
zent oțelarii și laminatorii au pro
dus peste plan 42 000 tone oțel și 
laminate. Din cele 17 000 tone de 
oțel laminat suplimentar, circa 58 
la sută sint oțeluri aliate și slab 
aliate. La rîndul lor, furnaliștii au 
firodus in plus 10 000 tone fontă, 

n aceeași perioadă, la furnalele 
de mare capacitate au fost econo
misite 1100 tone cocs.

★
Oțelarii reșițeni au atins în pri

ma decadă din această lună cea 
mai mare producție de metal din 
actualul cincinal, depășind planul 
zilnic cu aproape 250 tone oțel. în 
același timp, furnaliștii au elaborat 
în plus cite 150 tone de fontă pe zi. 
Cu sporul de producție realizat de 
la începutul anului și pină acum, 
Combinatul siderurgic Reșița a li
vrat în plus, față de prevederile 
de plan, peste 30 000 tone produse 
siderurgice, cantitate care depă
șește, mai mult de jumătate din an
gajamentul asumat pe Întregul an.

(Agerpres)

„Sein-

★
ARAD (Corespondentul „Scin- 

teii“, Constantin Simion). De la în
ceputul anului și pînă in prezent, 
la întreprinderea de strunguri din 
Arad au fost realizate, peste pre
vederile olanului de autoutilare. 
noi agregate de mare pro
ductivitate. Este vorba, între altele, 
de agregatul de frezat came și de 
agregatul de frezat ghidaje pen
tru batiuri cu lungimi de 3 000 mm.

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

i Toastul președintelui 
Ferdinand Marcos

Domnule președinte. 
Doamnă Imelda Marcos.
Domnilor ambasadori. 
Doamnelor și domnilor. 
Aș dori să exprim bucuria noastră 

că vă avem ca oaspeți la acest dineu 
dat in onoarea dumneavoastră și să 
vă salutăm in mod călduros.

* Ne aflăm de trei zile In frumoasa 
dumneavoastră tară. Avem impresii 
deosebit de plăcute. In primul rind, 
doresc să exprim satisfacția inea și 
a colaboratorilor mei pentru con
vorbirile rodnice pe care le-am avut 
împreună cu domnul președinte. Por
nind de Ia înțelegerile la care am 
ajuns, se poate aprecia că vizita 
noastră in (ara dumneavoastră va 
marca, intr-adevăr, un moment de 
importanță istorică in relațiile dintre 
România și Fiiipine.

Țările noastre sint situate la dis
tanțe mari din punct de vedere geo
grafic, au orinduiri sociale diferite, 
dar ele sini deopotrivă preocupate 
să-și dezvolte economia, știința, cul
tura, să asigure condiții tot mai bune 
de viață pentru masele populare, să 
ducă o politică de pace și colaborare 
internațională. Sper că dezvoltarea 
colaborării intre România și Fiiipine 
va servi intereselor celor două țări 
și popoare, elt și eauzei generale a

înțelegerii și conlucrării internațio
nale.

A constituit o deosebiiă bucurie 
pentru noi să ne aflăm aici și să 
participăm, împreună cu dumnea
voastră, la sărbătoarea națională, a 
33-a aniversare a bătăliei de la 
Bataan. Aș dori să aducem omagiul 
nostru celor care s-au jertfit în a- 
ceastă bătălie pentru 
patriei lor.

De altfel. România 
ea, cu cîteva luni in 
rea a 30 de ani de la eliberarea sa 
de sub dominația Germaniei hitle- 
riste. Și dumneavoastră ați sărbătorit, 
de fapt, acum, 30 de ani de la elibe
rare. Din acest punct de vedere, se 
pare că există multe similitudini.

Pe plan mai general insă, tn acest
- an omenirea va sărbători impiinirea 

a 30 de ani de la sfirșitul celui de-al 
doilea război mondial. Intr-adevăr, 
al doilea război mondial a cerut 
mari jertfe din partea a zeci și zeci 
de popoare. Victoria asupra fascis
mului și cucerirea independenței na
ționale nu au fost deloc ușoare, dar 
această victorie a deschis drumul 
pentru eliberarea deplină a popoa-

independenta

a sărbătorit șl 
urmă, impiini-

(Continuare in pag. a Il-a)

Excelentă, domnule președinte al 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu,

Doamnă Elena Ceaușescu.
Domnule viceprim-ministru. 
Domnilor miniștri.
Stimați membri ai delegației pre

ședintelui Nicolae Ceaușescu.
Domnule președinte ai Curții de 

justiție.
Distinși membri al eorpului diplo

matic,
Prieteni,
As vrea să vă mulțumesc foarte 

mult, in numele poporului filipinez, 
al soției mele și al meu personal, 
pentru gestul de a participa la acest 
dineu oferit din partea președintelui 
României și 
Ceausescu.

într-adevăr, 
pentru noi să 
Iui președinte ... __
te România și a distinsei sale soții 
— doamna Elena Ceaușescu — care 
are dreptul să se bucure de toate o- 
norurile ca doctor in chimie și este 
bine cunoscută oamenilor de știință 
nu numai din țara sa, ci din Întreaga 
lume.

Această vizită a Ilustrat faptul că.

a doamnei Elena

onoare 
domnu-

este o mare 
primim vizita 
al Republicii Socialis-

atunci cind există hotărîrea de a sta
bili relații cit mai bune, nu pot exis
ta bariere ridicate de deosebirile 
ideologice sau de formele de guver- 
nămînt. Ceea ce este important sint 
intențiile și sinceritatea.

Trebuie să spun că nici noi nu am 
putut ști cit de adinei și reale sint 
posibilitățile de colaborare intre ță
rile noastre, însă Excelența Sa pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia este un om cu o mare putere de 
înțelegere a celuilalt in toate proble
mele care se discută, atît în privința 
problemelor economice, cit și a celor 
politice sau sociale.

Acum pot să aduo la cunoștința 
întregii națiuni, precum și a priete
nilor mei, că. în cadrul convorbirilor 
dintre noi, Excelența Sa s-a dovedit 
un bun cunoscător nu numai 
al problemelor României, ci și al 
problemelor lumii contemporane. 
După ce am explicat fiecare dintre 
noi modul cum vedem abordarea 
problemelor interne, a fost foarte 
ușor să ajungem Ia elaborarea unor 
documente care — sînt fericit să vă 
anunț — vor fi finalizate miine.

Președintele Republicii Socialiste 
România și-a cîștigat un deosebit 
prestigiu internațional, arătfnd calea
(Continuare in pag. a Il-a)
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In timpul întîlnlrit cu reprezentanți ai cercurilor filiplneze de afaceri
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAEUAUȘEȘCU JNFILIPINE
Conferință de presă

Vineri după-amlazâ, la Palatul Ma- 
lacanang. președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
s-a Intilnit, tn cadrul unei conferin
țe de presă, cu reprezentant! ai tia
relor centrale, ai radioului. si tele
viziunii din Manila, cu corespondenți 
ai presei străine acreditați tn capi
tala Fiii Dinelor.

Au fost prezent! tovarășii Gheor- 
ghe Oprea. George Macovescu. Vasila 
Pungan si Constantin Mttea.

Deschizînd conferința de presă, 
ministrul filipinez al informațiilor. 
Francisco Tatad. a spus : Este o 
mare onoare si Un privilegiu să a- 
vem In mijlocul nostru tn această 
după-amiază pe Excelenta Sa domnul 
Nicolae Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste România, care în 
cadrul acestei vizite istorice ne care 
o face în Filipine a binevoit să se 
întîlnească cu noi si să răspundă la 
Întrebările ziariștilor.

Cu cea mai mare considerație — 
a spus ministrul Tatad — îl Invi
tăm pe Excelenta Sa domnul pre
ședinte Nicolae Ceaușescu să rosteas
că un cuvînt introductiv, după care 
îl rugăm să aibă amabilitatea să răs
pundă la întrebările noastre.

Excelenta Sa are cuvîntul.
Președintele Nicolae Ceaușescu a 

rostit apoi un cuvînt Introductiv.
„Aș dori să încep prin a-mi expri

ma satisfacția si plăcerea de a mă 
întîlni cu reprezentanții presei din 
Filipine. a spus tovarășul Nicolae 
Ceausescu. De asemenea, doresc să 
exprim mulțumirile noastre pentru 
felul în care presa filipineză — in
clusiv radioul si televiziunea — pre
zintă vizita noastră si perspectivele 
dezvoltării relațiilor de prietenie «1 
colaborare dintre România si Filipine.

După cum cunoașteți, ne aflăm da 
trei zile tn tara dumneavoastră. Am 
avut convorbiri cu președintele Fer
dinand Marcos, cu alti membri ai gu
vernului. ne-am întîlnit cu conducă
tori si reprezentanți ai economiei, si 
finanțelor din Filipine. am făcut o 
serie de vizite în tara dumneavoastră.

Doresc să declar, de la început, că 
stntem De deplin satisfăcuti de felul 
cum decurge vizita, de rezultatele ei 
da Dină acum. Sîntem convinși că 
această vizită — acordurile si înțele
gerile ce vor fi realizate în cadrul 
ei — va marca un moment istoric 
în relațiile dintre țările noastre.

în dimineața zilei de mîine urrrtea- 
ză ca. împreună cu președintele Fer
dinand Marcos, să semnăm o serie 
de documente care vor așeza oe o 
bază trainică relațiile dintre Româ
nia si Filipine. Trebuie să mențio
nez. în primul rlnd că crin aceasta 
avem în vedere crearea unui cadru 
juridic corespunzător pentru colabo
rarea economică, tehnico-stfinfifică 
si culturală dintre țările noastre.

în același timp. în convorbirile cu 
oamenii de afaceri și In cele conti
nuate de colaboratorii mei. am cău
tat să concretizăm diferit»- domenii 
<le colaborare între .industria româ
nească și unele sectoare de activi
tate economică din Filipine.

Da baza tuturor relațiilor dintre 
țările noastre vom așeza principiile 
deplinei egalități în drepturi, respec
tului Independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în treburi
le interne si avântatului reciproc.

în cadrul convorbirilor pe care 
le-am avut am abordat, de aseme
nea, problemele complexe ale vieții 
Internationale. în documentele ne 
care le vom adopta de comun acord 
se vor reflecta. în mod corespunză
tor. concluziile la care am aiuns *- 
supra situației Internationale. în 
acestea se va exprima dorința noas
tră de a acționa pentru solutionarea 
problemelor complexe ale lumii con
temporane pe calea tratativelor. în 
interesul tuturor națiunilor. Un loc 
important, vor ocupa problemele sub
dezvoltării. ale creării unei noi or
dini economice si politice Internatio
nale. care să permită fiecărei na
țiuni o dezvoltare liberă, corespun
zător năzuințelor sale, fără nici un 
«amestec din afară.

în concluzie, declar că vizita si 
documentele pe care le voi semna 
împreună cu președintele Marcos 
sau documentele ce vor fi semnate 
de miniștrii țărilor respective des
chid o bună perspectivă pentru dez
voltarea colaborării dintre Româmâ 
81 Filipine. în același timp, ele vor 
contribui, fără îndoială, la promova
rea cauzei înțelegerii si păcii Intre 
toate popoarele lumii".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a răspuns la întrebările 
ziariștilor.

ÎNTREBARE (Vicente Tanedo 
de la „Times Journal") : Exce
lență, doresc în primul rind să 
vă mulțumesc pentru această 
declarație edificatoare.

Ați menționat, domnule pre
ședinte, că baza relațiilor din
tre România și Filipine o con
stituie schimburile economice, 
tehnico-stiințifice. Ați putea 
să comentați, in acest context, 
semnificația politică a vizitei 
dumneavoastră în Filipine 1

RĂSPUNS : M-am referit deja Ia 
această semnificație. După cum se 
știe, România și Filipine sînt două 
țări cu orlnduiri sociale diferite. 
Dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre țările noastre 
demonstrează încă o dată că țări cu 
orlnduiri sociale diferite pot să con
lucreze activ în interesul popoarelor 
lor. cit și al păcii si colaborării in
ternaționale.

ÎNTREBARE (Vicente Tanedo 
de la „Times Journal") : încă 
o întrebare vil rog. Dumnea
voastră ați declarat, domnul» 
președinte, că Republica Socia
listă România este angajată in 
susținerea drepturilor popoare
lor la autodeterminare, tn acest 
context, cum credeți ci acest 
drept poate fi salvgardat d» in
tervenția celor mari sau a Id
eilor belicoase 1

RĂSPUNS : Pentru a răspunde la 
această Întrebare trebuie să mă re
fer mai întîi la schimbările care se 
produc tn lume. Raportul de forte 
pe plan International se schitnbă tot 
mai mult in favoarea forțelor anti- 
imperialiste, anticolonialiste, a for
țelor progresiste. În orice parte a lu
mii am privi, vedem că politica de 
forfă nu mai poate da rezultate ; 
acolo unde popoarele se ridică la 
luptă pentru a-și apăra independen
ta, pentru a-și cuceri independența 
națională — cum sînt cele din co
loniile din Africa — ele pot să do
bândească victoria in lupta lor. Deci, 
orice popor care dorește să devină 
stăpîn pe bogățiile naționale, să-și 
consolideze independenta națională, 
trebuie. în primul rind, să întărească 
unitatea pe plan național a tuturor

IWTfl!
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forțelor progresiste și democratice, 
în al doilea rind, este necesară o con
lucrare și o solidaritate strînsă pe 
plan internațional între toate state
le care luptă pentru a-și apăra in
dependența națională. Unitatea for
țelor progresiste naționale și unita
tea pe plan internațional a popoare
lor sînt garanția cea mai sigură a 
apărării independenței împotriva 
oricărei agresiuni, slnt chezășia vic
toriei în lupta pentru o politică de 
pace și colaborare.

ÎNTREBARE (Vicente Mali- 
wanag — U.P.L) : Domnule 
președinte, se poate prevedea 
ci in urma acestei vizite va 
exista tin schimb mai mare de 
oameni de cultură, de tehnicieni 
si din alte domenii ?

RĂSPUNS : Tocmai acesta este 
scopul acordurilor pe care le vom 
încheia, de a favoriza schimburi mai 
largi și contacte mai strînse intre 
oamenii de știință, de cultură, de 
tehnicieni sau oameni de afaceri și 
alți cetățeni din România și Filipi
ne.

ÎNTREBARE (Hann Brown — 
Far East Broadcasting Corpo
ration) : Excelență, în cuvînta- 
rea pe care ați ținut-o astăzi la 
Universitatea Filipinelor ați’ de
clarat că țările în curs de dez
voltare și țările nealiniate tre
buie să joace un rol mai activ 
Si mai hotărît in relațiile in
ternaționale. Dumneavoastră ați 
arătat că conferința de la Gene
va privitoare la Orientul Mij
lociu trebuie să aibă un cadru 
mal larg, care să includă re
prezentanții unor țări africane 
Si mediteraneene, alături de ță
rile arabe, de Israel, de ameri
cani si ruși. Dacă se vor accepta 
aceste' planuri, considerați că 
vor fi condiții mai bune de a 

■■se- asigura o pace durabilă tn 
Orientul Mijlociu, decit a fost 
pină acum 7 Dacă da, de ce 7

RĂSPUNS : într-adevăr. în viața 
internațională țările mici și mijlocii, 
țările în curs de dezvoltare și neali
niate joacă, de pe acum, un rol tot 
mai important. După cum se știe, la 
ultima sesiune din toamna anului 
trecut a Organizației Națiunilor U- 
nite, aceste țări au reușit să promo
veze 0 serie de acțiuni foarte impor
tante pentru pacea și colaborarea 
internațională. înseși rezoluțiile în 
problema Orientului Mijlociu — atît 
cea din 1967. cît și cea de la ultima 
sesiune — au fost adoptate cu par
ticiparea masivă a țărilor în curs de 
dezvoltare și nealiniate, a țărilor 
mici și mijlocii în general.

Soluționarea problemelor grave 
din Orientul Mijlociu presupune rea
lizarea unei păci trainice și drepte 
în această regiune. Pentru aceasta 
este necesară retragerea Israelului 
din teritoriile ocupate în urma răz
boiului din 1967, precum și solutio
narea problemei palestînene prin 
formarea unui stat palestinean inde
pendent. Toate acestea vor trebui 
să ducă la asigurarea integrității si 
Suveranității tuturor statelor din 
zonă, să deschidă o eră nouă de co
laborare și de pace în Orientul Mijlo
ciu. Pentru aceasta, fără îndoială. 
Conferința de la Geneva poate avea 
un rol pozitiv. Dar este necesar, 
totodată, ca toate statele să continue 
eforturile pentru a contribui ta so
luționarea cît mai rapidă a proble
melor din Orientul Mijlociu, atît în 
cadrul conferinței, precum și in 
afara el.

O participare maî largă — în pri
mul rînd a unor țări din Europa, 
vital interesate în pacea din Orientul 
Mijlociu, și a unor țări -nealiniate — 
va exercita o Influență pozitivă în 
desfășurarea lucrărilor Conferinței 
de la Geneva. Aceasta pentru că a- 
ceste țări — de altfel toate 
statele — vor putea să acționez» 
nemijlocit — tn legătură și cu o 
parte și cu cealaltă — pentru a găsi 
soluțiile cele mai corespunzătoare, 
acceptabile pentru toate părțile.

ÎNTREBARE (Hann Brown — 
Far East Broadcasting Corpora
tion) : Dar dacă fiecare din cele 
două părți va rămîne pe pozi
ții rigide, afirmând că dreptatea 
este de partea sa. ce măsuri 
considerați că se vor putea lua 
de către grupul acestor țări 7

RĂSPUNS : în primul rînd. ar tre
bui să declar că. dună părerea mea. 
în momentul de fată dă dovadă de 
rigiditate în primul rînd Israelul. 
Trebuie să se înțeleagă vă fără re
tragerea trupelor israeliene din te
ritoriile ocupate și fără rezolvarea 
problemei palestînene nu se poata 
realiza pacea în această regiune.

Am convingerea că participarea si 
a altor state — care au relații atît cu 
țările arabe, cît si cu Israelul — va 
putea contribui la găsirea unor so
luții acceptabile.

ÎNTREBARE (Mike Marabut 
— Reuter) : Excelentă, domnul 
președinte Ford a cerut din par
tea Congresului S.U.A. suma 
de un miliard dotări pentru a- 
jutorarea Vietnamului de sud 
si 700 milioane pentru ajutor 
umanitar. Vreți sd comentați a- 
ceastă problemă 7

RĂSPUNS : Doresc să declar ei 
România consideră desfășurarea e- 
venlmentelor din Indochina ca un 
factor pozitiv al luptei de eliberare 
națională, de soluționare a proble
melor interne de către fiecare ponor, 
fără nici un amestec din afară So
luționarea problemelor din Vietna
mul de sud trebuie realizată ne baza 
acordurilor de la Paris, tn conformi
tate nj aceste acorduri trebuie creat 
un guvern de unitate națională, care

să asigure pacea si dezvoltarea de
mocratică a țării.

Cunoașteți că administrația Thieu 
a constituit o piedică în realizarea 
acestor acorduri, că evenimentele 
actuale sînt legate nemijlocit de a- 
ceastă poziție a acestei administrații. 
A continua acordarea de ajutor mi
litar ar însemna un amestec în tre
burile interne din Vietnamul de sud 
si ește in contradicție cu prevederile 
acordurilor de la Paris. Pentru a se 
realiza o pace trainică este necesar 
să *e renunțe la orice intervenție si 
să fie lăsat poporul vietnamez să-și 
rezolve In mod independent pro
blemele.

în același fel privim si problemele 
din Cambodgia. România a recunos
cut tot timpul numai Guvernul Re
gal de Uniune Națională al prințului 
Sianuk. considerînd că este singurul 
guvern legal, care trebuie să-sl ocu
pe locul ca să poată desfășura acti
vitatea legal.

ÎNTREBARE (Romei Corro 
-j- Associated Press) : Domnule 
președinte, as vrea să continui 
ideea domnului Marabut. Dacă 
totuși se va ajunge la sfîrsitul 
războiului din Vietnam, care 
considerați că va fi rolul Româ
niei tn reabilitarea situației din 
Indochina 7

RĂSPUNS : Consider că acum re
vine poporului vietnamez rolul de 
a-și soluționa singur problemele. 
Fără Îndoială că România va snriiinl 
întotdeauna lupta poporului vietna
mez. a ponorului cambodgian si a 
tuturor popoarelor pentru indepen
dentă. pentru pace si dezvoltare pro
gresistă.

ÎNTREBARE (Mike Genovea
— Daily Express) : In discuțiile 

' dumneavoastră de azi dimineață 
cu oamenii de afaceri si cu in
dustriașii s-a arătat că Filipi- 
nele importă bunuri din tara 
dumneavoastră In valoare de 
peste 5 milioane dolari. Au fost 
luate unele măsuri de guverne
le celor două țări pentru a s» 
corecta debalanța comercială 7

RĂSPUNS : în discuțiile de pînă 
acum si în convorbirile care au avut 
loc intre diferite companii fllioineze 
si intreorinderi românești se acțio
nează nu numai pentru echilibrarea 
balanței, dar si pentru o dezvoltare 
a schimburilor economice si comer
ciale echilibrată. S-au stabilit. în a- 
cest sens, liste de produse românești 
si fllioineze care să facă obiectul 
unor activități viitoare. Am convin
gerea că se va ajunge. în scurt timp, 
la o dezvoltare puternică a schimbu
rilor comerciale, echilibrată.

ÎNTREBARE (Quezon Man- 
gawang — „Bulletin Today") : 
Domnule președinte. ziarele 
din Filipine au început să pu
blice diferite știri privind im
portul de către Filipine a unei 
instalații de forai si a 200 trac
toare tomânești. Aceste aranja
mente. precum si altele care se 
vor efectua în viitor se fac prin 
documente speciale său prin 
reglementările pieței internațio
nale 1

RĂSPUNS : România exportă uti
laje petroliere și tractoare tn zeci de 
state ale lumii. în condițiile pieței 
internaționale. Deci si exportul de 
tractoare, instalații petroliere sau 
alt» produse în Filioine. precum și 
importul românesc din Filipine se 
vor realiza în condițiile comerciale 
și economice ale pieței internațio
nale.

Totodată, se va ttne seama de le
gislația fiecărei țări si de interesele 
fiecărei întreprinderi. Desigur, gu
vernul român și guvernul filipinez 
s-au angajat să favorizeze aceste 
schimburi prin acordarea în mod re
ciproc a „clauzei națiunii celei mai 
favorizate".

ÎNTREBARE : (Linda Sie- 
tereales — Balita Ng Maynila) ; 
tn ce privește schimburile cul
turale., m-ar interesa dacă s-a 
ajuns la concluzia să aibă loc 
astfel de schimburi si în alte 
domenii, tn afară de schimbul 
de oameni de stiintă si de cul
tură ?

RĂSPUNS : Vom încheia un acord 
cultural care va da posibilități reale 
oricăror feluri de schimburi în do
meniul culturii, artei. învătămtntului. 
inclusiv in domeniul radioteleviziu- 
nii și presei.

ÎNTREBARE (Cipriano S. Ro- 
xas — P.N.A.) : Excelență, pini 
acum România a înregistrat suc
cese deosebite in participarea 
minorităților naționale din țara 
dumneavoastră In cadrul ope
rei de construcție socialistă in 
România 7 Cum explicați a- 
ceasta 7

RĂSPUNS : Într-adevăr. In Româ
nia. alături de români, există si 
populație de altă naționalitate, re
prezentând circa 11—12 la sută. încă 
in condițiile cînd Partidul Comunist 
Român acționa In Ilegalitate, el a 
militat pentru deplina egalitate în 
drepturi între toti cetățenii, fără de
osebire de naționalitate. Printre pri
mele acte ale guvernului revolutio- 
nar-democratic. instaurat acum 30 de 
ani. a fost Si acela al' acordării de
plinei egalități In drepturi între 
oamenii muncii, tuturor cetătenflor 
români, fără nici un fel de deose
bire da naționalitate. Aceasta în
cepe. in primul rind. cu drentul 
la muncă. la asigurarea condiții
lor egale de învătămînt. de folo
sire a limbii naționale în scoală. 
!n activitatea culturală, precum și in 

administrație și In justiție. Toate a- 
cestea își găsesc expresie în Consti
tuția Republicii Socialiste România. 
Esențial este că ele fac parte din 
viata de zi cu zi a întregului nostru 
popor. Toti cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, participă, 
în deplină unitate, la elaborarea po
liticii de dezvoltare economico-so- 
cialâ a țării, cit și a politicii inter
naționale. precum și la înfăptuirea 
acestei politici în mod democratic. 
Cetățenii de alte naționalități se 
găsesc în conducerea supremă a 
partidului și statului, în Marea A- 
dunare Națională, în toate organele 
de partid și de stat, în toate organe
le economice. Pe această bază de de
plină egalitate economică și socială, 
de folosire a limbii proprii în orice 
domeniu de activitate în mod liber, 
s-a realizat unitatea strinsă între 
oamenii muncii români și cei de alte 
naționalități. Doresc să închei răs
punsul la această întrebare mențio- 
nînd că noi considerăm că realiză
rile obținute pe calea construcției 
socialiste sînt tocmai rezultatul aces
tei politici naționale juste, al unită
ții întregului popor, fără deosebire 
de naționalitate.

ÎNTREBARE (Tony Lozano — 
Channel 7) : Domnule președin
te, ati purtat discuții cu preșe
dintele Marcos privind chestiuni 
reciproce pentru România si Fi
lipine. Ca rezultat al acestei vi
zite, vor avea loc schimburi de 
vizite intre misiuni economice 
ale celor două țări. In vederea 
promovării, în continuare, a 
dezvoltării relațiilor dintre 
România si Filipine. se are in 
vedere o vizită a președintelui 
Ferdinand Marcos în România, 
cu care prilej să se reia con
vorbirile care le-ați avut aici 7

RĂSPUNS : Am adresat președin
telui Marcos invitația de a face o vi- 
Zită ofipială in România ; invitația 
a fost acceptată și sper ca această 
vizită să se realizeze la momentul 
potrivit — și acesta să fie cit mai 
curînd.

ÎNTREBARE (Emily Tagasa 
— Asahi Shimbun) : Domnul» 
președinte, ați subscris întot
deauna la principiul necesității 
de a exista un echilibru intre 
prețurile materiilor prime si 
cele ale produselor industriale, 
în asa fel incit ele să favorizeze 
țările în curs de dezvoltare. în
trebarea mea este dacă s-a a- 
plicat acest principiu in vreunul 
din acordurile semnate cu țara 
noastră sî. în caz afirmativ. cum 
se va oglindi aceasta in rela
țiile economice dintre țării» 
noastre 7

RĂSPUNS : într-adevăr. România 
militează ferm pentru așezarea ra
porturilor dintre țările deținătoare de 
materii crime si țările industrializate 
ne principii dexfichitate. Solutionarea 
in mod corespunzător a acestor pro
bleme economice complexe necesită. 
De Plan international, realizarea Unor 
acorduri Intre statele deținătoare de 
.materii prime și statele industriali
zate. de fapt între toate statele lu
mii. După cum stlti. actualmente se 
desfășoară o activitate Intensă ne 
plan International în această direc
ție. în acordurile României cu alte 
state, inclusiv cu tara dumneavoas
tră. Pornim de Ia aceste principii, 
de la criteriile care acționează oe 
plan international.

ÎNTREBARE (Edward Tipton 
— Bureau of Broadcast) : Ex
celență, in cuvintarea rostită 
la Universitatea Filipinelor ati 
menționat, că țările mici si mij
locii. țările in curs de dezvol
tare. precum si țările nealinia
te pot si trebuie să joace un 
rol mai activ si mai hotărît in 
viata internațională pentru a 
asigura independenta si dezvol
tarea lor.

Ati menționat, de asemenea, 
domnule președinte, că este ne
cesar să se intensifice eforturi
le noastre pentru a se ajunge 
la o dezarmare reală si. în pri
mul rind. la dezarmarea nuclea
ră. Am putea să știm. Excelen
ță, dacă România contribuie la 
accelerarea acestui curs in Eu-\ 
ropa de răsărit 7

RĂSPUNS : România acționează, 
împreună cu alte state, pentru des
fășurarea si încheierea cu succes a 
Conferinței pentru securitate în Eu
ropa. în realizarea acestui deziderat 
al continentului european, țările so
cialiste din Europa au un rol activ, 
important. Este de înțeles că In ra
porturile dintre ele se bazează oe 
principiile noi, pe principiile care 
guvernează raporturile dintre țările 
socialiste : dar securitatea europeană 
presupune afirmarea egalității si res
pectul independentei între toate sta
tele continentului, spre a asigura o 
largă colaborare si o pace trainică 
atît tn Europa, cît si in întreaga 
lume. Vă pot asigura că si In viitor 
România va acționa ferm pentru a 
așeza aceste principii la bata rela
țiilor dintre toate statele, considerînd 
că numai astfel se not asigura co
laborarea largă între toate națiunile 
lumii si o oace trainică In lume.

As dori să vă rog. în încheiere, să 
transmiteți orin gazetele dumnea
voastră si orin Intermediul radlo- 
televiziunif un salut prietenesc po
porului filipinez si cele mai bune 
urări de prosperitate si bunăstare din 
partea mea. a guvernului șl a po
norului român. (Aplauze).

*
Conferința de presă a fost trans

misă în direct de televiziunea din 
Manila.

Întîlnire cu reprezentanți
ai cercurilor filipineze de afaceri

Vineri dimineața, cea de-a treia zl 
> vizitei oficiale in Filipine, președin
tele Nicolae Ceaușescu s-a Întîlnit la 
Palatul Malacanang cu reprezentant! 
ai cercurilor filipineze de afaceri.

La intilnire au participat Troadio 
Quiazon, ministrul comerțului șl in
dustriei, Fred Elizalde, președintele 
Camerei de comerț a Filipinelor, 
Râul Boncan, președintele Camerei 
de industrii a Filipinelor, Henry Bri- 
mo. președintele Federației exporta
torilor din Filipine, Enrique Santa, 
președintele Bursei din Manila, Mi
guel Campos, președintele Bursei din 
Makati, Jovito Rivera, președintele 
Camerei de comerț internațional. 
Augusto Barcelon, președintele Cor
porației de dezvoltare „Bancom", și 
alții.

Au participat, de asemenea. Gheor- 
ghe Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe. Vasile Pun
gan, consilier al președintelui Repu

Vineri la amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat „Nayong Fili
pino" — Muzeul satului filipinez. si
tuat In apropiere de aeroportul capi
talei.

Important centru etnografic. „Na
yong Filipino" este o vastă expoziție 
În aer liber, prezentînd diferite ti
puri de arhitectură rurală din toate 
regiunile arhipelagului, din cele mal 
vechi timpuri și oină astăzi. Liniile 
acestor construcții, motivele orna
mentale do o .mare frumusețe, inge
niozitatea dovedită tn folosirea dife
ritelor materiale — cu precădere 
lemnul de esență tare, care se gă
sește din abundentă in Pădurile fili
pineze — ca și in integrarea clădi
rilor in peisajul înconjurător, totul

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 
relor șl a inaugurat epoca lichidări! 
definitive a colonialismului

Rin păcate însă. între timp au ma! 
tost războaie asa-zlse locale, dar care 
au costat mult omenirea și care șl 
acum continua să reprezinte un pe
ricol pentru pacea și independenta 
popoarelor. Cursa Inurmărilor conti
nua intr-un ritm tot mai intens. Tn 
Europa — de unde au pornit cele 
două războaie mondiale — se află as
tăzi concentrate cele mai puternice 
torțe militare și cel mai puternic ar
mament, inclusiv armament nuclear. 
Iată de ce noi, toate popoarele euro
pene. depunem eforturi pentru Înfăp
tuirea securității europene. Dorim 
stabilim asemenea relații între sta

nțele continentului euronean incit să 
excludem fort», amenințarea cu forța 
șl orice agresiune, să asigurăm o co
laborare egală între toate națiunile, 
între toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială. Sintem convinși că 
succesul Conferinței generai-europene 
va constitui un moment Istoric nn 
numai pentru Europa, ci șl pentru 
înt-eaga lume.

Ne pronunțăm ferm pentru rezol
varea politică a conflictului din O-

Toastul președintelui Ferdinand Marcos
(Urmare din pag. I) 
care trebuie să ducă la construirea 
unui pod peste distanțele care despart 
națiunile dezvoltate de firile in curs 
de dezvoltare. Pentru atingerea ace
luiași țel, Fillpinele sînt gata să-și 
aducă modesta lor contribuție.

Ieri scara, cu ocazia dineului pe 
care cu și doamna Marcos l-am dat 
în onoarea președintelui României și 
a doamnei Ceaușescu, am arătat că 
vechile structuri și atitudini se pră- 
hușesc cu încetul in fata valului noi
lor idei, care se ridică lent, dar con
tinuu. Am spus că, in mod curajos 
și cu multă imaginație, conducătorii 
întregii lumi, conducătorii tuturor na
țiunilor — independent de credință, 
culoare și ideologie — se străduiesc 
să construiască noi structuri, noi con
cepții, să dea noi soluții care să asi
gure binele fiecăruia in această lume 
complicată și complexă dc astăzi.

Vă rog să-mi permiteți să fac unele 
comentarii Ia cîteva din problemele Ia 
care s-a referit domnul președinte în 
această seară, și anume la acelea ale 
securității și dezvoltării. Există, 
intr-adevăr, o relativă liniște în, 
cea mai marc parte a lumii : dar, 
in diferite colturi, mai există anu
mite frămintări violente, care în
deamnă, pe conducători să le Ia in 
considerație. Tragedia lumii contem

VIZITE ALE TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCi)
în dimineața zilei de vineri, to

varășa Elena Ceaușescu a vizitat 
fundația filipineză „Centrul pentru 
problemele populației", unde a fost 
fnsotită de doamna Imelda Marcos, 
sub a cărei îndrumare isi desfășoa
ră activitatea această instituție so
cială tn această vizită, tovarășa 
Elena Ceaușescu a fost însoțită de 
dr. Radu Păun, ministrul sănătății, si' 
Mihai Paceoa. consilier al președin
telui republicii.

La intrare, oasnetii stnt intîmpi- 
natide dr Corrado Lorenzo ir., di
rectorul general ai centrului, și de 
dr. Florentino Solon, directorul ge
nerai al Centrului pentru probleme
le nutriției, care le urează un căl
duros bun venit, exprimînd. în 
numele Conducerii fundației, satis
facția de a avea ca oaspete o pres
tigioasă reprezentantă a stlintei si a 
vieții politice românești-

într-o sală de proiecție este Pre
zentat anoi un film documentar care 
înfățișează oe larg preocupările ac
tuale si de viitor ale guvernului fi- 
liDinez în’ problemele populației. La 
programele existente în acest dome
niu narticină peste 40 de diverse in
stituții Filmul ilustrează in mod 
grăitor că problemele demografic» 
sînt organic Integrate politicii de 
dezvoltare economică sl socială a fie
cărui stat, fiind strîns legate de 
înaintarea De călea progresului si bu
năstării

Este vizitată apoi clădirea centru
lui. Pe parcurs are loc un dialog 
animat, tovarășa Elena Ceaușescu 
interesindu-se atit de metodele, cit 
și de mijloacele materiale folosite 
in aria cercetării științifice și pri

blicii, și Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

Au fost prezenți doamna Leticia 
Ramos Shahanl, ambasadorul Filipi
nelor la București, și Bogdan Balta
zar, Însărcinatul cu afaceri a. 1. al 
României la Manila.

Adresînd un călduros salut pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, repre
zentanții cercurilor economice filipi
neze au arătat că este o mare onoare 
pentru ei de a se întîlni in cadrul 
acestei reuniuni de lucru cu șeful 
statului român, de a explora posibi
litățile pentru o bună colaborare e- 
conomică româno-filipineză. reciproc 
avantajoasă.

Exprimînd satisfacția de a se În
tîlni cu reprezentanții cercurilor de 
afaceri, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : „Doresc să vă adresez salu
tul meu și al colaboratorilor mei. Sper 
că această reuniune va constitui un 
început bun pentru dezvoltarea re

La Muzeul satului filipinez
poartă pecetea originalității șl mă
iestriei unui popor înzestrat.

In mod deosebit impresionează lo
cuințele lacustre, clădite pe piloni de 
lemn, cu pereții, ferestrele și ușile 
dispuse în așa fel îneît să asigure o 
ventilație naturală in condițiile de 
climă de la tropice.

Muzeul satului filipinez este tot
odată și o frumoasă zonă de agrement, 
care atrage în fiecare zl mii de vizi
tatori. în interiorul caselor au fost 
amenajate expoziții cu vînzare de o- 
biecte de artizanat, sculpturi în lemn 
cu motive populare, împletituri din 
paie de orez și fibre tari, obiecte din 
corn sau carapace de broască țestoa
să, candelabre din fragmente de 
scoici mari, o adevărată împărăție ■ 
hărniciei, iscusinței și bunului gust.

rientul Mijlociu, pentru soluționarea 
rapidă a situației din Indochina pe 
baza Acordurilor de la Paris, a res
pectării drepturilor popoarelor din 
Indochina Ia independentă și dezvol
tare liberă, precum și pentru solu
tionarea oricăror probleme din în
treaga lume pe calea tratativelor paș- 
nice.

Sărbătorind împlinirea a 30 de ani 
<1e la sfîrșitul războiului, trebuie să 
facem totul pentru a împiedica un 
nou război. Avem fiecare răspunderea 
in fața popoarelor noastre. în fata în
tregii omeniri și a civilizației umane 
să asigurăm o eră de pace și colabo
rare, internațională. Asa cum am în
scris. de altfel. în Declarația comună 
româno-filipineză. aceasta presupune 
deplina egalitate în drepturi, respec
tul dreptului fiecărui oopor de a fi 
stăpîn pe bogățiile naționale, pe des
tinele sale.

Doresc încă o dată să mentîonea 
că avem deplina convingere că ome
nirea poate construi o lume a păcii 
și colaborării. Dar aceasta se poate 
realiza numai cu participarea activă 
a tuturor statelor, a fiecărei națiuni. 
Iată de ce dorim să luăm parte ac
tivă la solutionarea tuturor proble

porane este aceea că chiar si națiu
nile care sint total dezvoltate, chiar 
și cele care au renunțat complet la 
război, cil șl țările miel, de exemplu, 
trebuie să-și apere frontierele, fiind 
afectate de evenimentele care au loc 
în colturi foarte îndepărtate. De a- 
ceea, astfel de evenimente care au 
loc în diferite părți ale lumii obligă 
pe conducătorii statelor, inclusiv pe 
conducătorii Filipinelor. să-si re
afirme punctul de vedere cu privire 
li securiiate și dezvoltare. Noi, Fiii- 
pinele, deși constituim o tară mică, 
relativ săracă si subdezvoltată, sub
scriem întru totul la aceste principii 
— principiile păcii mondiale, ale ar
moniei internaționale, ale cooperării 
intre națiuni, ale neintervenției in 
treburile interne si autodetermi
nării. precum s| ale renunțării 
la tortă si la folosirea ei ca o 
politică Internă si externă. Totuși, 
noi trebuie să privim în toate colțu
rile lumii, pentru că există în unele 
din acestea motive de iritare sau de 
folosire a violentei. Aici, in Asia, 
ce poate face o fără mică cum sint 
Filininele intr-0 situație in care e- 
chitibrul este atit de fragil î Dar 
am mai spus-o și repet că noi cre
dem în capacitatea omului de â-si 
soluționa problemele. Și credem în 
această capacitate, in ciuda pericole
lor care confruntă omenirea.

mind din partea doamnei Imelda 
Marcos și a dr. Conrâdo Lorenzo Ir. 
explicații amănunțite.

într-un amfiteatru, unde își des
fășoară lucrările o conferință inter
națională. tovarășa Elena Ceaușescu 
este prezentată participantilor de 
doamna Imelda' Marcos. La salutul 
călduros ai participantilor, tovarășa 
Elena Ceaușescu răspunde cu cor
dialitate.

Se vizitează apoi sala in oare func
ționează un calculator electronic. Se 
arată că. datorită nivelului înâlt al 
cercetărilor ce se fac aici în proble
me demografice. O.N.U. a ales acest 
centru ca model tn domeniul demo
grafiei.

La plecare, numeroși colaboratori 
ai centrului s-au adunat pentru a 
saluta pe tovarășa Elena Ceaușescu 
și pe doamna Imelda Marcos. Direc
torii celor două centre își exprimă 
recunoștința pentru cinstea făcută 
prin această vizită '

Tovarășa Elena Ceaușescu adre
sează felicitări conducerii acestor 
instituții sociale și urări de sucCet 
în activitatea lor de viitor.

în continuare, s-a vizitat Centrul 
filioinez de cardiologie pentru Asia, 
edificiu impozant și modern, unde 
tovarășa Elena Ceaușescu. îmoreună 
cu doamna Imelda Marcos, sînt în- 
tîmoinate de directorul general al 
centrului, dr. Avelino Aventura, de 
directorul administrativ. Maximo 
Willacorta. de alți membri ai condu
cerii și de membri ai corpului medi
cal. Ei urează un bun venit călduros 
stimatei oaspete, a cărei activitate 
In domeniul științei și al vieții poli
tice este bine cunoscută. 

lațiilor de colaborare între țările 
noastre".

în continuare, între președintele 
Nicolae Ceaușescu și reprezentanții 
cercurilor de afaceri din Filipine a 
avut loc un dialog fructuos de lucru, 
în cadrul căruia au fost abordate pe 
larg diferite aspecte privind dezvol
tarea schimburilor comerciale, a co
operării economice și tehnico-științi- 
fice între firmele și organizațiile e- 
conomice din. Filipine și întreprin
derile industriale și de comerț exte
rior din România.

în timpul discuției a fost exprima
tă, de ambele părți, dorința de a se 
concretiza. încă în timpul acestei vi
zite, o serie de acorduri și înțelegeri, 
care să pună bazele unei ample co
laborări și cooperări româno-filipi- 
neze.

întîlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă de cordialitate și înțelegere 
reciprocă.

Tot aci sînt prezentate tn aer liber 
spectacole folclorice de cintece și dan 
suri populare filipineze din toate re
giunile arhipelagului.

La sosire. inaltii oaspeți români 
sint intimpinați de președintele Fer
dinand Marcos, de membri ai guver
nului filipinez. de oficialități civile și 
militare locale.

Președintele Ferdinand Marcog »i 
doamna Imelda Romualdez Marcos 
oferă, la restaurantul „Turo Turo", 
din incinta muzeului, un dejun 
in cinstea președintelui Nicolae 
Ceaușescu șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

După dejun, oaspeți și gazde vizi
tează zona „Nayong Filipino".

melor complexe Internaționale, atît 
politice, cit și cele economice.

Am dori ca România și Filipine, 
popoarele noastre să conlucreze tot 
mai strîns, atit pe olan bilateral, cit 
și pe plan internațional. în soluțio
narea problemelor complexe cu care 
se confruntă astăzi omenirea.

Vă rog să-mi permiteți să repet 
?i in acest cadru, domnule președinte. 
Invitația de a vizita. împreună cu 
doamna Marcos. România. Vrem ca 
relațiile de prietenie și colaborare’ 
dintre România si Filipine să consti
tuie un exemplu de felul cum două 
ponoare cu trecut istoric deosebit, cu 
orinduiri sociale diferite, situate la 
distante geografice mari, pot să con
lucreze pentru realizarea idealurilor 
de naee. bunăstare si colaborare.

Cu această dorință și cu convin
gerea că vom realiza o bună colabo
rare în viitor, doresc să toastez pen
tru întărirea șl dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre po
porul român și poporul filipinez !

Să toastez pentru prosperitatea ri 
bunăstarea poporului filipinez !

în sănătatea dumneavoastră, dom
nise președinte. a doamnei Marcos!

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor ! (AWanzc). '

Sîntem convinși că omul va supra
viețui. Avem încredere în ingenio
zitatea și capacitatea minții umane 
de »■ învinge toate aceste obstacole. 
Totuși, acest proces poate să apară 
destul de lent. Totuși, este mat bine 
pentru conducerile politice să dea 
dovadă de mai multă prudență și să 
nu se lanseze în acte de aven
turism. atît în afacerile interne, cit si 
internaționale. De aceea, ne alăturăm 
întru totul distinsului conducător al 
Republicii Socialiste România în do
rința sa de a dezvolta cooperarea și 
colaborarea internațională, de a face 
totul pentru a elimina total armele 
care amenință existenta omului »si. 
în primul rind, armele nucleare. < î.» 
constltuie ce» mai mare amenințare 
și pot duce la sfîrșitul lumii. De 
aceea, mulțumim domnului președin
te Nicolae Ceausescu și doamnei 
Elena Ceaușescu si sperăm că vizita 
lor va fl rodnică in Fflinine. De a- 
semenea, mulțumesc pentru că m-an 
invitat ne mine și pe soția mea să 
vizitez România.

Propun să toastăm pentru continua 
dezvoltare a colaborării între poporul 
român și filipinez.

Pentru sănătatea și denlinul succes 
*1 președintelui României. Nicolae 
Ceaușescu. și al doamnei Elena 
Ceaușescu I (Aplauze).

Tovarășa Elena Ceaușescu este 
condusă prin sălile și cabinetele 
centrului, primind explicații asupra 
structurii, funcționării și dotării sa'e. 
Sînt vizitate, de asemenea, săli de 
operație echipate cu aparatură ultra
modernă.

Apoi, tovarășa Elena Ceaușescu 
este condusă intr-una din sălile 
speciale de cursuri, unde studenții 
și medicii pot urmări, pe ecrane de 
televiziune, efectuarea onerațiilor. Se 
amintește, cu acest prilej, că sînt ur
mărite cu îndreptățit interes mai ales 
intervențiile făcute pe cord de ași ai 
chirurgiei cardiace mondiale, ca 
Christian Barnard Cooley. Shumway, 
care vin aid. la Manila. în acest 
scop, oe timo de cîte o lună în fie
care an. De la ei invată o pleiadă 
de doctori tineri sî entuziaști, prin
tre care si actualul director general 
al Oentruiul. dr. A. Aventura.

Tovarășa Elena Ceaușescu este 
rugată de gazde să semneze in 
Cartea de onoare a Instituției.

ta plecare, numeroși medici, cer
cetători șl alti membri ai centrului 
fac oaspetei o caldă manifestare de 
simpatie, multumindu-i pentru vi
zită.

Răspunzind acestor mărturii de 
stimă și prietenie, manifestate de 
altfel pe întreg parcursul vizttef, 
tovarășa Elena Ceaușescu felicită 
călduros conducerea instituției pentru 
înaltul nivel al activității desfășurate 
aici nentru ca nrogresele stlintei să 
fie nuse în «luiba vieții urează me
dicilor si cercetătorilor noi succese 
tn misiunea ior de apărători al sănă
tății. omului.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN FILIPINE

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
* r

DOCTOR HONORIS CAUSA Al UNIVERSITĂȚII FILIPINELOR
UNIVERSITATEA FEMININĂ DIN MANILA

A ACORDAT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA 
TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU

Ziua de vineri, 11 aprilie, a Înscria 
In program un eveniment de o Înaltă 
Si profundă semnificație : președin
telui Nicolae Ceaușescu i-a fost 
decernat titlul de doctor honoris 
causa al Universității Filipinelor, 
una din cele mal prestigioase insti
tuții de lnvătămint superior din a- 
ceastă tară și din sud-estul Asiei.

Conferirea acestui titlu președin
telui Nicolae Ceaușescu este o ilus
trare grăitoare a prestigiului, a Înal
tei stime și considerații de care se 
bucură și aici șeful statului român, 
personalitate proeminentă a lumii 
politice contemporane. promotor 
neobosit al unei politici externe de 
pace, Înțelegere și cooperare, pătrun
să de grija profundă fată de destine
le întregii umanități.

Președintele Nicolae Ceaușescu,

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Doamnă Marcos,
Domnilor miniștri, "
Domnule președinte ai Consiliului 

Universității,
Doresc să exprim vil mulțumiri 

Consiliului Universității și dumnea
voastră, domnule președinte al Con
siliului Universității, pentru faptul că 
acest inalt for de știință și cultură 
mi-a decernat titlul de doctor ho
noris causa. Consider aceasta ca o 
expresie a dorinței de a dezvolta co
laborarea dintre poporul român și po
porul filipinez, colaborarea dintre oa
menii de știință și cultură din țările 
noastre.

In hotărirea pe care ați luat-o, v-ați 
referit la politica promovată de 
România socialistă, de colaborare și 
pace cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orinduire socială. Intr-ade
văr, România a cunoscut secole de-a 
rindul dominația străină. Răsturnind 
dictatura fascistă, cu 30 de ani în 
urmă, țara noastră a pășit pe calea 
făuririi unei noi orînduiri sociale, in 
care poporul este pe deplin stăpîn pe 
bogățiile naționale, pe destinul său. 
Dumneavoastră știți bine că 30 de 
ani, in Istorie, reprezintă puțin. Tre
buie să spun că în acești ani poporul 
româu a străbătut citeva etape isto
rice și, dintr-o țară înapoiată. Româ
nia a devenit o țară industrial-agrară, 
cu o orinduire socialistă avansată. 
Am pus pe prim plan dezvoltarea e- 
conomiei naționale independente. Am 
pornit de la faptul că numai bazîn- 
du-ne pe o industrie și o agricultură 
dezvoltate, așezate pe cuceririle cele 
mai înalte ale științei și tehnicii con
temporane, putem asigura bunăstarea 
și fericirea Întregului popor. Industria 
românească produce astăzi de 30 de 
ori mai mult decît acum 25 de ani. 
Agricultura asigură pe deplin necesi
tățile de consum ale întregului popor, 
precum și unele disponibilități pen
tru export.

Tot ceea ce am realizat noi pe ca
lea dezvoltării economico-sociale se 
datorește faptului că am pus pe prim 
plan omul, ca factor determinant al 

tovarășa Elena Ceaușescu, doamna 
Imelda Marcos, precum și miniș
trii de externe ai celor două 
țări, Carlos Romulo și George Maco- 
vescu, alte persoane oficiale române 
și filipineze au plecat de la Palatul 
Malacanang spre noul sediu al Uni
versității Filipinelor — instituție de 
lnvătămint superior fondată în 1908 
— situată in cartierul Quezon City. 
De-a lungul întregului traseu, pavoa
zat cu drapele românești și filipine
ze, înaltii oaspeți și distinsele gazde 
au fost salutat! de numeroși cetățeni 
ai Manilei. ,

La intrarea în universitate, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este 
întîmpinat de Juan L. Manuel, mi
nistrul educației și culturii, de dr. 
Onofre D. Corpuz, președintele Con
siliului Executiv al Universității Fl- 

dezvoltării Întregii societăți. Sper 
că in viitor tot mai mulți din
tre dumneavoastră veți vizita 
România — așa cum și oameni 
din invățămint, știință și din alte 
domenii din România vor vizita 
Filipinele — și veți putea cu
noaște astfel nemijlocit aceste re
alizări obținute de poporul român.

Nu aș putea totuși ca, in acest 
înalt for de invățămint, știință și 
cultură, să nu menționez faptul că in 
România întregul invățămint este pe 
deplin gratuit, că întregul tineret în
vață zece ani in mod obligatoriu. 
(Aplauze puternice).

Practic, asigurăm pregătirea in ța
ră a tuturor cadrelor — incepind de 
ia muncitori calificați pină la ingi
neri, tehnicieni și oameni de știin
ță — necesare pentru toate sectoa
rele de activitate. în cadrul coope
rării internaționale cu țările in curs 
de dezvoltare, în învățămîntul su
perior din România învață peste 2 000 
de studenți din zeci de state ale lu
mii. Deci, și pe această cale. învăță
mîntul, știința și cultura României 
iși aduc contribuția activă la dezvol
tarea colaborării internaționale.

In ce privește politica internațio
nală a României, pornim de la faptul 
că este necesară o largă colaborare 
internațională cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială.

După cum știți, in lume au loo mari 
prefaceri revoluționare — pe plan 
național și social, in raportul mondial 
de forțe. Popoarele de pe toate con
tinentele se ridică cu tot' mai multă 
hotărîre la lupta împotriva vechilor 
stări de lucruri, a politicii de domi
nație și dictat, pentru realizarea unei 
politici noi, de deplină egalitate între 
toate statele, de respect al indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestec în treburile interne, renun
țare Ia forță și la amenințarea cu 
forța in soluționarea problemelor 
dintre state. (Vii aplauze). în orice 
parte a lumii am privi, vedem că sis
temul colonial se lichidează rapid. 
(Aplauze puternice). în locul colonii
lor se nasc state libere, independente, 
care sint hotărite să-și făurească o 

lipinelor, de membri ai consiliului, 
purtînd toga și calota universitară.

Președintelui Nicolae Ceaușescu 1 
se oferă, de asemenea, pentru aceas
tă solemnitate toga și calota univer
sitară.

în aula universității, împodobită cu 
drapelele celor două tari, cu jardi
niere de flori, domnește o vie anima
ție. Sînt prezenți aici cadre didac
tice. studenti. oameni de știință, artă 
și cultură, reprezentanți ai corpului 
diplomatic. La intrarea în sală a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a,doamnei 
Imelda Marcos și a celorlalte per
soane oficiale române și filipineze, 
întreaga asistență se ridică în picioare. 
Se intonează imnurile de stat ale 
României și Filipinelor.

Președintele Consiliului Executiv 
al universității, dr. Onofre D. Cor
puz, rostește un cald cuvînt de salut 
în onoarea șefului statului român. El 
dă apoi citire hotărîrii Consiliului 
Executiv al universității prin care se 
conferă președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
titlul de doctor honoris causa al 
Universității Filipinelor :

„Pentru meritele dumneavoas
tră. de o viață, in lupta de eli
berare națională si socială de 
sub forțele fascismului si re
gimurilor ilegale, luptă pentru 
care ați fost încarcerat, datorită 
concepțiilor dumneavoastră poli
tice. integrîndu-vă astfel pleia
dei de adevărați conducători 
care, chiar ca deținuți politici, 
și-au păstrat puritatea prin for
ța voinței si tăria ideilor lor ;

pentru meritele dumneavoas
tră în construirea unei societăți 
românești .juste si prospere și 
în apărarea acestei societăți 
împotriva forțelor care ar vrea 
să-i submineze integritatea ;

pentru apărarea hotărîtă de 
către dumneavoastră a dreptu
lui țărilor mici si mijlocii la autodeterminare ;

pentru afirmarea de către 
dumneavoastră a rolului pozitiv 
pe care țările mict șl mijlocii ii 
pot juca în căutarea păcii mon
diale, contribuind astfel la 
crearea condițiilor pentru exer
citarea de către aceste națiuni a 
dreptului de a hotărî, la fel ca 
și marile puteri, asupra desti
nelor omenirii ;

pentru promovarea, in calita

viață nouă. Iată de ce România se 
pronunță ferm pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor la dezvolta
rea liberă, pentru ca fiecare națiune 
să poată fi stăpînă pe deplin pe bo
gățiile naționale, pe destinele sale. 
(Aplauze puternice).

Sînt multe probleme complicate In 
lumea de astăzi — atît în Europa, 
în Orientul Mijlociu, cît și în Asia 
de sud-est, și în America Latină — 
există încă conflicte grave care ame
nință independența popoarelor, pacea 
lumii. Sînt, de aceea, necesare efor
turi susținute din partea tuturor po
poarelor pentru ca toate aceste pro
bleme complicate să fie soluționate 
pe cale pașnică.

Este adevărat, s-au obținut unele 
progrese și se inaugurează un curs 
nou spre destindere ; dar trebuie să 
vă spim cinstit că sîntem numai la 
inceput, că se Impune o luptă fermă, 
unită, a tuturor popoarelor pentru a 
asigura dezvoltarea cursului spre 
destindere și colaborare.

în lume sînt grave probleme eco
nomice. Cea mai gravă este aceea a 
subdezvoltării, faptul că lumea este 
împărțită în țări dezvoltate sau bo
gate și țări subdezvoltate sau sărace. 
Cauzele acestor stări de lucruri vă 
sînt cunoscute și dumneavoastră, ca 
și nouă, ca și zecilor de popoare, ele 
fiind dominația străină, colonialis
mul. Pentru a lichida subdezvoltarea, 
pentru a asigura un progres rapid 
zecilor de state rămase în urmă, \ se 
impune lichidarea politicii colonia
liste, neocolonialiste. (Vii aplauze).

Este necesară stabilirea între toa
te statele a unor raporturi noi de co
laborare economică, pe principiile 
deplinei egalități în drepturi. Trebuie 
realizat un raport just între prețurile 
materiilor prime și cele ale produ
selor industriale. Este necesar ca 
acest raport să favorizeze țările in 
curs de dezvoltare, să contribuie la 
progresul lor mai rapid. Mă refer la 
aceasta pentru că de lichidarea sub
dezvoltării depinde realizarea unei 
politici de colaborare și pace in 
lume.

Soluționarea multiplelor probleme 

tea dumneavoastră de președin
te al Republicii Socialiste Româ
nia, a unei politici externe de 
prietenie cu toate națiunile, in
diferent de sistemul lor social, 
contribuind astfel la întărirea 
păcii si înțelegerii reciproce 
intre popoarele lumii ;

Consiliul Executiv al Universității 
Filipinelor. prin votul unanim al 
membrilor săi și la recomandarea 
președintelui universității și a co
mitetului pentru titluri onorifice, vă 
conferă astăzi titlul de doctor ho
noris causa.

Drept mărturie, această diplomă Și 
aceste însemne distinctive ale celui 
mai înalt titlu onorific al Universită
ții Filipinelor vă sînt conferite astăzi, 
11 aprilie 1975, in cel de-al 67-lea an 
al Universității Filipinelor".

în aplauzele întregii asistente, dr. 
Onofre D. Corpuz inmînează pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu diplo
ma de doctor honoris causa. Împreu
nă cu însemnele acestui înalt titlu 
— eșarfa și medalionul.

Președintele Consiliului Executiv al 
universității felicită călduros pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, ex
primă profunda satisfacție pentru 
onoarea ce revine acestei universi
tăți de a număra printre cei cărora 
li s-a conferit acest titlu pe pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Președintele Nicolae Ceaușescu aste 
invitat să ia cuvîntul. .

Cuvîntarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu este subliniată în repetate 
rînduri cu puternice și îndelungate 
aplauze.

Solemnitatea ia sfîrșlt cu un fru
mos program artistic de cîntece fili
pineze și românești, interpretate de 
corul universității.

La plecare, președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
doamna Imelda Marcos sînt salutați 
cu căldură de întreaga asistență.

★
După solemnitate, gazdele au ofe

rit la „Executiv House" din parcul 
Diliman — situat în incinta noului o- 
rășel universitar — un cocteil In cin
stea înalt'ilor oaspeți români.

Președintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și doamna 
Imelda Marcos s-au întreținut cor
dial cu membrii Consiliului Executiv 
al Universității Filipinelor. cu alte 
cadre didactice universitare.

ale vieții internaționale nu se mai 
poate face astăzi doar de citeva țări, 
oricît de mari ar fi ele. Desigur, noi 
recunoaștem rolul și- răspunderea pe 
care o au țările mai mari ; dar, in 
același timp, trebuie să spunem des
chis că un rol hoțărîtor îl au astăzi 
țările mici și mijlocii, țările în curs 
de dezvoltare, țările nealiniate, carp 
pot — și trebuie — să joace un rol 
mal activ în viața internațională. Se 
impune deci întărirea solidarității și 
colaborării acestor state pentru a 
putea să-și asigure independența și 
dezvoltarea liberă. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Este necesar deci să acordăm o 
atenție tot mai sporită Organizației 
Națiunilor Unite, deoarece numai 
prin O.N.U. se poate asigura partici
parea activă a tuturor statelor — fie 
ele mari sau mici — la soluționarea 
problemelor complexe ale lumii.

Nu putem uita nici un moment că 
anul trecut s-au cheltuit peste 250 
miliarde dolari pentru înarmare, că, 
din păcate,\ continuă acumularea de 
armamentej inclusiv de armamente 
nucleare, ceea ce constituie o 
gravă primejdie pentru pacea și 
viata tuturor popoarelor. De a- 
ceea. este necesară Intensificarea 
solidarității si a luptei pentru 
o reală dezarmare - și. în pri
mul rind, pentru dezarmarea nu
cleară. Nu pot fi decît salutate de
clarațiile acelor oameni politici 
inclusiv din Statele Unite — care 
spun că este nevoie nu de o plafo
nare sau planificare a dezvoltării 
înarmării, ci de interzicerea și de li
chidarea armamentelor atomice. 
Deci, doamnelor și domnilor, dragi 
prieteni, este necesar să ne gîndim 
serios la viitorul popoarelor noastre, 
al familiilor și al copiilor noștri, la 
viitorul civilizației umane. (Vii 
aplauze).

în această luptă pentru progres și 
pentru pace, alături de popoarele de 
pretutindeni, oamenii de știință și 
cultură au un rol de mare însemnă
tate. Oamenilor de știință le revine 
datoria de a face din această epocă a 
revoluției tehnico-științifice nu o e- 
pocă a înarmării și a distrugerii 
omului, ci o epocă a libertății, a 
bunăstării și înfloririi civilizației 
umane.

în acest spirit, dorim ca Intre po
porul român și poporul filipinez să 
se dezvolte o largă colaborare. Do
resc să menționez cu multă satisfac
ție că, în cursul vizitei pe care o 
facem în frumoasa dumneavoastră 
țară, în convorbirile avute ou pre
ședintele Ferdinand Marcos, am 
ajuns la multe concluzii, pe care le 
consider corespunzătoare pentru po
poarele noastre, privind colaborarea 
economică, tehnico-științifică și cul
turală. (Aplauze prelungite).

De asemenea, și asupra multor 
probleme internaționale, mai cu 
seamă in ce privește lupta pentru 
pacea și independența popoarelor — 
am ajuns la concluzii comune. Dorim 
ca relațiile dintre popoarele noastre 
să constituie un factor important în 
întărirea solidarității internaționale 
a tuturor popoarelor de pretutindeni, 
în lupta pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună.

Cu această dorință inchei, mulțu
mind încă o dată pentru titlul ce 
mi s-a decernat, urînd o colaborare 
tot mai fructuoasă între popoarele 
noastre, între oamenii de cultură 
și știință din România șl Filipine. 
Doresc să urez tuturor cadrelor di
dactice din Universitatea Filipinelor, 
studențimil, succese tot mai mari în 
activitatea lor consacrată științei și 
culturii, bunăstării și fericirii po
porului filipinez.

Vă urez multă sănătate șl fericire! 
(Aplauze prelungite).

Vineri după-amiază a avut loo 
decernarea titlului de doctor hono
ris causa al Universității feminine 
din Manila acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu.

Această prestigioasă instituție de 
învățămînt superior, fondată în 1919, 
si-a propus ca tel promovarea fe
meilor ’în viata științifică, economi
că. politică a tării. In semn de oma
giu si înaltă prețuire. Comitetul 
universitar pentru conferirea de 
titluri onorifice a hotărit să acorde 
titlul de doctor honoris causa 
unei reprezentante de frunte a știin
ței și a vieții politice românești.

Această hotărîre, ratificată de con
ducerea universității, reprezintă o 
recunoaștere din partea acestui înalt 
for universitar a meritelor acad. dr. 
ing. Elena Ceaușescu pe tărîm științi
fic, o dovadă a prețuirii față de 
știința românească în general. Așa 
cum se arată In hotărirea comitetu
lui, s-a apreciat îh cel mai înalt grad 
„dăruirea și'talentul cu care coordo
nează munca de cercetare și eforturile

Cuvîntarea
Stimată doamnă Imelda Marcos, 
Stimate doamne și stimați domni, 
Doresc să vă exprim cele mai vii 

mulțumiri pentru această deosebit 
de caldă manifestare și pentru onoa
rea pe care mi-ați făcut-o acordîn- 
du-mi titlul de doctor honoris causa 
al Universității feminine din Manila, 
precum șl medalia jubiliară „A 55-a 
aniversare a Universității". Consi
der aceasta ca o cinstire adusă știin
ței și culturii românești, al cărei 
slujitor sînt, ca o ilustrare a senti
mentelor de prietenie și stimă ce și 
le nutresc cele două popoare.

Aflîndu-ne de citeva zile în fru
moasa dumneavoastră țară, am putut 
cunoaște nemijlocit cite ceva din 
viața și preocupările poporului fili
pinez, aspirațiile sale de libertate, in
dependență și viață mai bună. Apre
ciez in mod deosebit preocuparea 
colectivului universității dumnea
voastră de a asigura tineretului o 
pregătire multilaterală, in conformi
tate cu cerințele de progres ale țării, 
de a desfășura o activitate variată de 
cercetări în domeniile chimiei, fizi
cii, matematicii, microbiologici, pre
cum și in alte domenii.

Cu acest prilej, doresc să arăt că 
in țara noastră invățămintul, știința 
și cultura ocupă un rol de cea mai 
mare însemnătate în dezvoltarea so
cietății. Ca și tara dumneavoastră, 
România s-a aflat timp de secole sub 
dominația străină. în urmă cu 30 de 
ani. ca urmare a victoriei insurecției 
naționale armate de la 23 August 
1944, care a dus la eliberarea țării 
de sub dominația fascistă. poporul 
român a trecut să-și construiască în 
mod liber o orinduire nouă — orin- 
duirea socialistă. în cele trei decenii 
care au trecut de la eliberarea țării, 
s-au dezvoltat puternic forțele de 
producție, am făurit o industrie mo
dernă și o agricultură in plină dez
voltare, am realizat progrese în
semnate tn toate domeniile de activi
tate. Am pus și punem în mod con
stant Ia baza edificării noii orînduiri 
știința și tehnica cea mai înaintată, 
incorporarea cit mai rapidă în pro
ducție și in întreaga viață socială a 
celor mai avansate cuceriri ale gln- 

Moment din timpul vizitdl tovarășei Elena Ceaușescu la Centrul pentru problemele populației

ds dezvoltare In tara sa In direcția 
unei maxime utilizări a tehnologiei 
avansate. în calitatea sa de director 
general al Institutului central de 
cercetări chimice din București". 
Totodată, s-a exprimat prețuirea față 
de ..activitatea de conducere pe care 
o desfășoară în domeniul social-po
litic". fată de ..eminența academică 
și spiritul creator cu care a desfă
șurat și desfășoară cercetarea știin
țifică, bucurîndu-se de respectul 
compatrioților săj și de stima oame
nilor de știință străini, așa cum o evi
dențiază Calitatea ei de membru ono
rific în organizații de renume, ca șl 
titlurile, ordinele și medaliile străine, 
precum șl titlurile onorifice care i-au 
fost conferite de instituții de re
nume".

Ceremonia are loc în aula univer
sității. potrivit tradiționalelor reguli 
ale acestei instituții.

Primită cu îndelungi aplauze de 
sute de studenti si profesori, membri 
ai corpului diplomatic, reprezentanți 
ai unor instituții guvernamentale.

tovarășei Elena Ceaușescu
dirii științifice românești și mondia
le. In strînsă unitate cu întregul po
por, Intelectualitatea patriei noastre 
și-a asumat înalta misiune patriotică 
de a sluji nemijlocit opera de con
strucție a noii orînduiri, de a asigura 
înflorirea continuă a științei româ
nești, legarea ei tot mai strînsă de 
practică, de cerințele concrete ale 
dezvoltării societății noastre.

In lumea de astăzi, caracterizată 
prin adinei prefaceri economice și so
ciale, sint încă numeroase probleme 
internaționale complexe care Iși aș
teaptă rezolvarea prin eforturile uni
te și cu participarea activă a tuturor 
statelor. Aș enumera printre acestea 
marile probleme legate de abolirea 
definitivă a vechil politici de domina
ție imperialistă, colonialistă și neoco- 
lonialistă, de soluționarea pe cale po
litică a conflictelor care se mai men
țin în diferite zone ale lumii, de li
chidarea stării de subdezvoltare în 
care se mai află unele popoare, de 
realizarea dezarmării, de înfăptuirea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale. Se înțelege că știința 
și cultura, slujitorii lor de pretutin
deni trebuie să participe activ și să-și 
aducă nemijlocit contribuția la solu
ționarea acestor mari probleme cu 
care este confruntată astăzi omenirea.

Știința și cultura au fost și sînt, 
prin excelență, partizane ale progre
sului, ale libertății umane, un sprijin 
al omului în lupta pentru civilizație, 
pentru o viață mai bună. Astăzi, mai 
mult ca oricind, se impune o conlu
crare tot mai strinsă intre oamenii 
de știință și cultură din toate țările, 
o neîngrădită colaborare și cooperare 
intre națiuni, astfel incit să se asigu
re accesul liber al tuturor popoare
lor la cuceririle geniului uman, par
ticiparea lor activă la îmbogățirea 
cunoașterii universale. în zilele noas
tre, colaborarea și conlucrarea in
ternațională dintre oamenii de știin
ță trebuie să joace un rol de cea mal 
mare însemnătate in soluționarea 
complexelor probleme internaționale, 
in realizarea idealurilor de progres, 
bunăstare, destindere și pace ale în
tregii omeniri. 

acad. dr. Ing. Elena Ceaușescu este 
condusă pe podium, unde ia loc, îm
preună cu dr. Imelda Marcos, pe fo
toliile de onoare.

In prezidiul adunării mai iau loc 
dr. Helena Benitez, președinta Con
siliului universității, Carlos P. Ro
mulo. ministrul afacerilor externe, 
Estefania A. Lim. ministrul bunăstă
rii sociale. Cecilia Munoz Palma, 
președinta Adunării civice â femeilor 
din Filipine, generalul Florencio Me
dina. președintele Departamentului 
pentru dezvoltarea științei naționale. 
Luz Salonga. președinta Asociației 
femeilor ingineri chimiști, și alte 
personalități proeminente ale vieții 
științifice și publice din Filipine. Au 
fost prezenți, de asemenea, dr. Radu 
Păun, ministrul sănătății, invitat să 
ia parte în prezidiu, și Mihai Pace- 
pa, consilier ai președintelui repu
blicii.

Sînt aduse pe scenă drapelele 
României și Filipinelor, precum și 
cel al universității. Se intonează im
nurile celor două țări.

Dr. Antonio V. Ulgado, vicepre
ședinte al universității pentru pro
bleme academice, face *prezentarea 
candidatei, după care dr. Luz Olive- 
ros-Belardo, vicepreședinte al uni
versității pentru cooperarea în do
meniul cercetării, citește hotărirea 
Comitetului de decernare a titlurilor 
onorifice. In hotărîre se arată că, 
pentru întreaga activitate științifică, 
politică, socială. Universitatea femi
nină din Manila conferă acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu titlul de doctor ho
noris causa. Intr-o atmosferă sărbăto
rească, în care aplauzele nu conte
nesc, dr. Imelda Marcos oficiază ce
remonia eșarfei; președinta Consiliu
lui universități’, dr. Helena Benitez. îi, 
înmînează tovarășei Elena Ceaușescu 
diploma și hotărirea comitetului uni
versitar, o felicită călduros, o Îm
brățișează.

Urmează un alt moment emoțio
nant : cu prilejul „Anului internatio
nal al femeii", tovarășei Elena 
Ceaușescu îi este înmînată medalia 
jubiliară „A 55-a aniversare a Uni
versității feminine din Manila". Me
dalia este înmînată de președinta 
Comisiei pentru statutul femeii, Le
ticia Ramos Shahani, în prezent am
basador al Filipinelor la București.

In aclamațiile asistenței, a luat cu
vîntul academician dr. ing. Elena 
CeaușeSsu.

In încheierea solemnității, membri! 
prezidiului o felicită călduros pe to
varășa Elena Ceaușescu. Se intonea
ză imnul universității.

în saloanele universității are loc 
apoi o recepție în onoarea tovarășei 
Elena Ceaușescu, urmată de un pro
gram de cîntece șl dansuri populare 
filipineze.

O puternici forță socială a lumi! de 
azi o reprezintă femeile, care sînt 
profund interesate în evitarea răz
boiului din viața societății, in instau
rarea unui climat de pace și secu
ritate pe planeta noastră. Trebuie fă
cut totul ca în acest an, proclamat 
„Anul internațional al femeii", sâ-și 
găsească pretutindeni rezolvarea o 
serie întreagă . de probleme care țin 
de emanciparea femeii, de asigurarea 
deplinei sale egalități in drepturi, de 
participarea Ba în producție si la via
ța socială, de înlăturarea oricăror dis
criminări și inechități care se mai 
mențin in diferite țări ale lumii in 
ce privește rolul femeii în societate 
și in familie, in viața economică șl 
socială. Mă bucur că universitatea 
dumneavoastră are drept țel pregăti
rea și emanciparea femeii pentru 
muncă, pentru viață.

Dorim ca între oamenii de știință 
și cultură români și filipinezi să se 
dezvolte bune relații de colaborare, 
contacte tot mai strinse, o conlucrare 
și un schimb de experiență rodnic 
in toate domeniile de activitate. 
Dezvoltarea acestor relații va fi de 
natură să contribuie la progresul e- 
conomic si social al fiecăreia din ță
rile noastre, la promovarea colabo
rării științifice internaționale. Prin a- 
ccasta. oamenii de știință români și 
filipinezi iși vor aduce aportul lor 
activ la politica generală de întări
re a prieteniei și colaborării dintre 
România și Filipine, la cauza păcii 
și destinderii in lume. Semnarea. în 
cadrul acestei vizite, a unui acord 
cultural româno-filipinez va pune ba
zele unei fructuoase colaborări in a- 
cest domeniu, va stimula contactele 
si cooperarea dintre oamenii de 
știință si cultură din cele două țări 
ale noastre, va intări si mai mult re
lațiile de colaborare multilaterală ro- 
mâno-filipineze.

Doresc, în Încheiere, să vă urez 
dumneavoastră si întregului colectiv 
a! universității, precum și tuturor 
slujitorilor învățămîntului. culturii și 
științei din țara dumneavoastră mult 
succes și multe satisfacții in activi
tatea viitoare.

Vă mulțumesc pentru atenție.
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Eroismul armatei române, al formațiunilor 

patriotice in bătălia pentru zdrobirea forțelor 

hitleriste din preajma Capitalei

• La lichidarea rezistenței Inamicului din interiorul 
Capitalei și la zdrobirea grupării hitleriste de la nord 
de București, au participat unități militare românești 
cu un efectiv de aproximativ 39 000 de militari Spri
jiniți de formațiunile de luptă patriotice și de popu
lație.

• Provocînd Inamicului grele pierderi în morți și 
răniți, trupele, române și formațiunile de luptă patrio
tice au capturat 6 998 militari germani, din care 
7 generali, 536 ofițeri și 1 282 subofițeri, precum *și 
o mare cantitate de tehnică de luptă.

• Forțele române au pierdut în lupte aproximativ 
1 400 oameni.

In perioada 23—31 august, în timp ce armata so

vietică zdrobise majoritatea trupelor grupului de arma

te german „Ucraina de sud", la aripa sudică a fron

tului sovieto—german, forțele române au înfrînt tru
pele naziste din zonele de sud și centru ale Româ
niei, capturînd mai bine de 56 000 de militari ger
mani, din care 14 generali și peste 1 400 de ofițeri.

în primele opt zile după declanșarea insurecției, 

forțele române au eliberat circa două treimi din teri
toriul de atunci al țării.

în această primăvară, ctnd m 
Împlinesc trei decenii de la marea 
victorie a popoarelor Împotriva fas
cismului, rememorăm cu adîncă e- 
moție și Îndreptățită mîndrie pa
triotică faptele de vitejie prin care 
poporul român și-a înscris pentru 
vecie numele in epopeea luptei anti
hitleriste.

Ne va rămîn» pentru totdeauna 
Întipărit In conștiințe eroicul episod 
din bătălia antifascistă pe care l-au 
constituit luptele crîncene purtate 
de armata română, sprijinită de 
formațiunile de luptă patriotice or
ganizate de P.C.R. pentru zdro
birea trupelor hitleriste din fiucu- 
rești și a celor din împreju
rimi care primiseră ordin de Ia 
Berlin să înăbușe insurecția română 
Începută la 23 August 1944. La acea 
dată, In interiorul Capitalei se gă
seau numeroase unități și sub
unități ale armatei hitleriste bi
ne Înzestrate tehnic, dispunînd din 
plin de armament de cele mai noi 
tipuri. în Împrejurimile Bucurejrtiu- 
lui și mai ales In partea de nord erau 
puternice unități de aviație,. artilerie 
antiaeriană și antitanc ale mașinii de

✓

Prizonieri hitleriști escortați de soldați români pe strâzile Capitalei

război hitleriste. în «ceste condiții 
misiunea unităților românești nu era 
ușoară.

în ciuda superiorității inițiale a 
dușmanului, ne-am angajat neintîr- 
ziat în luptă. Misiunea noastră era să 
barăm insistentele tentative ale uni
tăților hitleriste de a pătrunde in 
Capitală, prin principalele sale căi 
de acces. încă în zorii zilei de 24 
august, o coloană motorizată ger
mană, primind ordin de la genera
lul Alfred Gerstenberg, care avea 
misiunea de la Hitler să înăbușe 
insurecția, a încercat să pătrundă in 
Capitală pe șoseaua București-Plo- 
iești. La Podul Băneasa și de-a lun
gul rambleului căii ferate București- 
Constanța, ostașii Regimentului de 
gardă călare, condus de semnatarul

Industria ușoară, 
pregătește 

pentru copii...
Industria ușoară și comerțul ofe

ră, in acest an, micilor cumpărători 
o gamă largă de produse, în canti
tăți îndestulătoare : cu 24 la .sută 
mai multe confecții, cu 11 la sută 
mai multi ciorapi și șosete, cu 36 
la sută mai multe tricotaje din 
bumbac, cu 30 la sută articole din 
lină, cu 44 la sută articole din fire 
sintetice, cu 55 la sută articole din 
poliesteri. La Încălțăminte, sporul 
va fi de peste 600 000 de perechi.

Aceste importante creșteri canti
tative vor fi însoțite de o pronun
țată diversificare a producției. La 
confecții se produc circa 1 500 de 
modele ; peste o mie la tricotaje și 
la Încălțăminte. Misiunea creatori
lor de modele a fost inlesnită și de 
introducerea in fabricație a unor 
materiale noi, care conferă produse
lor finite aspect plăcut.

O mențiune specială merită 
strădania producătorilor de a Îm
bunătăți oferta pentru nou-născuți. 
întreprinderea de tricotaje din Iași 
și-a adaptat utilajele pentru a fa
brica o cantitate sporită de costu
mase și alte piese din frotir : în
treprinderea „1 Iunie" din, Timi
șoara. prin autoutilare, va putea 
produce, in curînd. cantitatea nece
sară de articole matlasate : la „Au
rora". in București, a fost instalată 
o mașină specială pentru brodat, ast
fel că din valorificarea cupoanelor 
se vor realiza rochițe ieftine și 
frumoase pentru fetițe de 2—3 ani. 
(R. Șcrban) 

acestor rlnduri, ocupaseră poziții de 
luptă. Se săpaseră in timpul nopții 
poziții și adăposturi camuflate cu 
dibăcie. Chiar pe pod se ridicase o 
baricadă din bărci și copaci. Ajun- 
gînd pe pod, coloaița inamică a în
cercat să înlăture stavila. Tunurile 
românești au început să tragă asu
pra coloanei. Un uragan de foc s-a 
abătut asupra hitleriștilor, care, în- 
spăimîntați, au părăsit tunurile și 
s-au retras spre satul Băneasa. în
cercarea trupelor hitleriste de a in-

„Dupâ 5 zile și 5 nopți de lupte foarte îndîrjite, trupele 
române din Capitală au reușit să înfrînaă pe deplin încer
carea perfidă a conducerii Germaniei de a pune stăpînire 
pe Capitala țării. Numeroase trupe regulate și formațiuni 
SS au fost nimicite sau capturate. (...). în prezent Capitala 
este complet deblocată și viața normală restabilită".

(Din comunicatul MARELUI STAT MAJOR 
AL ARMATEI ROMÂNE din 28 august 1944)

tra în București pe această șosea a 
fost, astfel,, zădărnicită.

Lupte deosebit de crîncene s-au 
desfășurat în zona Băneasa-Otopeni. 
Atacați de trupele inamice, apără
torii aeroportului Băneasa au fost 
siliți să se retragă pină au primit 
întăririle cu ajutorul cărora au re
ocupat localitatea. înfruntările- din 
această zonă ne reamintesc de 
eroismul tunarilor secției a doua a 
bateriei 117 a Regimentului trei arti
lerie antiaeriană, conduși de sublo
cotenentul Virgil Sălăgeanu. încer- 
cuiți de forțe superioare, soldații au 
tras cu înverșunare asupra inamicu
lui pină la epuizarea muniției. Deși 
somați să se predea, bravii tunari 
au refuzat, continuînd lupta. Rînd 
pe rînd, vitejii. în frunte cu neînfri
catul lor comandant, au căzut, nici 

Alte 20 de hoteluri în Capitală Plopii Reșiței să rămină in picioare
începută de anul trecut, acțiunea 

de renovare a mai multor imobile, 
foste hoteluri, în vederea redobîn- 
dirii destinației lor inițiale pentru 
sporirea capacității de oazare a re
țelei hoteliere bucureștene, a intrat 
in plină fază de finalizare. Dupâ 
primele hoteluri date în folosință 
încă de astă toamnă („Marna", 
„Banat", „Rahova"), altele și-au 
deschis porțile în aceste zile 
(„Central" și „Veneția"), urmînd ca, 
in scurt timp, acestora să li se a- 
dauge „Astoria", „Opera", „Grivița", 
„București", ale căror lucrări de 
modernizare se apropie de sfîrșit. 
Intr-o fază avansată de execuție se 
află, de asemenea, și lucrările de 
reamenajare a hotelurilor „Majes
tic", „Bulevard". „Capitol". „Miner
va", „Continental" și „Palas", care 
vor fi recepționate pină la sfirșitul 
anului. Totodată, în aceste zile au 

în Rm. Sărat,
Noi, locatarii cartierului 7 No

iembrie din Rm. Sărat, — sîntem 
cam 500 de familii — ne bucurăm 
de tot confortul unor case noi, mo
derne. Avem însă și Un necaz : 
străzile sint botezate cu litere din 
alfabet, iar numerele locuințelor 
sint date de cele ale parcelelor. A- 
dresele noastre sint cam greu de 
§ăsit, astfel în6ît deseori corespon- 
ența ce ne este adresată se re- 

turnează. iar lucrătorii care distrl-

unul nu a părăsit clmpul de luptă, 
în timp ce o parte din unitățile ro
mâne apărau orașul împotriva În
cercărilor inamicului din afară, în 
interior, celelalte forțe române li
chidau energic, rînd pe rînd, obiecti
vele hitleriste.

Se impune să menționăm că In 
cursul întregii acțiuni de curățire a 
Bucureștiului de unitățile armatei 
hitleriste. trupele române au primit 
un sprijin activ și divers din par
tea formațiunilor patriotice, create 

și înarmate de Partidul Comunist 
Român, din partea întregii populații, 
în cursul zilei de 24 august,' ca 
și în cele următoare, răspunzind che
mării Partidului Comunist Român, 
la Comandamentul formațiunilor pa
triotice sau direct la posturile de 
luptă ă-ây prezentat sute de munci
tori cu brasarde tricolore pe braț, 
cerînd arme. Un grup de muncitori 
de la fabrica APACA au luat prizo
nieri 20 de hitleriști. o formațiune 
patriotică a participat la dezarmarea 
trupelor hitleriste ce se refugiaseră 
la Legația germană și se pregătiseră 
de luptă ; alți patrioți au dezarmat 
grupe Izolate de hitleriști, au asigurat 
paza unor depozite, au arestat a- 
genți și spioni ai inamicului, au mo
bilizat cetățenii la salvarea victime- 

Artileriștl români deschid focul împotriva trupelor hitleriste care încercau 
sâ pâtrundâ în Capitalâ

în întrecerea desfășurată în cin
stea zilei de 1 Mai, colectivul între
prinderii „Hidromecanica" Brașov, 
unitate cu profil de mecanică fină, 
a repurtat un succes de prestigiu : 
realizarea turbosuflantei TS-5, des
tinată supraalimentării motoarelor 
de 4 000 CP, care se fabrică la în
treprinderea constructoare de ma
șini Reșița. Este un produs cu inalt

început lucrările de reamenajare a 
imobilelor din b'-dul Republicii nr. 
33 și Calea Victoriei nr. 63—69 (două 
viitoare ansambluri hoteliere. însu- 
mind peste 900 de locuri, care, prin
tre altele, vor oferi oaspeților și 
posibilități pentru efectuarea unor 
tratamente medicale — îndeosebi 
pentru combaterea și prevenirea bo
lilor bătrineții), precum și construc
ția unui hotel nou, cu 200 de locuri, 
amplasat în cadrul ansamblului sa
natoria! de la Otopeni, avînd, de 
asemenea, «un profil de geriatrie. 
Atit cele două ansambluri mențio
nate, cit și hotelul sanatorial de la 
Otopeni vor fi date in folosință în 
anul viitor. în urma acestor lucrări, 
pentru care s-au alocat sume în
semnate. vor fi integrate in circui
tul turistic al Capitalei nu mai puțin 
de 20 de hoteluri cu încă 4 000 de 
locuri. (D. Tîrcob).

pe dreapta...
buie buteliile de aragaz, precum și 
reprezentanții altor servicii la do
miciliu pe care ii solicităm nu ne 
găsesc. Credem că primăria ar tre
bui să găsească o soluție situației în 
care ne aflăm. Ori se dau alte de
numiri (mai clare) străzilor și alte 
numere (mai precise) blocurilor, ori 
Învață lucrătorii serviciilor publice 
adresele noastre așa cum sint. (San
du Panțuru str. F, nr. 33. cartierul 
7 Noiembrie — Rm. Sărat). 

lor bombardamentelor aeriene ger
mane. în comuna suburbană „Tu- 
dor Vladimirescu" a căzut în luptă 
tînărul Staicu Constantin — premili- 
tar, iar in zona Băneasa tînărul me
canic auto Filip Covaciu care a ac
ționat voluntar în cadrul unei grupe 
de ostași.

Luptele pentru lichidarea forțelor 
hitleriste din Capitală au con
tinuat în zonele Odăile-Otopeni, 
pădurea Tunari, Pipera, Herăstrău si 
Străulești-Mogoșoaia pină in noaptea 
de 27 spre 28 august, cînd, ultimele 
rămășițe, hitleriste, insumînd 1 500 de 
oameni, au hotărît să se retragă spre 
trecătorile Carpaților. Dar, în aceeași 
zi, la 40 de kilometri de Capitală, la 
Gherghița, coloana condusă de gene
ralul Stahel, care și-a legat numele 
de sîngeroasa represiune a răscoalei 
de la Varșovia, a fost capturat de un 
eșalon de forțe ale Armatei 4 româ
ne. Astfel, luptele de la București 
s-au încheiat cu un succes deplin, 
Bucureștiul devenind una din pri
mele capitale din Europa elibe
rate prin acțiunea forțelor insurec
ționale ale poporului. Concomitent 
cu acțiunile din Capitală, armata 
română a dus lupte pe o vastă arie 
teritorială a țârii.

în zilele de 30 și 31 august, 
cind trupele sovietice au ajuns în 
Bucureștiul eliberat, populația le-a 
făcut , o primire entuziastă. Zeci de 
mii de cetățeni, răspunzind chemării 
partidului, au ieșit cu steaguri și flori 
să-i intimpine pe vitejii ostași al 
Armatei Sovietice care, a dus pe 
umerii ei povara cea mai grea a 
războiului.

Era doar începutul. Alături de ar
mata sovietică, armata română avea 
să nornească spre noi bătălii împo
triva trupelor hitleriste și horthyste 
în partea de nord a Transilvaniei, 
iar apoi dincolo de- hotarele patriei, 
pină la capitularea Germaniei.

General-maior (r.) 
Marcel OLTEANU

VASLUI : în zilele care au trecut 
de la declanșarea insămințării po
rumbului în cooperativele agricole 
din județ au fost realizate peste 
16 000 hectare. Ing. Tiberiu Mlha- 
lache, directorul adjunct al direc
ției agricole județene de resort, 
preciza : „Folosind la întreaga ca
pacitate cele 500 de semănători 
S.P.C. 6. viteza zilnică de lucru va 
fi de circa 8 000 hectare în condițiile 
normale permise de starea timpului. 
Pottivit măsurilor luate și a planu
lui de acțiune, semănatul porumbu
lui pe cele 82 000 hectare planificate 
se va încheia la data de 18—20 apri
lie". în acest sens experiența po
zitivă cîștigată pină acum este valo
rificată din plin și extinsă în tot ju
dețul : s-au asigurat semințe. — 
din hibrizi grupele timpurie, semi- 
timpurie și semi-tardivi — pretabile 
pentru terenurile din unitățile agri
cole vasluiene ; pregătirea terenului 
se face cu mașini puse la punct, iar 
la chemarea organizațiilor de partid 
mecanizatorii au hotărît să lucreze 
in două schimburi și schim
buri prelungite. Dat fiind con
dițiile atmosferice din această 
perioadă, la indicația specialiști
lor pregătirea patului germinativ 
se face concomitent cu semănatul 
pentru evitarea pierderilor de apă 
din sol. Exemple de muncă spornică 
oferă cooperativele agricole din Be- 
rezeni, Costești, Huși, Lunca Banu
lui, Stănilești, Deleni-Huși și altele, 
care și-au propus să obțină în acest 
an producții mari de pe terenuri ne
irigate. (Lăluci Crăciun).

PRAHOVA : în numeroase coo
perative agricole din județul Pra
hova se lucrează intens la se
mănatul porumbului. Bune re
zultate au unitățile din consiliile 
intercooperatiste Inotești, Mizil, Cio
rapi, Drăgănești, cu suprafețe mari 
la cultura porumbului. Pină acum, in 
cooperativele agricole au fost însă- 
mințate 6 300 ha , depășindu-se cu 4 
la sută suprafețele prevăzute în pro
gram pentru această dată. Referitor 
la desfășurarea semănatului, ing. Au
rel Furfurică, directorul Direcției

Se știe că, pentru 
un <oraș industrial 
modern, menținerea 
unei atmosfere nepo
luate, a unui aer cu
rat este o necesitate 
vitală. Conștienți de 
această necesitate, re- 
șițenii s-au preocupat 
mereu de plantarea 
unui număr mare de 
arbori în orașul lor. 
Cartierul Lunca Po- 
mostuiui. de exemplu, 
cu lungile străzi stră
juite de falnici plopi, 
a ajuns renumit prin

frumusețea și aerul 
său curat.

Edilii de azi ai ora
șului, in loc de a se 
preocupa de păstrarea 
acestei minunate po
doabe, recurg însă in 
mod sistematic la des
figurarea unor străzi 
întregi prin tăierea 
înalților plopi. S-a 
început acum trei ani 
cu bulevardul 23 Au
gust ; a urmat, in 
anul următor, str. Re
tezat ; acum a venit 
rindul străzii Eftimie

Murgu. Există oare 
motive atit de înte
meiate pentru a se 
încălca un principiu 
ecologic elementar ?

Ca cetățean al a- 
cesttui oraș, mă simt 
responsabil față de 
zestrea sa naturală. 
Vă rog, deci, a inter
veni urgent pentru a 
se opri, pină nu e 
prea tirziu, tăierea 
pomilor din Reșița. 
(Rogin Radu, str. 
23 August, bl. 5. sc. 
11-17 — Reșița).

Spitalul județean și policlinica din Alba lulia

SEMĂNATUL
PORUMBULUI

Corespondenții „Scinteii" relateazâ: DIVERS
agricole județene Prahova, a preci
zat: „Viteza de lucru la însămințatul 
porumbului în județul nostru o consi
derăm bună. De pildă, joi, 10 aprilie, 
s-au Insămințat în cooperativele a- 
gricole peste 2 000 de hectare, iar in 
întreprinderile agricole de stat — 
800 de hectare. Lucrăm din plin cu 
aproape 280 de tractoare și semănă
tori. în acest mare zor, inginerii și 
specialiștii aflați pe teren sint foarte 
atenți la calitatea lucrărilor execu
tate. unde nu trebuie să se facă nici 
un fel de rabat". ,

Temperatura solului este corespun
zătoare si oămîntul este în această 
primăvară foarte bun. cu umiditatea 
necesară pentru lnsămînțarea po
rumbului. Lucrîndu-se într-un ritm 
intens, este pe deplin posibil ca în 
10—12 zile să se încheie însămințatul 
porumbului în județ. (Constantin Că
prarul

BUZĂU : „Pornind de la con
dițiile concrete ale acestei pri
măveri — spunea ing. Gheor- 
ghe Maftei, director adjunct la 
Direcția agricolă Buzău — la indica
ția biroului comitetului județean de 
partid, organele agricole de speciali
tate au adoptat un program de mă
suri, astfel Incit zilnic să se realizeze 
o viteză de lucru de 4 500 ha la se
mănatul porumbului. în felul acesta, 
In următoarele 9—10 zile se va în
cheia această lucrare pe întreaga su
prafață de 65 000 ha prevăzută a se 
cultiva". Dispunînd de un parc teh
nic bine pus la punct, majoritatea 
cooperativelor agricole au demarat 
puternic semănatul porumbului, !n- 
registrînd viteze zilnice superioare 
graficelor stabilite. In unitățile din 
cadrul consiliului intercooperatist 
Padina, față de ritmul zilnic de 150 
hectare, se realizează peste 200 hec
tare, iar în cele din cadrul consiliu
lui Puiești, viteza zilnică prevăzută 
se depășește constant cu 20—25 de 
hectare. Asemenea rezultate au Înre
gistrat și unitățile din consiliile Mi- 
hăilești, Pogoanele, Poșta Cîlnău, Zi
duri etc. în cooperativele agricole au 
fost insămințate 19 500 ha cu porumb, 
(Mihaf Bâzu).

1N INSULA MARE A BRĂILEI

Zilnic, 2500 hectare!
Insula Mare a Brăi

lei. Cum se muncește 
aici ? Răspunsul l-am 
căutat la fața locului, 
împreună cu Florin 
Gheorghiu, inginerul 
șef al I.A.S. Așa se 
face că miercuri, 9 a- 
prilie, ne aflam îm
preună pe fostele 
privaluri și fundurile 
de lac ale bălții. Pri
ma constatare : se 
muncește. Se munceș
te responsabil, pasio
nat. știința merge 
mină în mină cu teh
nologia agricolă. Ori
unde îți întorci privi
rile, pe imensitatea 
cîmpurilor dintre ape, 
vezi munca, ori re
zultatele ei. Aici, pă- 
mintul este încă ne
gru, abia s-a terminat 
de încorporat floarea- 
•soarelui. Dincolo, ver
dele crud al orzului 
înviorează cerul și 
țărîna. Alături, asper- 
soarele abia prididesc 
să facă udările de a-

provizionare. Undeva, 
la orizont, zărim a- 
gregatele de semănat.

Au terminat insă- 
mînțatul florii-soare- 
lui. Acum, bătălia se 
dă pe cele 40 825 hec
tare cu porumb. Este 
a treia zi de cînd se 
seamănă porumbul în 
Insula Mare a Brăilei. 
200 de agregate, o în
treagă armată a mun
cii mecanizate, fac să 
vibreze aerul și pă- 
mîntul dintre ape. 
Fiecare mecanizator 
știe ce are de făcut, 
cum trebuie să facă. 
Controlul este, perma
nent și exigent, deși 
oamenii lucrează con
știincios și spornic.

„Calitatea înainte 
de toate — ne-a spus 
mecanizatorul Zamfir 
Neculai, omul pe care 
l-am însoțit „o tură“ 
în timp ce-și făcea 
meseria. El la volan, 
eu alături. Nu. nu-i 
ușor, în cabină se aud

doar decibelii motoru
lui, cîntecul ciocirliei 
rămîne undeva afară, 
suspendat între cer șt 
ifemint. Imaginea este 
idilică doar privită de 
pe margine. Omul 
trebuie să nu ia în 
seamă zgomotul, vi
brațiile, iar ochii lui 
trebuie să fie atenți 
peste tot : la bordul 
mașinii, să nu depă
șească 3,8 km pe oră, 
dar mai ales la semă
nat. la păstrarea dis
tantei dintre rinduri, 
la cele 8 secții fixate 
pe bara din spate.

Pină miercuri sea
ra. , la I.A.S. Insula 
Mare a Brăilei se în- 
sămințaseră 6 500 hec
tare cu porumb. Cit 
s-a insămințat pină 
la ora cînd citiți rân
durile de față ? Adău
gați pentru fiecare zi 
trecută cite 2 520 hec
tare. Aceasta este vi
teza zilnică. (Mircea 
Bunea).

TS-5 —un produs de înaltă tehnicitate
grad de tehnicitate, caracterizat de 
specialiști ca tiiiid unul din cele mai 
complexe și perfecționate utilaje 
produse pină acum in tara noastră. 
Noul produs a trecut cu succes pro
bele impuse de omologare, urmînd 
ca lntr-un viitor apropiat să fie lan
sat in fabricația de serie. (Nicolae 
Mocanu).

SESIZAREA UNUI ABONAT
Subsemnatul sint abonat, de mai 

mulțl ani, la „Scinteia", dar nici
odată nu mi s-a adus ziarul acasă, 
deoarece factorița refuză să distri
buie ziarele la domiciliul abonați- 
lor, Pină nu de mult, mă duceam 
eu zilnic la oficiul poștal să-mi iau 
ziarul. Acum nu mai pot. Ziarele 
mele stau acolo cite o săptămână 
și mai bine, pină cind rog pe cite 
un copil să mi le aducă. Să știți că 
nu sint numai eu în situația aceas
ta. Ce este de făcut ? Poate inter
vine oficiul P.T.T.R. județean. 
(Gheorghe Onofrei, satul Lunca, 
comuna Ceamurlia de Jos — jude
țul Tulcea).

• Centrul pentru schimburi de 
locuință s-a mutat. Bucureștenii 
care intenționează să apeleze la 
serviciile centrului de facilitare a 
schimburilor de locuință trebuie să 
știe că respectivul centru și-a 
schimbat adresa : din str. Știrbei 
Vodă 68, in str. Aleeu Constanti- 
nescu 6, sector 7. Numărul nou de 
telefon : 14 28 46. Provizoriu însă, 
pină la instalarea acestui telefon, 
centrul va răspunde la 14 74 89.

• Ați făcut verificarea tehnică a 
autoturismului ? La 1 iunie, con
form legii, expiră termenul de ve
rificare tehnică pe 1975 a tuturor 
autoturismelor. Pentru a veni in 
sprijinul membrilor săi, Automobil 
Clubul Român, prin stațiile de asis
tentă tehnică ce-i aparțin, execută 
gratuit operațiunile de verificare.

ma- 
tru

Hărțile* 
orașului

Tg. Neamț, orașul de pe 
Iul Ozanei. cea limpede și 
mos curgătoare, lși deschide cu 
ospitalitate porțile. Pentru orien
tarea oaspeților, orașul își pre
zintă „cartea de vizită" multipli
cată îri hărți amplasate în locuri
le cele mai vizibile. Dar nu sint 
hărți ca toate hărțile. Ele sint 
însoțite de adevărate opere de 
artă — sculpturi în lemn si fier 
forjat — care reprezintă princi
palele obiective turistice din 
zona respectivă. Fiecare hartă și 
lucrare de artă sint însoțite de 
o scurtă prezentare istorico-geo- 
grafică. Idee inspirată, care con
tribuie nu numai la populari
zarea unui obiectiv turistic sau 
a altuia, ci pune in evidență șl 
iscusința oamenilor de pe aceste 
meleaguri, ca vechi și renumiți 
creatori populari.

Ne scrie un 
adolescent

„La 15 ani — ne scrie C. Vîl- 
eeleanu — medicul N. Szalasi 
din Satu-Mare și radiologul Vol- 
cic din Sighetu-Marmatiei mi-au 
descoperit o boală gravă, mai 
rar Intilniti, a coloanei verte
brale. Netratată la timp, boala 
s-a accentuat, determintnd o 
curbație de 65 de grade a co
loanei vertebrale. Părinții erau 
disperați. De mine, ce să mai 
vorbesc...". Mai departe, C.V. ne 
istorisește modul In care a fost 
tratat si salvat de trista infir
mitate de către medicul 
Antonescu de la clinica 
dică „Brincoveanu" din 
rești. care i-a readus i 
vertebrală aproape la 
normal#. „Acum am 16 ani si 
stau din nou cu capul sus, în
crezător in mine, in viitor".

Lacu-Sărat 
si Botezatu

Dinu 
ortope- 

Bucu- 
coloana 

starea

Negru-verzui la culoare, un
suros și cu miros de hidrogen 
sulfurat, nămolul din stațiunea 
Lacu-Sărat, de lingă Brăila, s-a 
dovedit un veritabil combatant 
împotriva anchilozelor și a unor; 
afecțiuni renale, ceea ce a de
terminat și declanșarea unor 
ample lucrări de amenajare a 
unor noi spații pentru băi calde. 
Fapt cu atit mai interesant, cu 
cit in acest an se împlinește un 
secol de cînd, la Lacu-Sărat, 
s-au construit primele băi calde 
de către numitul Ionescu Bote
zatu.

Mașină de 
împachetat... 
pagubă

In cadrul unei acțiuni între
prinse de organele de miliție din 
Sibiu in localuri de alimentație 
publică și in unități care le a- 
provizionează, la Întreprinderea 
de industrializare a laptelui din 
localitate a fost depistată o ma
șină de împachetat brinzeturi, 
dar care nu face nici o... brinză. 
Stă degeaba din 1970, de cind 
a fost adusă din import cu bani 
grei. In schimb, în acest răs
timp, s-au plătit pentru ea a- 
mortismente de... 500 000 de lei l 
La întrebarea „De ce nu func
ționează s-a dat un răspuns 
incredibil ; „Nu i-am găsit incă 
un spațiu corespunzător". Iată 
că noi i-am găsit aici un spațiu. 
Si mai rezervăm unul, cind vom 
primi un răspuns... corespunză
tor.

Două 
camioane

între- 
auto 

drum.

de 
din 
an- 
ca-

De la autobaza Făget, a 
prinderii de transporturi 
Timișoara, au plecat la 
spre Sebeș-Alba, două camioane. 
Amîndouă, cu remorci. Mergeau 
unul după altul, pe drum 
seară, liniștit. La ieșirea 
Orăștie. primul camion s-a 
gajat in depășirea unui alt 
mion. staționat pe marginea 
drumului. La un moment dat, 
observînd că din sens opus ve
nea un alt autovehicul, șoferul 
primului camion a frinat brusc. 
Venind din urmă, fără a păstra 
distanta regulamentară, al doi
lea camion l-a tamponat pe 
primul. Din cauza șocului pro
vocat de tamponare, șoferul pri
mului camion. D. Albulescu. a 
suferit grave leziuni. Transpor
tat urgent la spitalul din Timi
șoara. n-a mai trăit decit citeva 
zile...

„Modestia" 
escrocului

După ce a sustras tot felul de 
mărfuri de la un depozitP.T.T.R. 
din Mamaia, unde era gestio
nar. aducînd un prejudiciu de 
vreo 300 000 de lei, Ion Burili 
(i-a tot frămintat mintea cum 
să facă să scape basma curată. 
Intilnindu-se cu un oarecare 
Corneliu Brad, tot escroc (cine 
se aseamănă se adună), Burili 
a înscenat o spargere la depo
zitul unde lucra, după care a de
clarat că el, fiind un om „mo
dest" din fire, o să-si caute altă 
slujbă, tot „modestă". Si astfel, 
împreună cu celălalt amic au 
luat in primire un chioșc din in
cinta hotelului „Parc", tot din 
Mamaia, de unde, intr-un timp 
record, cei doi au sustras alte 
mărfuri in valoare de vreo 
90 000 de lei. Zilele acestea, or
ganele de miliție au definitivat 
cercetarea celor doi escroci „mo
dești", dar in stare de arest, ur- 
mind ca instanța să le calculeze 
nota de plată.

Rubricâ redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii”
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IERI S-AU ÎNCHEIAT LA BUCUREȘTI

Participarea femeilor la viața economică și socialaH

Vineri s-au încheiat la București 
lucrările simpozionului sindical inter
național pe tema: „Participarea femei
lor la viața economică și socială", 
organizat în cadrul Anului interna
țional al femeii de către Uniunea 
Generală a Sindicatelor și Consiliul 
Național al Femeilor cjin România. în 
colaborare cu Federația Sindicală 
Mondială și cu sprijinul Biroului In
ternațional al Muncii.

Manifestarea a reunit reprezentanți 
ai organizațiilor sindicale din 61 de 
țări de pe toate continentele, precum 
și din partea a 10 organizații inter
naționale.

Simpozionul s-a încheiat cu un 
memorandum adresat celei de-a 60-a 
sesiuni a Conferinței internaționale 
a muncii (iunie — 1975), cu un apel 
către toate organizațiile sindicale din 
lume și cu o telegramă adresată se
cretarului» general al Organizației " 
țiunilor Unite.

în memorandum se subliniază 
cesitatea intensificării acțiunilor 
către Organizația Internațională a 
Muncii în direcția îmbunătățirii 
condițiilor de viată și de mun
că ale femeilor, precum și a 
chidăril discriminărilor 
cestea mai sînt încă 
acest sens, un accent 
buie să se pună pe __
muncă fără nici o discriminare. 
Inițierea unor acțiuni care să per
mită aplicarea efectivă a acestui, 
drept.

Apelul cheamă organizațiile sindi
cale din lume. Indiferent de orien
tarea sau afilierea lor. să acționez» 
unit în sprijinul revendicărilor legi
time ale femeilor muncitoare. Che-

Na-
ne- 
de

li
la care a- 
supuse. în 

deosebit tre- 
dreptul la

pe

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicai Socialiste România

*
Delegatele prezente la Simpozionul sindical Internațional consacrat 

participării femeilor la viața economică șî socială, ale cărui lucrări s-au 
desfășurat la București între 9 șl 11 aprilie a.c., adresăm calde mul
țumiri președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
pentru mesajul adresat simpozionului, care a fost apreciat ca o expresie 
a atenției acordate de șeful statului român acestei largi reuniuni inter
naționale.

Exprimăm, de asemenea, cele mai vii mulțumiri pentru condițiile 
create, pentru ospitalitatea cu care am fost înconjurate permanent și 
adresăm oamenilor muncii, întregului popor român, urări de noi suc
cese în dezvoltarea economică și social-cuîturală, în lupta pentru pro
gres social și pace.

măm toate organizațiile sindicale — 
se spune în apel — să acționeze și 
mai ferm pentru aplicarea si respec
tarea reglementărilor cu caracter in
ternational. in special a „Declarației 
Națiunilor Unite cu privire la elimi
narea discriminărilor fată de femei" 
si a convențiilor si recomandărilor 
adoptate de Organizația Internațio
nală a Muncii.

Apreciindu-se că dezvoltarea fiecă
rei țări presupune antrenarea tuturor 
factorilor umani, inclusiv femeile, 
care reprezintă mal mult de jumătate 
din populația globului, în telegrama 
adresată secretarului general al Or
ganizației Națiunilor Unite. 
Waldheim, se exprimă 
rea că O.N.U. își va 
în continuare întreaga 
pentru ca problemele

Kurt 
convinge- 

exercita 
autoritate 
complexe 

t

pe care le ridică participarea fe
meii la viața economică, politică și 
socială să-și găsească deplina rezol
vare. Astfel. Anul international al 
femeii va putea marca un moment 
important în realizarea nobilelor as
pirații ale femeilor, care se înscriu 
pe‘ linia aspirațiilor legitime ale po
poarelor. spre o nouă ordine econo
mică și politică, spre o lume mal 
bună și mai dreaptă, spre pace fi 
progres social.

Exprimînd recunoștința pentru «- 
tenția deosebită acordată reuniunii 
de președintele României. Nicolae 
Ceaușescu, participanții au adoptat 
cu vie satisfacție textul unei tele
grame de mulțumire adresată șefului 
statului român.

(Agerpres)

PREȚUIREA MUNCII»
A apărut

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Am aflat cu mare plăcere despre realegerea dumneavoastră de 

către Marea Adunare Națională în înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România.

Cu acest prilej, doresc să vă adresez sincere felicitări tn numele 
meu, al guvernului și al poporului Ugandei.

De asemenea, vă rog să-mi permiteți, Excelență, să folosesc această 
ocazie pentru a vă asigura de donnța noastră de a întări și în viitor 
relațiile cordiale existente între cele două țări și de a continua cola
borarea cu guvernul dumneavoastră, în folosul popoarelor noastre.

Primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele stime și considerațiuni.
General IDI AMIN DADA

Președintele Republicii Uganda

Adunarea din Capitală cu prilejul Zilei internaționale
. • •

Cu prilejul Zilei internaționale
<

a 
foștilor deținuți și deportați antifas
ciști, la Muzeul de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România, vineri 
după-amiază a avut loc o adunare 
publică, organizată de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R., la care 
au participat vechi militanți ai miș
cării muncitorești, veterani ai războ
iului antifascist, oameni ai muncii din 
Întreprinderi și instituții.

Despre semnificația zilei de 11 a- 
prilie și cea de-a 30-a aniversare a 
eliberării lagărelor foștilor deținuți

deportați antifasciști 
antifasciști a vorbit Nicolae Gulnâ, 
președintele Comitetului foștilor lup
tători antifasciști din Republica So
cialistă România. Vorbitorul a evi
dențiat tradițiile internaționale 
mișcării revoluționare din țara noas
tră, contribuția poporului român la 
victoria definitivă asupra hitlerismu- 
lui, precum și politica promovată 
consecvent de 
pentru instaurarea 
pace, înțelegere și 
popoare.

ale

socialistăRomânia
unui climat de 
colaborare între

(Agerpres)

„CONVORBIRI MARCATE
DE O ATMOSFERA CALDĂ

Șl PRIETENEASCĂ"

Ample relatări și comentarii
ale presei filipineze consacrate vizitei

1 I

președintelui Nicolae Ceaușescu

Vineri a avut loc la Slobozia o 
festivitate în cadrul căreia au fost 
înmînate unul număr de 8 coopera
tive agricole din iudețul Ialomița — 
Dor Mărunt, Gheorghe Doia. Mun- 
tenll-Buzău. Iazu. Sărăteni. Smirna. 
Grindu si Grivița — înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste pentru 
producțiile mari de porumb obținute 
în anul 1974. In încheierea festivi
tății. participanții au adresat o te
legramă C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceausescu, în care se ex
primă hotărîrea mecanizatorilor și 
cooperatorilor din județul Ialomița de 
a munci si mai bine, astfel încît în 
acest an să realizeze o producție me
die de cel puțin 6 000 kg porumb 
boabe Ia hectar pe o suprafață de 
85 500 ha. iar de pe 10 000 ha — 15 000 
kg porumb stiuleti la hectar. (Lucian 
Ciubotaru).

pentru obținerea în 1974 a unor pro
ducții mari de sfeclă de zahăr si. res
pectiv. lapte. Participanții la aceste 
adunări au adresat C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. tele
grame prin care cooperatorii, meca
nizatorii. ceilalți lucrători din cadrul 
unităților agricole respective se an
gajează să obțină si in acest an pro
ducții superioare. (Constantin Si- 
mion).

„REVISTA ECONOMICA" 
, » 

1975nr. 15

★
Teri. 11 aprilie. în mal multe lo

calități din Iudețul Arad au avut loc 
festivități cu prilejul cărora coope
rativelor agricole „Mureșul“-Nădlac, 
„Avîntul" Pecica. „Viata Nouă" Sin- 
tana si Sînpetru-German. distinse 
recent prin decret prezidențial cu ti
tlul de Erou al Muncii Socialiste 
pentru producțiile mari obținute în 
anul 1974 la cultura porumbului, 
le-au fost decernate înaltele distinc
ții. Tot in ctirsul zilei de ieri. Ia 
C.A.P Iratoșu. Șeitin si I.A.S. Nă- 
dlac au avut loc. de asemenea, a- 
dunări festive prilejuite de decer
narea ..Ordinului Muncii" clasa I

în județul Dolj

rețelei
consum

de extfnde-

Modernizarea 
cooperației de

în cadrul acțiunii
re și modernizare a rețelei co
merciale. în anul 1974 coopera
ția de consum din județul Dolj 
a dat în folosință peste 70 uni
tăți comerciale, de alimentație 
publică și prestări servicii către 
populație.

Prin modernizarea magazine
lor s-a realizat mărirea spațiu
lui desfacere cu zece la sută, 
înlociMidu-se mobilierul vechi 
cu altul nou, modern, s-a obți
nut expunerea unui sortiment 
de mărfuri mai mare și mai va
riat, reșlizîndu-se. totodată, o 
mai bună aprovizionare cu măr
furi a populației.

$i în acest an, Uniunea jude
țeană a cooperativelor de con
sum Dolj șl-a propus să moder
nizeze un număr însemnat de 
unități. încă din luna ianuarie 
au fost deschise magazinele uni
versale din Bratovoești și Gher- 
cești, magazinul cu mărfuri e- 
lectrotehnice din Coșovenf. pre
cum și două unități de alimen
tație publică în centrele de co
mună Ghercești șt Bratovoești. 
în localitatea Podari s-a dat în 
folosință, recent, un modern 
magazin cu etaj, in care se des
fac mărfuri electrotehnice, me- 
talo-chimice, textile și încălță
minte. în aceeași clădire func
ționează patru secții de pres- 
tări-servlcii. coafură, croitorie, 
cizmărie. Pînfi la sfîrșltul anu
lui vor mai fi construite 5 noi 
magazine și Unități de alimenta
ție publică și vor fi moderniza
te peste 20 unități comerciale. 
Totodată, vor fi deschise noi u- 
nități prestatoare de servicii.

★
La SînzienI — județul Covasna. a 

avut loc o festivitate in cadrul că
reia cooperativei agricole din locali
tate i s-au decernat titlul de Erou 
al Muncii Socialiste pentru o pro
ducție medie de 41 012 kg cartofi la 
hectar si o mențiune pentru reali
zarea la sfecla de zahăr a unei pro
ducții medii de 49 080 kg la hectar. 
Participanții la adunarea festivă, in
tr-o atmosferă de puternic entuziasm, 
au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în 
care se angajează să livreze în, 1975 
la fondul de stat 11 500 tone cartofi, 
cu peste 4 500 tone, peste prevederile 
planului. 150 tone grîu. 750 hl lapte, 

1100 tone carne si alte prcduse.
(Tomori Gâza). ,

★
în cadrul unei adunări festive, sta

țiunii de cercetări pomicole din Voi- 
nești-Dîmbovita i-au fost decernate 
„Ordinul Muncii" clasa I pentru pro
ducțiile record de 23 800 kg mere la 
hectar, obținute în anul 1974. Aceas
tă distincție răsplătește hărnicia si 
priceperea cercetătorilor si lucrăto
rilor stațiunii. încununează o etapă 
rodnică de creație 'si aplicare a cer
cetărilor în producție, concretizate în 
crearea si omologarea a 5 noi soiuri 
de pomi Participanții la adunarea 
festivă au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R.. tovarășului 'Nicolae 
Ceausescu. în care se angajează să in
tensifice munca de creație sore a 
obține noi soiuri de oomt. tot mal 
productive, să lege mai strîns cer
cetarea de producție. (Constantin 
Soci).

La rubrica „Documentele Con
gresului al XI-lea — ghid în 
acțiune", revista publică artico
lul „Dezvoltarea și diversifica
rea serviciilor — factori de 
îmbunătățire a calității vieții", 
de Steliana Sandu. Din sumar 
menționăm, de asemenea, artico
lele : O preocupare mereu actua
lă : gospodărirea judicioasă a 
fondurilor materiale și bănești, 
de Severian Bereanu ; Eficienta 
recuperării terenurilor erodate, 
de ing. Gheorghe Stoian : Asigu
rarea și pregătirea cadrelor pen
tru noile capacități, de ing. C. 
Mangiurea.

Revista mai cuprinde cunoscu
tele rubrici : Teorii — idei și 
Economie mondială.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 ți 15 aprilie. In țară : Vreme răco
roasă. mai ales tn primele zile, tnno- 
rări mai accentuate Se Vor semnala tn 
Jumătatea de nord a țării, unde vor 
cădea ploi locale, mal ales Sub for
mă de aversă. In rest, ploi Izolate. Vtnt 
potrivit cu Intensificări temporare, 
predomlnind din sectorul vestic. Tem- 

.peraturlle minime vor ti cuprinse in
tre minus 2 șl plus 8 grade, mal cobo- 
rite tn estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între 10 șl 18 grade, mai ri
dicate tn sudul țarii, tn a doua parte 
a intervalului, tn București : Cerul va 
fi temporar noros. favorabil ploii de 
scurtă durată, tn prima parte a in
tervalului. Vtnt potrivit, cu intensifi
cări temporare. Temperatura va În
registra o scădere ușoară la început, 
apoi va crește din nou.

Asigurarea mixta de viața
Una dintre cele mal populare for

me de asigurare practicate de Ad
ministrația asigurărilor de stat este 
asigurarea mixtă de viată. Ea răs
punde unei nevoi reale de protec
ție a persoanelor, fiind o acțiune de 
întraiutorare între cetățeni, miilo- 
cită de ADAS. Această asigurare o- 
feră multiple avantaje. Mai întîi. a- 
sigurarea mixtă de viată este acce
sibilă tuturor vîrstelor. contractul 
de asigurare putînd fi încheiat de 
orice persoană între 16 și 60 de ani. 
Ea se încheie pe o perioadă între 
5 și 20 de ani, iar suma pentru care 
se face asigurarea. începînd de la 
minimum 1 000 de lei. este nelimi
tată ca plafon, fiecare persoană pu
tînd să convină cu ADAS pentru 
Suma care-i convine cei mal bine.

Este bine de reținut faptul că 
persoana care încheie asigurarea 
mixtă de viață (forma de bază sau 
oricare dintre variantele ei) ace no- 
Sib'Utatea să desemneze drept be
neficiar al asigurării pe orice per
soană din familia sa ori o altă Per
soană. iar în timpul asigurării se 
poate schimba 
printr-o simplă 
unitatea ADAS 
asigurarea.

Asigurarea mixtă de viată se 
practică nu numai in forma de bară.

acest beneficiar, 
cerere adresată Ia 
la care a încheiat

ei și tn alte trei variante. Astfel, 
dacă asiguratul dorește ca nu nu
mai el singur, ci și familia sa Să 
stea sub protecția asigurărilor, el 
plătește în plus o sumă foarte mică, 
și astfel se poate cuprinde in asigu
rare orice membru al familiei în 
vîrstă între 5 și 60 de ani. Aceasta 
este asigurarea familială mixtă de 
viață. Dacă asiguratul dorește ca în 
cazul ivirii unui accident în viața 
lui să aibă dreptul să primească o 
sumă mai importantă decît pentru 
celelalte riscuri asumate de ADAS, 
el are posibilitatea — plătind, de 
asemenea. în plus o mică diferență 
— să realizeze acest lucru. încheind 
asigurarea mixtă de viată si supli
mentară de accidente. La cererea 
asiguratului ca. în cazul decesului 
său în perioada asigurării, urmașilor 
să li se garanteze un sprijin mate
rial mal substantial și eșalonat pe o 
perioadă de 
ADAS ' 
pensie 
căreia 
mește.
lui. jumătate din suma asigurată, la 
expirarea asigurării cealaltă jumă
tate. iar Intre timp. în fiecare an. o 
pensie de 10 la sută din suma asi
gurată.

JD timp, el Încheie la 
asigurarea mixtă de viată cu 
pentru urmași. în temeiul 
beneficiarul asigurării nri- 
la data decesului asigurâtu-

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Cliirița — 13, Me- 
deea — 20. (sala mică) : Travesti
— 19.30.
• Opera Român» : Olandezul zbu» 
râtor — 19
• Teatrul de operet» : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Ivanov — 19.30, (sala 
din str. Alex. Sahta) : Noile sufe
rințe ale tlnârului „W“ — 19,30.
• Teatrul Mic : Răspintia cea 
mare — 19,30.
a Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Și eu am fost in Arca
dia — 19,30, (sala Studio) : A opta 
zi dis-de-dimineaț» - 13.30. Hote
lul astenicilor — 19.
• Teatrul Ciulești : Spoon River
— 17. Paharul cu apâ — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Nunta 
de argint — 19.30.

• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tft- 
nase" (sala Savoy) : Uite că nu 
tac ! — 19,30, (sala Victoria) : Un 
băiat de zahăr... ars — 19.30.
a Teatrul de revistă $1 comedie 
,.L Vasilescu" (sala din str. Ere- 
mia Grigorescu 24) : Dudul Iul 
Traian — 19,30.
a Teatrul ..Ion Creangă*’ : Scufița 
cu trei iezi — 10,
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn *75 — 
21.30. (sala din str. Academiei) : 
Tigrîșorul Petre — 17.
a Circul de stat : Hal să rtdem 
Ia circ — 16: 19.30.
• studioul de teatru i.a.T.C. : 
Regele cerb

a Pirații din Pacific — Insula co
morilor ; SCALA - 9.45; 13; 18.15; 
19.30. GLORIA — 9: 12.30: 16; 19,30, 
EXCELSIOR — 9: *12.30;
MELODIA - 9.15: 12.15:
• Program pentru copii
— 10: 16.45
• Nici o vorbă despre

16: 19,30, 
tâ: 19.
: DOINA

cinema
• Marea cursă (film panoramic 
color) : SALA PALATULUI (se
ria de bilete 50361 - 13.30: (5037) 
— 17: (5040) — 20.30.

_ ___  _ ____ ___„ 3 fotbal:
DOINA - ll.âP: 13.15; 15: 18: 20.
• Un cățel „sărat" : TIMPURI 
NOI - 9: 11: 13: ts: 17: 19.30.
• Invincibilul Luke : CAPITOL — 
9.30: 11.15: 13: 14.45: 16.30: 18.30: 
20.3(1.
a Ziua delfinului : CASA FILMU
LUI - 10: 12: 14: 16.15: 18.30: 20.30. 
LUCEAFĂRUL - 9: 11.15: 13.30:
16: 18.30: 20.45.
a Răfuiala : patria — 9: 11.45: 
14.30: 17.15: 20. BUCUREȘTI - 
8.30: 11 : 13.30: 18: 18.30; 21. FAVO- 

13.15: 15.45: 18.15:RTT - 8.45: ti;
20.45.
• Pline șl ciocolată : CENTRAL
- 9.13: 11.30: 13,45: 16: 18.13: 20.30. 
FEROVIAR - 9.15: 11.15: 13.15:
15.43: 18- 20.
• Baltagul : LUMINA - 9: ti.15: 
13.30: 16: 18.15: 20.30.
• Un bărbat fatal î VICTORIA - 
9.15: 11.30: 13.45: 16: 18.15: 20.30.

PLENARA COMISIEI NAȚIONALE ROMANE PENTRU UNESCO
în Capitală a avut loc. vineri, ple

nara Comisiei naționale româno 
pentru UNESCO.' care a analizat acti
vitatea desfășurată in anul 1974 și 
planul pe 1975.

în planul pe 1975 comisia își pro
pune sprijinirea participării, tot mal 
active, a reprezentanților tării noas
tre la programele multidisciplinare 
UNESCO : Omul și biosfera. Dece
niul hidrologic internațional. Studiul 
seismicității în Balcani, Omul și me
diul ș.a„ organizarea in tara noastră 
a unor manifestări internaționale 
privind probleme de educație, știin
ță și cultură. Comisia va încuraja 
continuarea cursurilor postuniversi
tare internaționale, care funcționează 
în România sub egida UNESCO, în 
domeniile petrolului, petrochimiei, 
matematicii, informaticii, precum si 
inițierea altora noi ț comisia va co
labora. și in viitor, cu Centrul euro
pean UNESCO pentru învătămînt su
perior. sprijinind acțiunile organiza
te de acesta.

Tn Încheierea lucrărilor, participan
ții la plenară au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. în care se arată 
că, prin întreaga sa activitate, Co
misia națională română pentru 
UNESCO va milita pentru promo
varea. și pe mai departe, a obiecti
velor de justiție și democratism ale 
politicii externe românești, pentru 
așezarea relațiilor dintre state pe 
baza principiilor noi ale dreptului In
ternațional. Comisia UNESCO va 
contribui, prin acțiunile sale multi
ple, la înfăptuirea politicii internațio
nale a României socialiste, politică 
îndreptată spre dezvoltarea colabo
rării și cooperării între popoare, a 
schimbului echitabil de valori, spre 
întărirea păcii și securității Interna
ționale. spre făurirea unei lumi mal 
bune si mai drepte.

Presa filipineză de vineri acordă 
spații ample desfășurării vizitei tn 
Filipine a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, informfnd pe larg despre 
Începerea convorbirilor oficiale între 
șeful statului român și președintele 
Ferdinand Marcos. Intr-un amplu 
articol, intitulat „Filipinele achizițio
nează instalații de foraj petrolier 
din România", „BULETIN TODAY", 
relevînd că un loc de seamă Ia pri
mele convorbiri dintre președintele 
Marcos și președintele român. Nicolae 
Ceaușescu. la bordul iahtului „Ang 
Pangulo", I-a opupat cooperarea eco
nomică, subliniază „ca un fericit pre
ludiu, prezența celor doi președinți 
la semnarea unei înțelegeri prin care 
Filipinele achiziționează o instalație 
de foraj petrolier din România". Co
tidianul Informează, de asemenea, 
despre semnarea unui contract pri
vind livrarea de tractoare românești.

Cotidianul „BUSSINES DAY" pu
blică. la rindul său, un amplu arti
col Întitulat „Impulsionarea comer
țului intre Filipine și România", care 
este Însoțit de o fotografie prezen- 
tînd o imagine din timpul primei 
runde de convorbiri oficiale.

De asemenea, „DAILY EXPRESS" 
sub titlul „Filipinele și România sini 
de acord să-și extindă comerțul" In
serează in 
relatare, 
Marcos 
Nicolae 
biri la
consolidarea 
economice 
ale noastre". Textul este Ilustrat de 
o fotografie color., înfătisînd ne cei 
doi președinți tntr-un moment din 
cursul convorbirilor.

Sub titlul „Filipinele si România 
îșj extind comerțul". cotidianul 
„TIMES JOURNAL" publică pe prima

prima pagină o amplă 
subliniind : „Președintele 

și președintele României. 
Ceaușescu. au avut convor- 

nivel
și

între

pagină un amplu articol, In care ara
tă : ..Convorbirile Ia nivel Inall au 
fost marcate de atmosfera caldă si 
prietenească care s-a creat încă de 
la sosirea ne aeroport a președintelui 
Nicolae Ceaușescu si a doamnei Elena 
Ceaușescu".

Același ziar publică un amplu ar
ticol conținînd date biografice ale 
tovarășei Elena Ceaușescu. Materia
le similare, Însoțite de portretul to
varășei Elena Ceaușescu, sînt publi
cate și de alte ziare.

Desfășurarea vizitei este prezenta
tă detaliat de toate ziarele filiplneze. 
..Daily Express" publică o pagină în
treagă de fotografii color, iar In alte 
pagini, reportaje infățișînd diferite 
momente ale vizitei.

Referlndu-se la manifestările prl- 
leiuite de comemorarea cunoscutei 
bătălii de la Bataan, ziarul sublinia
ză „înalta semnificație a prezentei la 
această comemorare, ca distins! oaș- 
neti de stat, a președintelui Româ
niei si a doamnei Elena Ceaușescu. 
care au activat in mișcările de rezis
tentă din tara lor In ultimul război 
mondial, luptînd împotriva forțelor 
ce Încătușaseră România".

In tot cursul zilei de vineri, pos
turile de radio și televiziune filipi- 
neze au consacrat o 
din programele lor 
țiile de televiziune 
GMA-7 au transmis 
ceremoniile conferirii 
doctor honoris causa

parte 
Sta- 

și 
direct 

de

(Agerpres)

înalt, tinzind la 
lărgirea relațiilor 

cele două țări

Cronica zilei
Vineri la amiază. Angelo Mlculescu, 

viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii, industriei alimen
tare și apelor, a plecat la Damasc, 
unde va avea convorbiri cu oficiali
tăți siriene privind dezvoltarea ac
țiunilor de cooperare economică în 
domeniul agriculturii si industriei a- 
limentare.

La plecare, pe aeroportul Otopepl, 
se aflau Emil Nicolcioiu. miniștrul 
justiției, membri ai conducerii Mi
nisterului Agriculturii. Industriei A- 
limentare șl Apelor. A fost de față 
Walid AI-Moualem. ambasadorul Re
publicii Arabe Siriene la București.

★
Vineri după-amiază a sosit fn 

Capitală o delegație a Partidului 
Congolez al Muncii, condusă de to
varășul Ekamba Elombe Nikodeme, 
membru al Comitetului Central al 
partidului, adjunct al șefului Statului 
Major general pentru miliția popu
lară. care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. va face o vizită de documenta
re in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții congolezi au fost salutați de 
tovarășul general-locotenent Vasile 
Milea. membru supleant al Comite
tului Central al P.C.R., șef de Stat 
Major al Comandamentului 
al gărzilor patriotice, de 
ofițeri superiori.

Ău fost prezenți. de 
M'Bouma Barthelemy,. 
cu afaceri ad-ințerim 
Populare Congo) la 
membri ai ambasadei.

★
Pe Ungă Camera de . ,

dustrie a Republicii Socialiste Româ
nia a fost constituită, vineri dimi
neața, secția pentru Ungaria. Tot
odată, pe lingă Camera de Comerț a 
Republicii Populare Ungare a fost 
constituită o secție pentru România. 
Se creează, astfel, posibilitatea unei 
mai bung cunoașteri a potențialului 
economic al celor două țări, identifi
cării de noi mijloace pentru lărgirea 
relațiilor comerciale româno-ungare.

La constituirea secției au fost pre
zent! Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț si Industrie. 
Sumi Jozsef. consilier comercial al 
Ambasadei R P. Ungare la București, 
alte persoane oficiale.

★
Vineri, la Casa de cultură a 

I.R.R.C.S. din Capitală a avut loc o 
seară culturală consacrată Zilei na
ționale a Republicii Arabe Siriene.

Au participat loan Botar. secretar 
general al I.R.R.C.S., membri ai Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ăi Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
studenți sirieni care învață la Bucu
rești. cadre didactice, oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

Au fost de față Walid Al-Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Siri
ene la București, alti ■ membri al 
corpului diplomatic

♦
La Invitația Comitetului National 

pentru Apărarea Păcii. Abdul Razak 
El Yahia. reprezentantul Comitetului

palestinean pentru pace și solidari
tate afro-asiatică. a făcut o vizită de 
prietenie in tara noastră.

Oaspetele a avut întrevederi la Co
mitetul National pentru Apărarea 
Păcii și a vizitat obiective social-cul- 
turale. ‘ - /'

în timpul șederii In tara noastră. 
Abdul Razak EI Yahia a luat parte 
la, o a<Jtmgre de . solidaritate-, cu,âo-r 
porul paleștineșn. desfășurată ța în-, 
treprinderea bucureșteană ..Electro
magnetica".

★
începînd de vineri, tn holul Uni

versității din Craiova este deschisă 
o expoziție de artă fotografică da
neză. Organizată in cadrul schimbu
rilor culturale dintre țara noastră si 
Danemarca, aceasta cuprinde 120 de 
fotografii cu o tematică diversă, rea
lizate in tehnici diferite.

(Agerpres)

central 
generali și
asemenea, 

însărcinatul 
al Republicii 
București, si

Comerț și In-

MODERN — 9: 11,15! 13.30; 1»;
18,13: 20.13
SNu filmăm să ne-amuzăm j 

RIVITA — 13.30: 16: 18,15: 20,30.
• Al greșit, Inimă ! î FESTIVAL 
- 9: L1.30: 13.43: 16: 18.30: 20.45.
• Ce culoare are dragostea s 
POPULAR - 15.30: 18; 20.15. BU- 
CEGI - 16: 18: 20.
* Un milion pentru Jake : BU- 
Ee$TT - 9; 11,15: 13.30: 16: 18.15; 
10,30, AURORA - 9: 11.15: 13.30;
15.45: 18; 20.15.
a Canalul — 14.30: 16.30. Un oraș 
tși caută ucigașul — 18,45. Nu o 
poți lua cu tine după moarte — 
30.45 : CINEMATECA (sala Union). 
A Muntele ascuns : UNIREA — 
16: 18: 20. ARTA — 11; 15.30;
17.45: 20.
A Haiducii J LIRA
20.15.
A Ochii Shtvanei : 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.
• Caut o nevastă ; FERENTARI 
- 16: 18; 90.
• Martorul trebuie să tacă 1 
DRUMUL SĂRII — 15.30; 18: 20.13.

15.30: 18:

tv
l,.

*-* to.2j*ro*
11.00
12.35

13.2S
14.23

PROGRAMUL I

copil : P-lr.t 
" ------TWWTW-alWW-ț- ________
și preferințele noastre. 
Telecinemsteca , 
Reportaj muzical din județe
le tării. „Pe Mureș și pe cim- 
ple„.“.
Legile țării — legile noastre I 
Telex.
Documentar TV. Cercurile de 
vlrstă ale Bucurestiulul.
Drumuri pe cinci continente. 
Oltule, Oltețule l Cîntece șl 
dansuri interpretate de an-

L

mare 
vizitei.

GTV-4 
tn
titlului 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. A fost, de asemenea, te
levizată în direct conferința de pre
să a președintelui României.

Comentatorii emisiunilor au subli
niat cordialitatea manifestărilor pri
lejuite de vizita înalților oaspeți ro
mâni, caracterul de lucru ai acestei 
vizite, care marchează un punct de 
cotitură in relațiile româno-filipine- 
ze.

samblul folcloric din Căliml- 
nești.

0 Din țările socialiste.
0 Caleidoscop cultural-artistic. 
0 Melodii, melodii.
5 Vîrstele peliculei.
5 Fotbal : Sportul studențesc — 

Vasas Budapesta. (Transmi
siune directă de .ta, stadionul 
Dinam oh ta»’A**

muzieal.lî^ - - istorie .. *
Club T.
Lumea copiilor.
1001 de seri : V-o prezentăm 
pe Magma.
Teleturnal. 
Teleenciclopedla. 
Film serial : ..Kotak”. 
Teleturnal.
Săptămtna sportivi, 
tntilnfrea de la ora 10... — 
Magazin muzieal-dlstract.lv.

• SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele internaționale de gimnastică TENIS : Turneul de la 
Barcelona

ale României
vineri Campio- 
de gimnastică.

trofeul „Gheor-

tn sala sporturilor Floreasca din 
Capitală au început 
natele Internationale 
ale României, pentru 
ghe Moceanu", competiție care re
unește sportivi si sportive din 11 țări. 
Ieri s-a desfășurat concursul mascu
lin. cîștigat de reprezentantul țării 
noastre, campionul mondial Dan 
Grecu — 55,95 puncte. Pe locurile ur-

mătoare s-au clasat Mihai Bor» 
(România) — 54,20 puncte. Ion Che- 
ciches (România). — 53,80 
Rorwig Volkner (R. “
53.75 puncte etc. Au 
gimnasti.

Astăzi, de la ora 
șoară concursul 
de la ora 11. concursul 
aparate.

ouncte. 
D. Germană) — 
participat 24 de

17,30. se desfă- 
feminin. Iar miine, 

special pe

Turneul internațional de tenie de 
la Barcelona a continuat cu proba 
de dublu. în care cuplul român Lie 
Năstase — Traian Marcu a învins cu
5— 7, 6—4. 6—3. perechea Taroczi, 
Fibak.

Ieri s-au disputat și ultimele două 
partide ale sferturilor de finală din 
cadrul probei de Simplu bărbați. Ju
cătorul român Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—4, 6—3 pe Norman Holmes 
(S.U.A.), în timp ce spaniolul Ma
nuel Orantes l-a eliminat cu 6—3,
6— 3 pe iugoslavul Nicola Spear.

HOCHEI : Azi se reiau 
întrecerile campionatului 

mondial (grupa A)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
> ralati — ___4__________POLO

La Mlinchen au luat sfîrșit între
cerile primei părți a campionatului 
mondial de hochei pe gheată (gru
pa A) Reprezentativa U.R.S.S.. de
ținătoarea titlului, a terminat neîn
vinsă turul competiției, totalizînd 10 
puncte și un golaveraj de 40—14. 
Urmează în clasament echipele Ce- 

f
Finlandei — 4 puncte. Polo- 
2 puncte și S.U.A. — zero

La turneul internațional de polo p» 
apă pentru juniori, care se desfă
șoară în bazinul ..Diana“ din Sofia, 
echipa României a susținut două in- 
tilniri. Formația română a terminat 
la egalitate 4—4 (1—0. 1—1. 2—1,
0—2) jocul cu selecționata Ungariei 
Si a Pierdut CU 5—6 (2—2. 3—2. 0—1. 
0—1) partida cu reprezentativa 
U.R.S.S

vest-germană Bayern Milnchen. 
intrat in posesia trofeului.

BASCHET i Ignis Varese, 
campioană europeană 

intercluburi

a

I

la 
în

hoslovaciei — 8 puncte. Suediei 
puncte, 
niel — 
puncte.

După 
se reia 
mele partide ale returului t 
nia — Cehoslovacia si 
U.R.S.S.

o zi de odihnă, campionatul 
astăzi la Dtisseldorf cu pri- 

POlO- 
S.U.A. -

• O noapte la caste) 5 GIULEȘTI
— 15.30; 18; 20,15,
• Micul dejun Ia Tiffany ! CO- 
TROCENI — 13,30: 15,45: 18; 20,15.
• Stefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
PACEA — 15,30; 19.
• Fata care vinde flori s CRÎN- 
GAȘI - 15.30: 18.15.
• Sutjeska : FLOREASCA —
15,30: 19.
at Scufundarea Japonie) s MIORI
ȚA - 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18: 20.15.
• Actorul și sălbaticii : MOȘILOR
— 16: 19. •
• Ulzana — căpetenia apașilor j 
PROGRESUL - 16: 18: 20.
e Cu mîinile curate ? MUNCA — 
16: 18: 20
a Nemuritorii : RAHOVA — 10:
16: 18.15: 20.30.
• Cei șapte magnifici î COSMOS
— 14.30: 16.30: 18.30: 20.30.
a Filip cel bun S VIITORUL — 
15.30: 18: 20,15.
a Trecătoarele Iubiri : VITAN — 
15.30; 18: 20.15.
• O floare și doi grădinari : DA
CIA -9:’ 12.30: 16: 19.3Q.
a Ilustrate cu flori de clmp » 
FLACARA - 15.30: 18: 20.15.

ȘAH
La Lone Pine (California) va în

cepe duminică cea de-a V-a ediție a 
tradiționalului turneu International 
masculin de șah. La actuală ediție 
au fost invitați să participe 45 din
tre cei mal valoroși șahiști din lume, 
printre care 24 mari maeștri si 11 
maestri internaționali. Pe lista in- 
vi taților figurează Florin Gheorghiu 
(România). Torre (Filipine). Gligo- 
ricl (Iugoslavia), Robatsch (Austria). 
Bilek (Ungaria), Reshevski (S.U.A.). 
Panno. Quinteros (Argentina), 
Schmidt (R.F. Germania) si alții.

FOTBAL s Atletico Madrid 
a cucerit

„Cupa Intercontinentală”
Pe stadionul ..Vicente Calderon" 

din Madrid. în prezența a peste 
70 000 de spectatori, s-a disputat me
ciul retur dintre echipa locală Atle
tico ți formația Independiente Bue
nos Aires, contînd ca finală a ..Cucei 
intercontinentale" la fotbal. învinși 
In primul joc cu 1—0, fotbaliștii spa
nioli au atacat încă din primele mi
nute și au deschis scorul prin Iru- 
reta (mii;. 22). care a înscris din a- 
Pronierea porții adverse, tn conti
nuare. oaspeții, cu o apărare bine 
organizată, au reușit să'stăvilească 
acțiunile ofensive ale formației spa
niole. Aceasta însă numai oină in 
minutul 86. cînd extrema Ayala a 
marcat un nou gol pentru gazde, 
stabilind scorul final la 2—6 (1—0) 
în urțna acestei victorii, formația At
letico Madrid, care a înlocuit în a- 
ceastă finală pe câștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni". formația

..Cupa campionilor europeni" 
baschet masculin a fost cîștigată 
acest an de formația italiană Ignis 
Varese, care cucerește pentru a pa
tra oară acest trofeu.

In finala competiției, disputată la 
Anvers in prezența a peste 4 000 de 
spectatori. Ignis Varese a învins cu 
scorul de 79—66 (35—38) echipa spa
niolă Real Madrid. Conduși la pauză 
cu trei puncte, baschetbaliste ita
lieni. deși handicapați de absenta 
pivotului Meneghin (accidentat), au 
practicat în repriza secundă un joc 
rapid, cu contraatacuri spectaculoase 
finalizate precis de Morse și Bisson. 
Echipa italiană a egalat scorul în mi
nutul 42. apoi a preluat conducerea, 
pe care nu a mai cedat-o pjnă la sfîr
șit. obținînd o victorie clară. Din e- 
chipa învingătoare s-au 
Morse (29 puncte). Bisson 
și Rizzi (13 puncte), iar 
formației spaniole a fost 
autorul a 21 de puncte.

Tetă câștigătoarele 
europene 
1974—1975 : 
masculin : 
campionilor1 
Riga : „Cuoa cupelor' 
Spartak Leningrad ; 
Ronchetti" — feminin : _____  _
ningrad : ..Cupa Koraci" — mascu
lin • Forst Cantu.

evidențiat 
(14 puncte) 
ooșgeterul 

Brabender,
__  competițiilor 

la baschet — ediția 
„Cuba campionilor" — 
Ignis Varese ; „Cupa 

•" — feminin : T.T.T.
■“ — masculin : 

„Cupa Liliana 
Spartak Le-

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DlN 11 APRILIE 1975
Extragerea 1 : 56 19 11 54 83 42 12 
63 55
Extragerea a II-a : 25 75 59 61 53 34 
1 62 8
FOND GENERAL DE ClȘTIGURI :
1 809 057 lei din care 986 629 Iei report

20.
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CU PRILEJUL APROPIATEI VIZITE CAMBODGIA

A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU lN IORDANIA

Interviul acordat de regele Hussein
Forțele patriotice au efectuat 
noi străpungeri în perimetrul 

defensiv al lonnolistilor

Conferința general-europeană
Un nou program de lucru pe perioada 14 aprilie—9 mai Bl PREIUIINDEUI

unui grup de ziariști români
Ibnîn ziua de 10 aprilie, regele __

Talal Hussein al Iordaniei a primit 
grupul de ziariști români aflati în 
vizită de documentare tn această 
țară, cărora le-a acordat următorul 
Interviu :

ÎNTREBARE i Maiestate, ce 
semnificație acordați vizitei ofi
ciale a președintelui Nicolae 
Ceausescu in Iordania, apropia
tului dialog româno-iordanian la 
nivel inalt ?

a discuta despre ceea ce s-a realizat 
în sfera relațiilor, noastre, de a ac
ționa pentru consolidarea în conti
nuare a acestor relații, în toate do
meniile și sectoarele.

ÎNTREBARE : V-am ruga să 
ne vorbiți despre preocupările 
actuale și de perspectivă in di
recția dezvoltării economico- 
sociale a Regatului hasemit.

toare de ordin social și la cel al în- 
vățămintului. Posibilitățile sînt 
te, iar orizonturile nelimitate, 
tem foarte mîndri și fericiți să 
statăm că relațiile noastre s-au
voltat în atît de multe domenii și 
sectoare.

vas- 
Sîn- 
con- 
dez-

RĂSPUNS : Acordăm o foarte mare 
importanță vizitei. Din fericire, be
neficiem de relații foarte strânse, 
bazate pe Înțelegere reciprocă și, 
In unele problemei, pe poziții co
mune. Nutrim cea mai vie ad
mirație șt cel mai mare respect 
față de președintele Ceausescu, fată 
de interesul manifestat de România 
pentru situația din această regiune a 
lumii și de preocuparea sa pentru 
instaurarea unei păci drepte și trai
nice. Așteptăm cu nerăbdare prile
jul de a efectua un schimb de pă
reri cu oaspetele nostru și cu prie
tenii care-1 vor însoți, Intr-un mo
ment extrem de critic pentru viata 
acestei regiuni a lumii și pentru po
poarele sale. Credem că vom trage 
reciproc foloase de pe urma acestui 
schimb de vederi, că vizita va con
solida și mai mult relațiile dintre 
cele două țări ale noastre. în toate 
domeniile și in toate sectoarele.

ÎNTREBARE : Cum apreciați 
evoluția relațiilor romăno-lorda- 
niene, după vizita pe care ați 
făcut-o la București, perspecti
vele ce se deschid in fata aces
tor relații ?

RĂSPUNS : îmi amintesc totdeau
na cu mlndrie de această vizită. Am 
fost deosebit de impresionat de tot 
ceea ce am văzut, de modul în care 
se dezvoltă țara dumneavoastră, de 
înțelegerea care ni s-a arătat. M-au 
impresionat profund realizările po
porului român, interesul său sincer 
fată de problemele întregii lumi, față 
de viitorul omenirii. Sînt de părere 
că s-a făcut un început pozitiv în 
cursul vizitei mele în România. Con
sider că avem acum posibilitatea de

RĂSPUNS : In ce privește dezvol
tarea Iordaniei, ne-am străduit, de-a 
lungul anilor, înfruntând numeroase 
dificultăți, să pășim înainte. Credem 
că dificultățile prin car? am trecut 
Împreună ca popor ne-au unit și au 
scos la iveală, poate, tot ceea ce era 
mai bun în noi. Ne-am concentrat 
eforturile în domeniul învățământu
lui. In Iordania, bunul nostru cel mai 
de preț a fost, dintotdeauna, ființa 
omenească. Noi, în Iordania, privim 
cu încredere spre viitor. Dispunem 
de resurse naturale uriașe. Avem 
fosfați, au fost descoperite zăcămin
te de cupru, există posibilități de a 
obține potasiu din Marea Moartă, a- 
vem agricultură și întreprinderi in
dustriale mici. Avem, în același 
timp, toate problemele unei țări mici, 
dar sintem hotărîti să le rezolvăm și 
să mergem înainte. Credem că pe a- 
ceastă cale pe care ne-am angajat 
putem beneficia de pe urma amplei 
experiențe a prietenilor noștri și, în 
special, a românilor. Considerăm că 
viitorul trebuie să preia tot ceea ce 
a fost mai bun in trecutul nostru, 
identitatea noastră ca popor și toate 
aspectele pozitive legate de aceasta. 
Trebuie, de asemenea, să folosim 
experiența noastră actuală si întrea
ga experiență a lumii. Spdrăm cu 
tărie că relațiile de prietenie care 
există între noi se vor dezvolta. Con
siderăm că există teluri în care sîn- 
tem interesați și unii și alții, printre 
care instaurarea unei păci juste și 
trainice în această regiune a lumii, 
astfel Incit energiile și. resursele sale 
să poată fi, în întregime, canalizate 
pe calea făuririi unui viitor mai bun 
pentru popoarele noastre, pentru în
treaga lume.

Există numeroase domenii în care 
putem coopera, și mă refer nu nu
mai Ia cel economic, ci și la sec-

ÎNTREBARE : Cum abordează 
Iordania problema atit de ac
tuală a căilor de reducere a de
calajelor economice dintre țările 
dezvoltate si cele in curs 
dezvoltare, a înfăptuirii unei 
ordini economice si politice 
ternațîonale ?

de 
noi 
in-

căRĂSPUNS : Sînt ferm convins 
această problemă deosebită preocupă 
multi oameni din întreaga lume. Nu 
cred că există vreo părere stabilită. 
Nici nu poate exista în această etapă, 
deoarece problema constituie obiectul 
unei analize permanente.

Cred însă că una din numeroasele 
modalități prin care o putem depăși 
rezidă în a ne apropia mai mult unii 
de alții, a examina datele ei, efectele 
sale asupra noastră și a studia căile 
și mijloacele unei soluționări.

întrebare : ah dori să a- 
dresați, in preajma sosirii pre
ședintelui Nicolae Ceausescu la 
Amman, citeva cuvinte poporu
lui român ?

PNOM PENH 11 (Agerpres). — 
Forțele de eliberare cambodgiene 
au efectuat în ultimele două zile noi 
străpungeri în perimetrul defensiv i- 
namic din zona Pnom Penhului, apro- 
piindu-se și mai mult de aeroportul 
Pochentong al orașului Rachetele 
lansate de patrioții khmeri asupra 
aerodromului au distrus un avion de 
transport și au provocat pierderi în 
oameni trupelor inamice. Datorită po
zițiilor cucerite în ultimele zile, for
țele de eliberare au acum posibilita
tea să bombardeze cu rachete și pro
iectile de artilerie întreg teritoriul 
aeroportului capitalei.

★
Norodom Sianuk. șeful statului 

cambodgian, a reafirmat vineri că 
reprezentanții săi nu au purtat nici 
un fel de negocieri cu emisari ai re
gimului de la Pnom Penh, infirmînd 
astfel aserțiunile lui Long Boret, șe
ful guvernului de la Pnom Penh, po
trivit cărora asemenea tratative ar fi . 
avut loc la Bangkok. într-o notă de 
presă difuzată în rîndul coresponden
ților presei străine din Pekin, Noro
dom Sianuk a arătat că asemenea a- 
serțiuni reprezintă simple născociri.

★
După însărcinatul cu afaceri al re

gimului de la Pnom Penh în Austra
lia, un alt reprezentant al acestui re
gim la Canberra — al doilea secretar 
al ambasadei — a renunțat să mai 
slujească interesele actualei conduceri 
din capitala khmeră, autoritățile aus
traliene acordând șl acestei persoane 
dreptul de reședință temporară în' 
Australia.

GENEVA 11 (Agerpres). — Comite
tul de coordonare, organul de condu
cere a lucrărilor Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, a 
adoptat un noU program de lucru pe 
perioada 14 aprilie—9 mai, prevăzînd 
100 reuniuni ale organelor conferinței, 
cu posibilitatea de a se mări numărul 
acestora în funcție de necesități. Noul 
program pune accentul pe activitatea 
organelor principale ale conferinței, 
astfel încît să se asigure rezolvarea 
problemelor rămase încă în suspensie 
și pregătirea celei de-a III-a faze a 
conferinței, la nivelul cel mai înalt, 
să se asigure terminarea conferinței 
cu succes.

Comitetul a continuat dezbaterile a- 
supra structurii documentelor finale 
ale conferinței. Majoritatea partici- 
panților se pronunță, așa cum a sus
ținut în mod constapt delegația ro
mână, pentru- elaborarea unei struc
turi unitare, care să asigure hotărâri
lor conferinței un caracter cît mai an- 
gajant, să pună bazele edificării secu
rității și dezvoltării cooperării pe 
continent și să asigure continuarea

eforturilor statelor participante în a- 
ceastă direcție.

în aceeași zi au continuat lucrările 
In grupul de lucru creat de Comite
tul de coordonare pentru pregătirea 
celei de-a treia faze a conferinței, 
care urmează să aibă loc la Helsinki.

Șeful delegației române, ambasado
rul Valentin Lipatti, a prezentat pro
puneri concrete privind aspectele po
litice și organizatorice care urmează 
să fie examinate în vederea organi
zării minuțioase și desfășurării în 
bune condiții a întîlnirii Ia cel mai 
Înalt nivel și a semnării documente
lor finale, care va marca adoptarea 
de către statele participante a hotărâ
rilor conferinței.

Mai mulți vorbitori. între care re
prezentanții Suediei, Elveției, Norve
giei, au subliniat importanta ideilor 
prezentate de delegația română pen
tru buna pregătire a întîlnirii șefilor 
de state și guverne, considerînd că 
aceste idei trebuie să stea la baza 
definitivării recomandărilor Comite
tului de coordonare privind organi
zarea fazei a III-a a conferinței.

• CE A PROVOCAT 
ACTUALELE ANOMA
LII METEOROLOGICE? 
Anomaliile meteorologice înre
gistrate în aceste zile aproape 
pe întreg globul pămîntesc se 
datoresc — după cum a declarat 
profesorul vest-german Her
mann Flohn — răcirii Arcticii, 
fenomen ce se constată de mai 
bine de trei decenii și care va 
continua, după cît se pare, pînă 
în anul 2000. Desele schimbări 
ale vremii, precum și fenome
nele meteorologice neobișnuite 
pentru actuala perioadă sînt de
terminate de marile diferențe 
de temperatură existente intre 
Ecuator și Oceanul Arctic. O- 
mul de știință amintit a arătat 
că o perioadă similară a mal 
fost înregistrată și în cursul se
colului trecut.

LONDRA

întrevederi româno-engleze

PORTUGALIA

PLATFORMA DE ÎNȚELEGERE — ACCEPTATĂ
DE PRINCIPALELE FORMAȚIUNI POLITICE

LISABONA 11 (Agerpres). — Cele 
patru formațiuni politice care 
tulesc coaliția guvernamentală por
tugheză — Partidul Comunist, Miș
carea Democratică Portugheză, Par
tidul Socialist și Partidul Popular 
Democratic — precum și alte gru
pări politice din tară — Centrul De
mocratic și Social și Frontul Socia
list Popular — au acceptat și au 
semnat platforma de înțelegere pro
pusă de Mișcarea Forțelor Armate 
(M.F.A.). Vineri la amiază a avut Ioc 
ceremonia semnării. Din partea 
M.F.A., platforma de înțelegere a 
fost semnată de președintele 
Gomes. Documentul va face 
din noua Constituție a țării, 
valabil pentru o perioadă de 
Eiție între trei și cinci ani.

în esență, platforma de înțelegere 
prevede că revoluția portugheză se 
va dezvolta în cadrul sistemului pluri- 
ipartit, compatibil cu orientarea 
socialistă proclamată în tară. M.F.A. 
și partidele politice se angajează, 
totodată, să îndeplinească programul 
Mișcării Forțelor Armate și să ac
ționeze pentru consolidarea și ex
tinderea libertăților și drepturilor 
democratice, cucerite la 25 aprilie, 
prin răsturnarea vechiului regim dic
tatorial.

Conform platformei constituționale, 
partidele politice recunosc Mișcarea

alcă-

Costa 
parte 
fiind 
tran-

Forțelor Armata drept organ con
stituțional al puterii, noua Constitu
ție urmînd să fie elaborată de re
prezentanți ai M.F.A. și ai partide
lor politice, pe baza programului 
M.F.A. In perioada de tranziție, or
ganismele 
galia vor 
Consiliul 
M.F.A., 
guvernul.

Președintele republicii va fi, con
comitent, 
Revoluției și comandantul 
al forțelor armate. El urmează să 
fie ales de un colegiu mixt, alcătuit 
din Adunarea M.F.A. (240 de mem
bri) și Adunarea Legislativă (250 
membri). Consiliul Revoluției va 
avea puteri lărgite, atât în domeniul 
legislativ, cît și executiv. Acest or
ganism 
rientările 
internă și 
directoare 
sociale și 
și să aprecieze proiectele de lege 
privind exercitarea libertăților și 
drepturilor fundamentale.

Primul ministru va fi desemnat de 
către președintele republicii, în, fața 
căruia va răspunde direct. El trebuie 
să primească un vot de încredere din 
partea Consiliului Revoluției.

de conducere din Portu- 
fi președintele republicii, 

Revoluției, Adunarea 
Adunarea Legislativă și

președintele Consiliului 
suprem

urmează să definească o- 
programelor de politică 
externă, să traseze liniile 
ale politicii economice, 

financiare, să examineze

ROMA

RĂSPUNS : Sînt deosebit de fe
ricit să transmit. în numele guver
nului și al poporului iordanian, fra
ților și prietenilor din România 
salutul nostru, sa arăt cît de mîndri 
ne simțim pentru relațiile foarte 
strinse care există între noi la toate 
nivelurile. Transmitem cele mai bune 
urări de noi și noi succese prieteni
lor noștri în înfăptuirea obiectivelor 
propuse, în depășirea oricăror obsta
cole, pentru a constitui, ca și pînă 
acum, un exemplu pentru alții in 
urmărirea unor rezultate și în reali
zarea unor teluri de interes comun. 
Ne exprimăm bucuria si mîndria 
pentru vizita președintelui Ceaușescu 
în Iordania, convingerea că această 
vizită va constitui un nou jalon pe 
calea îmbunătățirii și consolidării 
relațiilor care, în mod fericit, există 
între not

Ședința Consiliului 
Executiv Federal 

al R.S.F.I.
BELGRAD 11 — Corespondentul 

nostru transmite : Consiliul Executiv 
Federal al R. S. F. Iugoslavia a exa
minat situația economică de la în
ceputul anului 1975 și a hotăxît ca 
rezultatul acestei analize și propu
nerile de măsuri să fie înaintate A- 
dunării R. S. F. Iugoslavia.

Consiliul Executiv a constatat că 
se manifestă în continuare unele ten
dințe pozitive din anul 1974 (crește
rea producției, a numărului salaria- 
ților, a productivității muncii și al
tele), dar că, pentru a nu fi pericli
tate, trebuie să se insiste asupra tra
ducerii consecvente în viață a pro
gramului de măsuri, în vederea re
alizării rezoluției cu privire la ba
zele politicii comune de dezvoltare 
economică și socială a R. S. F. Iugo
slavia în 1975.

Consiliul Executiv Federal a apro
bat propunerile referitoare la redu
cerea consumului în limitele mijloa
celor disponibile. De asemenea, a 
fost aprobată politica prețurilor pe 
1975, care prevede o încetinire sim
țitoare a creșterii prețurilor în raport 
cu anul trecut.

In continuare, guvernul a aprobat 
proiectul bazelor politicii comune de 
dezvoltare pe termen lung a Iugosla
viei pînă în anul 1985. care va fi 
înaintat Adunării R.S.F.I.

Consiliul Executiv Federal a apro
bat, de asemenea, analiza privind re
alizarea politicii de dezvoltare rapi
dă a provinciei autonome Kosovo în 
perioada 1971—1975, împreună cu mă
surile suplimentare, care vor consti
tui obiectul discuțiilor în cadrul A- 
dunării R.S.F.I.

★
Agenția U.P.I. relatează că Lon 

Noi, șeful autorităților de la Pnom 
Penh, care a părăsit de mai multă 
vreme capitala cambodgiană, lăsînd 
aici un „președinte interimar", a sosit, 
vineri, la Honolulu, în Insulele Ha
waii. După cum se declară în cercu
rile apropiate liderului regimului fa
limentar, el ar urma să fie supus u- 
nui tratament medical.

Dezbaterile din Comitetul

LONDRA 11. — Corespondentul 
nostru transmite : Vineri dimineața, 
tovarășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de conducere, rector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", a fost primit de 
Gordon McLennan, secretar gene
ral al Partidului Comunist din Marea 
Britanie, căruia i-a transmis un 
călduros mesaj de salut, precum și 
urări de sănătate și succes in activi
tate din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român. Tovarășul 
Gordon McLennan a exprimat viile 
sale ipulțumiri pentru mesaj și a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de sănătate și succes în înde
plinirea misiunii sale de înaltă răs
pundere. De ambele părți s-a ex
primat satisfacția pentru bunele re
lații ^existente între P.C.R. și P.C. 
din Marea Britanie și dorința de a 
le dezvolta în folosul celor două 
partide, al dezvoltării relațiilor

româno-britanice, al cauzei păcii și 
socialismului.

A urmat apoi o întîlnire la Con
gresul Sindicatelor Britanice (T.U.C.) 
cu J. A. Hargreaves, șeful Departa
mentului internațional al T.U.C.

în aceeași zi, tovarășul Leonte 
Răutu s-a întâlnit cu Roy Hattersley, 
ministru de stat la Foreign Office, 
cu care a avut o convorbire privind 
extinderea relațiilor dintre România 
și Marea Britanie.

La întâlniri și convorbiri a fost 
prezent ambasadorul României la 
Londra, Pretor Popa.

Delegația Academiei pentru pregă
tirea și perfecționarea cadrelor de 
conducere „Ștefan Gheorghiu" a vi
zitat în cursul acestei săptămîni o 
serie de institute și centre de per
fecționare a cadrelor din Marea 
Britanie.

Cu acest prilej s-a făcut un util 
schimb de experiență și s-au stabilit 
contacte în vederea extinderii cola
borării și cooperării dintre insti
tuțiile respective și cele din 
România.

• ODISEEA UNEI PE
LICULE ISTORICE. Editu- 
ra „Time Inc." a revîndut, la 
prețul simbolic de un dolar, 
moștenitorilor lui Abraham Za- 
pruder pelicula pe care au fost 
înregistrate secvențele asasină
rii fostului președinte al S.U.A., 
John Kennedy. După cum se 
știe, fotograful amator A. Za- 
pruder a filmat, printr-o întim- 
plare, la 22 noiembrie 1963, la 
Dallas, cu un aparat de 8 mm, 
momentele asasinării fostului 
președinte. Două zile după oe- 
cesul lui John Kennedy, el a 
vîndut filmul editurii „Tiine 
Inc", la prețul de 25 000 dolari. 
După moartea lui Zapruder, în 
1970, moștenitorii au cerut res
tituirea filmului original, fapt 
care a dat naștere la numeroa
se controverse. Și Arhivele Na
ționale au reclamat filmul, con
siderat document istoric. Editu
ra a refuzat însă să-l predea 
fără acordul moștenitorilor. A- 
cum, unul din avocații acestora 
a declarat că filmul va fi pu« 
la dispoziția istoricilor și anche
tatorilor care se interesează de 
acest caz, considerat de mulți 
ca departe de a fi elucidat.

social al ECOSOC
UNITE — Corespon- 

transmite : în cadrul 
al ECOSOC au 
asupra

NAȚIUNILE 
dentul nostru 
Comitetului social 
început dezbaterile asupra princi
palelor probleme sociale aflate în 
prezent în atenția O.N.U.

Ca documente de bază au fost pre
zentate Raportul secretarului gene
ral al O.N.U. asupra situației sociale 
în lume în perioada 1971—1974 și Ra
portul Comisiei O.N.U. pentru dez
voltare socială.

In cadrul dezbaterilor generale, re
prezentantul român Nicolae Ropo- 
teanu, ales vicepreședinte al Comi
tetului social al ECOSOC, s-a 
pronunțat pentru examinarea situa
ției sociale din lume, ca parte inte
grantă a procesului dezvoltării mul
tilaterale a tuturor națiunilor. Vorbi
torul a insitat asupra necesității pla
sării problemelor sociale în contex
tul larg al eforturilor pentru promo
varea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, pentru fău
rirea unei lumi mai drepte șl mai 
bune.

Prevederile proiectului de Constituție a Republicii Cuba
HAVANA 11 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Biroul Politic al 
C.C. al P.C. din Cuba a aprobat, în 
principiu, proiectul de Constituție a 
tării.

Biroul Politic — scrie cu acest pri
lej ziarul „Granma" — consideră că 
textul reprezintă o bază adecvată 
pentru dezbaterea publică. în cadrul 
organizațiilor de partid si la primul 
Congres al P.C. din Cuba, ce va a- 
vea loc în a doua jumătate a anului 
în curs. După ce va fi definitivat, 
proiectul de Constituție a Republi
cii Cuba va fi supus aprobării popu
lației în baza votului liber, direct șl 
secret.

Documentul, care are 12 capitole, 
proclamă caracterul socialist fd sta
tului cubanez, consfințește faptul că 
puterea aparține poporului, care o 
exercită prin intermediul adunărilor 
puterii populare. P.C. din Cuba — 
avangarda marxist-leninistă organi
zată a clasei muncitoare, arată tex-

till proiectului — este forța conducă
toare supremă a societății si statu
lui. care organizează și orientează e- 
forturile comune pe calea spre te
lurile înalte ale construcției socialis
mului și înaintării spre viitorul co
munist. Se consfințește, de asemenea, 
existența sistemului economiei socia
liste, fondată pe proprietatea socia
listă a întregului popor asupra mij
loacelor de producție. Proiectul de 
Constituție stabilește constituirea A- 
dunării Naționale a puterii populare 
— organ suprem al puterii de stat — 
determină atribuțiile organelor locale 
ale puterii populare etc. Potrivit pre
vederilor. Adunarea Națională alege 
din rândurile deputaților săi Consi
liul de Stat, președintele Consiliului 
de Stat fiind șeful statului și, 
totodată, al guvernului. Acest docu
ment reflectă marile transformări 
revoluționare petrecute în Cuba, 
creează cadrul juridic adecvat în ve
derea dezvoltării viitoare a țării pe 
calea construcției socialiste.

agențiile de presă transmit:
Vizită în Cehoslovacia.

La invitația primului locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al R.S. 
Cehoslovace. Frantișek Krajcir, ad
junctul nținistruilui de externe al 
României. Cornel Pacoste, a efec
tuat o vizită în Cehoslovacia. El a 
fost primit 
externe al 
pek, șl de 
de politică ;_________  _
P.C.C., Michal Stefanak. In timpul 
convorbirilor au fost discutate pro
bleme ale dezvoltării relațiilor ro-

mâno-cehoslovace și s-a făcut un 
schimb de păreri în legătură cu u- 
nele probleme actuale ale situației 
internaționale.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI
___________________ ___ ■ ■ *

Administrație de stingă la Genova
De citeva săptămîni, 

orașul Genova, ca
pitala Liguriei, are o 
nouă administrație co
munală : este vorba de 
o coaliție de stînga, 
formată din reprezen
tanții partidelor socia
list și comunist, care 
a ales ca primar pe so
cialistul Fulvio Cero- 
folini, iar ca vicepri- 
mar pe comunistul 
Giorgio Doria. Genova 
a devenit în acest fel 
cel mai mare oraș din 
Europa occidentală 
avînd o administrație 
a forțelor de stingă.

înlocuirea preceden
tei coaliții cu o admi
nistrație de stînga — 
eveniment larg comen
tat în cercurile politice 
de aici — prezintă o 
semnificație deosebită. 
Acest fapt evidențiază 
In primul rind succesul 
politicii de unitate a 
forțelor de stînga, pro
movată cu consecvență 
de Partidul Comunist 
Italian, politică ce și-a 
găsit anterior materia
lizarea în formarea u- 
nor administrații co
mune în orașul și pro
vincia Mantova, pre
cum și în alte locali
tăți din peninsulă. în 
același timp, aceasta 
reprezintă o demon
strație vie a rolului șl

prestigiului de care se 
bucură în rîndul ma
selor populare politica 
comuniștilor, propune
rile lor pentru ieșirea 
din actuala criză, pen
tru înfăptuirea unei 
cotituri în viața politi
că și economico-socială 
a țării.

Criza administrației 
precedente (de centru- 
stînga) din Genova a 
fost declanșată cu mai 
mult timp în urmă, 
prin ieșirea din ca
drul coaliției a repre
zentanților partidului 
republican, care au ri-

1
dicat o serie de obiec
ții cu privire la modul 
de gospodărire a ora
șului. Un nou pas în 
această direcție a fost 
înfăptuit prin ieșirea 
reprezentanților parti
dului socialist, ceea ce 
a determinat și demi
sia intregii administra
ții. Dificultățile admi
nistrației de centru- 
stînga, generate de 
criza economică prin 
care trece Italia, s-au 
agravat — așa cum re
marcă presa italiană 
— și datorită unor 
orientări greșite, care

n-au ținut seama de 
interesele dezvoltării 
orașului, ale maselor 
largi muncitoare.

In aceste condiții, re
prezentanții partide
lor comunist și socia
list au început un dia
log pentru stabilirea 
unei platforme pro
gramatice menite să 
ducă la depășirea cri
zei și la formarea unei 
noi coaliții. Această 
coaliție, așa cum au 
declarat reprezentan
ții săi, rămîne deschi
să tuturor forțelor 
democratice și progre
siste, numai așa pu
țind să fie înfruntate 
și depășite multiplele 
probleme care con
fruntă populația ora
șului.

agravarea 
economice,

creșterea nu
de șomeri la 
peste un mi- 
persoane. De

Radu BOGDAN

paris Situația etonomico-sotială

in dezbaterea parlamentului
„Dezbaterea asupra 

moțiunii de cenzură, 
depusă de-partidele de 
stingă, a început 
miercuri în Adunarea 
Națională, într-un mo
ment cînd cele mai re
cente statistici oficiale 
confirmă 
precară a
franceze. In vreme ce 
șomajul continuă să se

sănătatea 
economiei

de ministrul -afacerilor 
R.S.C.. Bohuslav Chnou- 
adjunctul șefului Secției 
internațională a C.C. al

agraveze, tot mai nu
meroși industriași con
stată o scădere a pro
ducției și o 
a stocurilor 
prevestind 
rea situației 
toarele luni". Comen- 
tînd în acești termeni 
climatul intern în care 
au început dezbaterile 
din Adunarea Națio-

îngroșare 
— toate 
înrăutăti- 
in urmă-

nală, ziarul „Le Mon
de" invocă în sprijinul 
aprecierilor sale anche
ta Institutului național 
de statistică, realizată 
printre
întreprinderi 
categoriile, 
care atestă 
comenzilor.

Or, după
știe, textul moțiunii de

2 200 șefi de 
de toate 

anchetă 
scăderea

cum se

• BALTICA - SUB 
LUPA CERCETĂTORI
LOR. Șapte țări europene — 
U.R.S.S., Polonia, R.D. Germa
nă, R.F. Germania, Danemarca, 
Suedia și Finlanda — participă 
la un vast program de cerce
tare a Mării Baltice, eșalonat 
pe 18 luni Urmează a fi cu
lese date cu privire la precipi
tații, cantitățile de nămol și se
dimente, precum și cu priviră 
la substanțele solubile adu
se în mare de rîurile ce 
se varsă în ea. Vor fi studiate 
procesele de evaporare, variații
le volumului de apă, intensita
tea și direcțiile curenților etc. 
Potrivit înțelegerii intervenite, 
fiecare din țările participante 
va desfășura cercetările într-o 
anumită problemă, datele obți
nute urmînd apoi să fie centra
lizate.

cenzură — prezentată 
vineri de către depută
ții Uniunii stîngii : co
muniști, socialiști și 
radicali de stînga — 
subliniază 
recesiunii
avind drept consecință 
directă 
mărului 
cifra de 
lion de
asemenea, moțiunea a 
insistat asupra crește
rii continue a inegali
tăților sociale, asupra 
dificultăților sporite pe 
care le întîmpină largi 
categorii de oameni ai 
muncii. Moțiunea a 
propus adoptarea unor 
măsuri urgente menite 
să ducă la stăvilirea 
inflației si a șomaju
lui. sprijinirea unor 
ramuri economice vi
tale. acordarea unor 
ajutoare păturilor so-

■ ciale defavorizate etc.
In deschiderea dezba

terilor a luat cu- 
vintul deputatul Paul 
Laurent, membru al 
Biroului Politic și se
cretar al Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist Francez, 
care a menționat esca
lada prețurilor, redu-. 
cerea locurilor de 
muncă, situația dificilă 
a zeci și sute de mii 
de tineri în căutarea 
unei slujbe și a relie
fat însemnătatea solu
țiilor preconizate 
programul comun
guvernămînt al stîngii. 
In continuare. Reputa
tul Pierre Mauroy, se
cretar national al par-

de 
de

tidulul socialist, a a- 
rătat că în ultimele 
zece luni producția in
dustriei franceze a în
registrat o scădere 
brutală de 12 la sută.

Răspunzînd. primul 
ministru Jacques Chi
rac a recunoscut fap
tul că două probleme 
sociale importante stau 
în fata guvernului : 
lipsa oricărei amelio
rări în domeniul o- 
fertelor de serviciu și 
procentajul ridicat al 
tinerilor în căutarea 
unor locuri de muncă.

Deși moțiunea de 
cenzură n-a fost adop
tată de către parla
ment, ea și-a dovedit, 
după aprecierea unor 
comentatori, utilitatea, 
în sensul că a proyo- 
cat o amplă dezbatere 
asupra problemelor e- 
conomice, politice și 
sociale cu care este 

’ confruntată astăzi 
Franța. In fața acestei 
situații, partidele poli
tice ale stîngii sînt de
cise să-și continue ac
țiunea. Astfel. în ace
eași seară în care de
putății dezbăteau mo
țiunea de cenzură, în
tr-o mare sală din Pa
ris avea loc un amplu 
miting comun în care 
comuniști, socialiști si 
radicali de stînga și-au 
exprimat hotărîrea de 
a duce mai departe 
lupta unitară 
transformări 
mice si sociale.

Sesiunea Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Co
reene 3 aProbat ° hotărîre privind 
îndeplinirea bugetului de stat pe anul 
1974 și un decret cu privire la bugetul 
pe anul 1975. A fost adoptată, de a- 
semenea, o hotărîre asupra aplicării 
legii privind învățămîntul general o- 
bligatoriu de 11 ani.

în cadrul sesiunii, Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, a trasat directive 
programatice menite să contribuie la 
consolidarea succeselor în domeniul 
învățămîntului și educației și dezvol
tarea activităților în acest domeniu.

tele Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, la Moscova au 
fost semnate vineri o serie de docu
mente privind colaborarea sovieto- 
iugoslavă în domeniile folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice, li
vrările reciproce de nave și echipa
ment maritim, cooperarea în produ
cerea și livrarea de automobile mici, 
pe perioada 1976—1980.

Tîrgul Internațional de 
la BmO _  editia de primăvară —
a fost inaugurat vineri de ministrul 
comerțului exterior al R. S. Ceho
slovace, A. Barcak. La această mani
festare comercială internațională iau 
parte firme industriale, întreprinderi 
și case de comerț exterior din 39 de 
țări ale globului. Țara noastră, nelip
sită de la nici o ediție anterioară, 
este reprezentată de întreprinderi de 
comerț exterior ale Ministerului In
dustriei Ușoare.

pentru 
econo-

Paul
DIACONESCU

Simpozion științific.In zl* 
lele de 8—10 aprilie, la Praga s-au 
desfășurat lucrările simpozionului 
științific „Comuniștii în lupta pentru 
unitatea forțelor democratice de 
stînga". organizat de redacția revis
tei „Probleme ale păcii și socialis
mului". cu prilejul împlinirii a 40 de 
ani de la cel de-al VII-lea Congres 
al Cominternului. La lucrări a parti
cipat si o delegație a P.C.R. con
dusă de tovarășul Ion Popescu-Pu- 
turi. directorul Institutului de studii 
istorice si social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

Semnarea unor înțele
geri sovieto-iugoslave. Cu 
prilejul vizitei pe care o efectuează 
în U.R.S.S. Gemal Biedici, președin-

Președintele Partidului 
Comunist din Belgia, Louis 
van Geyt, a adresat, în numele Bi
roului Politic al C.C. al partidului, o 
scrisoare deschisă premierului Leo 
Tindemans, în care se cere guvernu
lui belgian să renunțe la achiziționa
rea, în curâul acestui an, a unor noi 
avioane militare, cu care Belgia — 
alături de Danemarca, Olanda și Nor
vegia — intenționează să înlocuiască 
avioanele „Starfighter" din dotarea 
forțelor sale aeriene. Renunțarea la 
achiziționarea avioanelor, se arată în 
scrisoare, va elibera din buget 35 mi
liarde de franci, care ar putea fi folo
siți pentru înfăptuirea parțială a pro
gramului de combatere a șomajului, 
propus de sindicate. .

Convorbiri algeria.no - franceze
ALGER 11 (Agerpres). — Aflat în 

Algeria într-o vizită oficială, după o 
primă rundă de convorbiri cu șeful 
statului gazdă, Houari Boumediene, 
președintele Franței, Valery Giscard 
djEstaing, s-a referit pe larg la dez
voltarea relațiilor de cooperare și a 
schimburilor economice și comerciale 
bilaterale. El și-a exprimat convin
gerea că analiza . făcută de nume
roase țări ale lumii a treia asupra 
consecințelor dezorganizării sistemu
lui monetar și asupra necesității in
stituirii unor noi raporturi între sta
tele industrializate și cele în curs de 
dezvoltare este pe deplin justificată.

Referitor la actuala situație din 
Orientul Apropiat, președintele d’Es- 
taing a reafirmat poziția țârii sale 
în ce privește elementele care con
diționează o pace justă și durabilă ;

său, președintele Houari 
a spus : „Cooperarea nu 
noi numai o platformă 
suma schimburilor reci-

evacuarea teritoriilor arabe ocupate 
de Israel în 1967, recunoașterea drep
tului legitim al poporului palestinean 
de a dispune de o patrie și recunoaș
terea dreptului tuturor statelor din 
zonă de a trăi îh securitate, în ca
drul unor frontiere sigure și recu
noscute.

La rîndul 
Boumediene 
este pentru 
de acorduri,
proc avantajoase, ci ea trebuie să 
corespundă și să țină cont de dialec
tica prefacerilor noastre1*. El a vor
bit apoi despre „strategia dezvoltării 
industriale algeriene, decolonizarea 
economică totală a țării, restaurarea 
culturii naționale", afirmînd, totoda
tă, că între Algeria și Franța nu mai 
există probleme majore în suspensie.

• FURAJE CONCEN
TRATE DIN APE REZIDU
ALE. Experți polonezi au pus 
la punct o metodă pentru obți
nerea de albumină din sucul de 
cartofi care se pierde în timpul 
fabricării amidonului. Ei au 
calculat că, la prelucrarea car
tofilor, aproximativ o pătrime 
din masa uscată, care conține 
albumină, zahăr, săruri minera
le etc., se scurge odată cu ape
le reziduale. O nouă tehnologie, 
elaborată de ei, permite ca al
bumins conținută în aceste ape 
să fie separată ; după uscare, 
ea poate fi folosită apoi pentru 
prepararea de furaje concen
trate.

• ATENȚIE, VIN 
SCRUMBIILE... sPre sur- 
priza și chiar spaima vilegiatu- 
riștilor ce făceau baie în drep
tul plajelor de la Miami (Flo
rida), aceștia s-au pomenit a- 
tacațî de mii de scrumbii albas
tre flămînde. Trei bărbați s-aj» 
ales cu răni adinei cauzai de 
dinții ascuțiți ai scrumbiilor, din 
care unele atingeau o lungime 
pină la 50 cm și o greutate de 
aproximativ 5 kg. „Apa cloco
tea parcă, din cauza peștilor 
care porneau la asalt în grupuri 
mari" — a declarat un martor 
ocular. Ziarul „Die Welt" care 
publică știrea adaugă că acum 
un an, în aceleași locuri, 11 oa
meni ce se scăldau în apele o- 
ceanului au fost, de asemenea, 
atacați de scrumbii albastre.

• PENTRU COMBA
TEREA COROZIUNII.
Secția pentru studierea proble
melor tropicale de pe lîngă Co
mitetul de Stat pentru Știință 
și Tehnică din R.D. Vietnam se 
lucrează în prezent, în colabo
rare cu meteorologi, la întocmi
rea unor hărți ale zonelor cli
materice ale țării, care vor in
clude date cu privire la variații
le' de temperatură și umiditate 
din diferite provincii ale țării. 
Această activitate urmărește, 
printre altele, crearea unui sis
tem de protecție a utilajului 
tehnic și a anumitor produse 
împotriva oxidării și coroziunii. 
In acest scop, au fost efectua
te numeroase experiențe cu mii 
de mostre de metal, aliaje,, ma
teriale izolatoare etc.

ocupării 
concluzie

• INTENȚIONA FILIP 
AL ll-LEA SĂ OCUPE 
LONDRA ? „Invincibila Ar
mada" a regelui spaniol Filip 
al Il-lea avea nu numai misiu
nea să distrugă flota engleză, ci 
urma să efectueze o debarcare 
de trupe în vederea 
Londrei. La această
au ajuns experții de la Institu
tul de arheologie marină al U- 
niversității St. Andrews (Scoția), 
după cercetarea materialelor 
descoperite de scafandri în in
teriorul epavei vasului „La Tri
nidad Valencera", al patrulea 
după mărime din cele 130 de 
nave ale „Armadei", scufundat 
în timpul bătăliei din 1588 în 
Canalul Mînecii.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 5 București, Piața Scinteil. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorll din Întreprinderi șl Instituții Din străinătate, abonamentele se fac prin hROMPRESFILATELIA“ București 
Calea Grlvițel nr, 64—66 P.O.B. — 2001. Tiparul i Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII <o 360

L

algeria.no

