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Moment solemn la Palatul Malacanang: semnarea documentelor rarnâno-filipineze

„Dorim ca între poporul român 
și poporul filipinez să se dezvolte 
o largă colaborare. Dorim ca rela
țiile 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 bună66.

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU

„Cimentarea relațiilor dintre Filipine și România 
va avea rezultate rodnice pentru ambele țări"

Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu se află în centrul 
atenției presei iilipineze — In PAGINA A IV-A

„Această vizită a ilustrat faptul 

că, atunci cînd există hotărîrea de 

a stabili relații cit mai bune, nu pot 

exista bariere ridicate de deosebirile 

ideologice sau de formele de guver- 

nămînt. Ceea ce este important sînt 

intențiile și sinceritatea46.

Președintele FERDINAND MARCOS

DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUN
a președintelui Republicii Socialiste România

și a președintelui Republicii Filipine
Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae 

Ceaușescu, și președintele Republicii Filipine, Ferdinand 
E. Marcos, intîlnindu-se într-o atmosferă de caldă prie
tenie și cordialitate, care Ie-a oferit prilejul de a avea 
un schimb de păreri constructiv și cuprinzător,

Luind în considerare dezvoltarea rapidă a relațiilor 
româno-filipineze, precum și principalele probleme in
ternaționale de interes comun, într-un spirit de înțelege
re reciprocă, stimă și cooperare,

Subliniind importanța respectării stricte a principiilor 
universal acceptate ale dreptului internațional de către 
toate națiunile în relațiile lor reciproce,

Dorind să întărească legăturile de prietenie și coope
rare și să sporească sprijinul pe care cele două țări îl 
acordă cauzei păcii in Europa, Asia și în întreaga lume, 
contribuind astfel la dezvoltarea cooperării între toate 
statele,

Reconfirmînd importanța pe care o acordă obiectivelor 
și principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite, care 
exprimă dorința popoarelor de a trăi în pace, într-un 
spirit de bună vecinătate și prietenie intre toate națiunile 
și de a promova progresul lor economic și social,

Fiind pe deplin convinși de responsabilitatea care 
revine tuturor statelor — mari, mijlocii sau mici — in
diferent de poziția lor geografică, de nivelul de dezvol
tare sau de sistemul lor politic și social, pentru reali
zarea păcii și securității internaționale, pentru promo
varea unor relații de prietenie, înțelegere reciprocă și 
cooperare între toate țările și popoarele,

Ințelegind faptul că eforturi sporite trebuie făcute atît 
la nivel național, cît și la nivel internațional, pentru a 
asigura un progres mai rapid al țărilor în curs de dez
voltare, pentru reducerea decalajului dintre aceste țări 
șl națiunile dezvoltate, ca și pentru stabilirea unei noi 
ordini economice și politice internaționale,

Reafirmind importanța pe care o acordă strategiei 
dezvoltării, proclamată de către O.N.U.,

Reafirmind convingerea lor fermă că pacea Interna
țională este unică și că dreptul internațional este uni
versal,

Au convenit asupra următoarei Declarații solemne t

I.
Cei doi președinți afirmă in mod solemn că relațiile 

dintre Republica Socialistă România și Republica Fili
pine, ca si relațiile dintre ele și toate celelalte țări, sînt 
fundamentate pe principiile dreptului internațional, pe 
scopurile si principiile Cartei Organizației Națiunilor 
Unite si. in mod special, pe următoarele principii strins 
legate între ele :

— dreptul fiecărui stat la existență, independență na
țională, suveranitate si egalitate juridică ;

— dreptul inalienabil al fiecărui stat de a alege liber 
si de a-si dezvolta sistemul său politic, economic, so
cial si cultural, fără nici un fel de amestec din afară ;

— deplina egalitate in drepturi a tuturor statelor, in
diferent de mărimea lor. de nivelul de dezvoltare sau 
sistemul lor politic, economic si social ;

— dreptul inalienabil al fiecărui stat de a-și exercita 
deplina suveranitate asupra bogățiilor sale naturale ca 
si asupra celorlalte resurse de care dispune ;

— dreptul fiecărui stat de a participa la cooperarea 
economică cu alte state, pe baza interesului comun și 
beneficiului reciproc ;

— datoria tuturor statelor de a nu interveni, sub nici 
o formă si sub nici un pretext, în afacerile interne sau 
externe ale oricărui alt stat ;

— datoria statelor de a se abține în relațiile lor In
ternationale de a recurge la amenințarea cu forța sau 
cu utilizarea forței. împotriva integrității teritoriale sau 
independentei politice a oricărui alt stat, precum si ab
ținerea de la orice fel de presiune militară, politică, eco
nomică sau de altă natură ;

— dreptul inerent al fiecărui stat la legitimă autoapă
rare individuală sau colectivă. în conformitate cu ar
ticolul 51 al Cartei O.N.U. ;

— datoria tuturor statelor de a soluționa toate dife-
(Continuare în pag. a IH-a)

Președintele Republicii Socialiste România, Președintele Republicii Filipine,

NICOLAE CEAUȘESCU FERDINAND E. MARCOS

TÎRGOVIȘTE. — Ieri. 12 a- 
prilie. a început să producă la
minorul de profile mijlocii și u- 
șoare, unul din marile obieotive ale 
Combinatului metalurgic din Tir- 
goviște. Laminorul are o capaci
tate anuală de 250 000 tone lami
nate și produce profile din otel 
carbon de calitate și aliat. Proce
sul de producție al laminorului 
este complet automatizat.

BUCUREȘTI. — Pe măsură 
ce ne apropiem de ziua de 
1 Mai. tot mai multe colecti
ve de oameni ai muncii din 
Întreprinderile bucureștene înscriu 
în cronica pasionantei întreceri 
realizarea cotelor finale de pro
ducție ale actualului cincinal. Ieri 
a raportat acest succes colectivul 
întreprinderii textile „Aurora", 
care, pe baza ridicării în continua
re a indicilor de utilizare a mași
nilor. este hotărât să producă, prin
tre altele. 14 milioane metri pă
țeați țesături peste prevederile cin
cinalului. Tot în aceste zile și-au 
îndeplinit sarcinile cincinalului în
treprinderile „Textila-Grivița", 
„Frigocom" și „Nufărul". Pe baza 
estimării resurselor de care dispun, 
întreprinderile amintite vor reali
za, pînă la sfirșitul anului, o pro
ducție suplimentară în valoare de 
725 milioane lei.

CLUJ. — Colectivul între
prinderii textile „România Mun
citoare" din Cluj-Napoca a ra
portat îndeplinirea cu 8 luni 
si 20 de zile mai devreme a 
prevederilor de plan pe întregul 
cincinal. Pînă la finele anului se 
estimează să se obțină o produc
ție-suplimentară de 4,5 milioane 
metri pătrati țesături peste preve
derile cincinalului. Cu această uni
tate. numărul întreprinderilor in
dustriale din județul Cluj care au 
îndeplinit cincinalul se ridică la 12. 
Printre acestea se află trustul de 
construcții. întreprinderea mecani
că de material rulant „16 Februa
rie". fabrica de cartoane „Mucart", 
întreprinderea de produse cosme
tice „Farmec" și altele.

PRAHOVA. — Colectivul în
treprinderii de reparații utilaj 
greu pentru construcții din Plo
iești a anuntat zilele acestea 
îndeplinirea integrală a planu
lui cincinal. Datorită avansului 
de timp ciștigat. colectivul de aici 
va realiza pînă la finele anului o

producție suplimentară de aproape 
200 milioane lei. Unitatea a devenit 
„mecanicul șef" al tării în ceea ce 
privește utilajele, agregatele de pe 
șantierele de construcții. La Plo
iești se repară in prezent toate ti
purile de macarale de la 5 tone 
pină la 130 tone, tractoarele grele 
ș.a. Această unitate este a 15-a în
treprindere industrială, din jude
țul Prahova care a realizat cinci
nalul.

ALBA IULIA. — în muni
cipiul Alba Iulia. pe platforma 
industrială rezervată unităților 
industriei alimentare a intrat par
tial în funcțiune un nou obiectiv 
industrial : fabrica de produse lac
tate. Prima capacitate care a in
trat în producție este cea de pro
duse lactate proaspete — lapte pas
teurizat. iaurt, smintînă etc.i — cu 
o capacitate de prelucrare de 144 000 
litri lapte pe zi. în luna iunie a.c. 
urmează să înceapă producția *1 
6eetia de lapte praf și unt. Fabri
ca de produse lactate din Alba Iu
lia este o construcție modernă, pre
văzută cu utilaje și instalații per
fecționate, magazii si depozite fri
gorifice.

TIMIȘOARA. — La întreprin
derea „Electromotor" din Timi
șoara a intrat in funcțiune o 
importantă capacitate de produc
ție. Aici se vor produce motoare 
electrice cu puteri de 0,5—4 kW, 
destinate atît beneficiarilor interni, 
cît și partenerilor de peste hotare. 
După cum ne Informează Ing. șef 
Gheorghe Tatu, în noua hală se 
vor realiza motoare de construcție 
complet modernizată, cu parame
tri tehnico-economici și funcționali 
superiori, la nivelul produselor si
milare de pe piața mondială.

SUCCESE ALE METALURGIȘTI- 
LOR. — Fumaliștii, otelarii și laml- 
noristii din centrele siderurgice au 
realizat in întrecerea- socialistă în 
cinstea zilei de 1 Mai. peste pre
vederile planului la zi. o producție 
industrială evaluată la mai mult de 
318 milioane lei. Astfel, furnaliștii 
Combinatului siderurgic Reșița au 
elaborat sîmbătă cea de-a 8 000-a 
tonă de fontă peste planul la zi, 
cantitate ce depășește substanțial 
angajamentul asumat în cinstea zi
lei de 1 Mai. Siderurgiștii de la Ga
lati au livrat suplimentar fată de 
sarcini 15 000 tone fontă. 12 000 tone 
oțel, tot atitea tone de laminate fi
nite Pline din otel.
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9 MAI 1945 — 9 MAI 1975 

în tranșeele românești 
ale marelui 

front antihitlerist
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MARI CONSTRUCȚII HIDROENERGETICE

PE RÎURIIE ȚĂRII

Amenajarea Lotrului
„Cea mai mare hidrocentrală de 

pe apele interioare ale României" 
nu înseamnă un simplu grad de 
comparație, chiar dacă este vorba 
de superlativ. Hidrocentrala de pe 
Lotru și întregul sistem de ame
najare reprezintă o operă deosebit 
de ingenioasă pe care au durat-o 
prin munca lor miile de construc
tori. Și dacă natura și-a creat aici 
o capodoperă, ei, constructorii, au 
creat, la rîndul lor, o adevărată 
capodoperă hidroenergetică, unică 
in sistemul energetic al țării prin 
concepție, prin soluțiile tehnice, 
prin uriașa supra
față a bazinului 
hidrografic pe 
care îl cuprinde 
în sistem.

La înălțimea de 
1 300 m, într-un 
punct unde valea 
Lotrului se strim- 
tează mult, în
tre doi masivi 
s-a ridicat în 
calea Lotrului un baraj din an- 
rocamente și cu miez de argilă. 
Practic, un munte a fost mutat din- 
tr-un loc intr-altul. Dar debitul 
Lotrului este mic, și deci timpul 
de acumulare a lacului ar fi fost 
foarte mare. Și atunci s-au creat 
aductiunile secundare care captează 
toate apele din bazinul superior al 
Lotrului și chiar o serie de rîuri 
din bazinele învecinate. în prezent, 
constructorii sînt mobilizați să ter
mine, în cinstea zilei de 1 Mai, 
galeria Sterpu — Pîrîul Cailor și să 
realizeze străpungerea de la tron
sonul Mușetoiu — Oltet (de 7,5 
km). în final, rețeaua de galerii și 
aducțiuni secundare pătrunzind prin 
adîncul munților, pe sub rîuri și 
pentru interceptarea acestor rîuri. 
va măsura aproape 130 de kilometri.

După realizarea centralei de 510 
MW de la Ciunget, constructorii au 
și început în aval lucrările la alte 
două hidrocentrale. Pe cursul Lo
trului se vor amenaja la Mălaia un 
baraj din beton și o hidrocentrală 
cu o putere instalată de 18 MW. Se 
execută în aceste zile excavațiile de 
finisaj de la viitorul baraj. Un ritm

• Ciunget — cea mai 
mare hidrocentrală de pe 
apele interioare • Vidra 
— o viitoare stațiune tu

ristică

intens de lucru se înregistrează și 
la galeria de acces principală (cu 
o lungime de 840 m) de la vii
toarea hidrocentrală Brădisor, unde 
pînă la începutul acestei luni se 
realizaseră 510 metri de galerie. 
Aici muncesc echipele fruntașe con
duse de Constantin Stoica, Gheor
ghe Nedelea și Ion Dumitru, care 
sînt hotărî te să termine galeria cu 
cel puțin o lună înainte de termen. 
Va Începe astfel excavația la vii
toarea centrală ce va avea o pu
tere de 112 MW.

— Cu nimic mai prejos, ne spu
nea Viorel Rein
hardt, inginerul- 
șef al șantieru
lui Lotru-aval, 
nu sînt nici re
zultatele obținute 
de echipele lui 
Gheorghe Arvat, 
Alexandru Tecu- 
ceanu, Stelian 
Bărbulcscu și Ion 
Istrofor în reali

zarea galeriei de fugă de la Brădișor, 
care va avea o lungime de 13,44 kilo
metri. După un lung drum, în sfir- 
șit, apele Lotrului vor ajunge să s« 
întîlnească cu' cele ale Oltului.

Poate că niciodată n-o să putem 
cuprinde cu închipuirea dimensiu
nile reale ale efortului depus aici 
la Lotru pentru a-i smulge anual 
un miliard două sute cincizeci de 
milioane de kWh de energie elec
trică, în cele trei hidrocentrale cu o 
putere instalată totală de 640 MW.

Lotrul nu este însă numai o operă 
energetică, ci și una turistică. în 
curînd, luminile viitoarei stațiuni 
Vidra se vor reflecta in oglinda 
alăturată a lacului de acumulare.

Dar oricît ați citi despre Lotru și 
despre hidrocentralele de pe Lotru, 
este mai bine să mergeți și să ve
deți la fața locului ce au putut să 
creeze proiectanții și constructorii 
noștri prin munca lor ingenioasă, 
prin lupta lor dirză și tenace cu 
natura. Vă veți convinge că merită 
toate Laudele !
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ACTUALITATEA AGRICOLA

Cei doi
| și „Horațiu"

Sînt doi: comandantul Za- 
haria Constantin și mecanicul 
Niță Dumitru. Zilnic, de 15 ani, 
pot fi întâlniți pe puntea bacu
lui „Horațiu". Misiunea lor este 
să conducă bacul de trecere din 
Brăila (punctul .„Fabrica de ci
ment") spre Insula Mare. încar
că oameni, mașini și recolte, 
transportîndu-i de pe un mal 
pe celălalt. Deși drumul lor 
curmeziș, peste apă, nu măsoa
ră decit 850 metri, calculul ara
tă că în cei 15 ani, de cînd cei 
doi și „Horațiu" se află împre
ună, ar fi putut parcurge Du
nărea, de la izvoare și pină in 
mirifica Deltă, de 45 de ori.

Cărbune 
și flori

între un bulgăr de cărbune și 
o floare, contrastul e atât de iz
bitor, Incit și titlul acestei note 
e un contrast. Și totuși cărbu
nele face casă bună cu florile. 
Cu mii șl mii de flori — pan- 
selute, petunii, trandafiri, ga
roafe... Propunîndu-și să facă 
din incinta minei o adevărată 
grădină, minerii din Petroșani 
șl-au descoperit a doua vocație: 
horticultura. Au amenajat o 
seră, unde se Îngrijesc de răsa
duri, apoi de plantatul florilor 
pe aleile care duc spre subte
ran. De reținut un amănunt: 
din aceeași seră pionierii cu
leg" minunatele buchete de 
flori cu care își întimpină tăti
cii, potrivit tradiției, „la gura 
minei", ori de cite ori străbate 
din adincuri ecoul unui nou 
record.

-

• SEMĂNATUL PORUMBULUI continuă, 
scăderea temperaturii nu afectează lucrările 

© ACȚIUNI URGENTE în legumicultura, la 
curățirea canalelor de irigații, pentru înlă
turarea neajunsurilor provocate de vint

Pină vineri, potrivit datelor cen
tralizate la ministerul de resort, au 
fost semănate 546 600 hectare cu 
porumb. într-un șir de județe a 
fest atinsă viteza zilnică de lucru 
prevăzută. Cele mai mari supra
fețe au fost însămințate în jude
țele Ialomița. Brăila, Galați, Te
leorman. Dolj și Ilfov.

în ultimele zile s-a semnalat o 
scădere a temperaturii aerului, iar 
în sudul și estul țării vintul a bă
tut cu putere. La Institutul de me
teorologie și hidrologie se aprecia
ză că. aceste fenomene sînt de 
scurtă durată. După 1—2 zile ur
mează o perioadă de încălzire u- 
șoată. întrucit solul se răcește mai 
încet decîț aerul. în stratul arabil 
— cu excepția unor zone din Tran
silvania și Banat — temperatura se 
menține la nivelul optim pentru 
însămințarea porumbului. De aceea, 
la ultima teleconferință care a avut 
loc Ia Ministerul Agriculturii s-a 
indicat să se continue cu intensitate 
însămințarea porumbului, reali- 
zindu-se zilnic vitezele planificate, 
astfel îneît această lucrare să se 
încheie la termenele stabilite. De

asemenea, trebuie luate măsuri în 
vederea înlăturării unor neajun
suri provocate de vint — rein.să- 
mînțarea unor suprafețe pe care 
culturile au avut de suferit, repa
rarea solariilor avariate și curăți
rea canalelor de irigații în care s-a 
denus pămînt.

Ținînd seama că timpul este «- 
vansat și că există încă un mare 
volum de lucrări de executat, este 
bine ca organele și organizațiile de 
partid să susțină inițiativele dem
ne de laudă ale oamenilor muncii 
din agricultură care și-au propus 
ca, în ziua de 13 aprilie, la fel ca 
în duminica precedentă, să lucreze 
cu toate forțele la semănat și — 
acolo unde este.necesar — la înlă
turarea unor neajunsuri cauzate de 
intemperiile din ultimele zile. în 
această zi. ca și în cele ce 
urma, comuniștii de la sa ta 
ducerile unităților agricole, 
cialiștii să se afle în fruntea 
țiunilor ce se vor desfășura in ve
derea încheierii la timpul optim șl 
în cele mai bune condiții a insă- 
mlnțărilor, a celorlalte lucrări de 
sezon.

’ în
vor 

con- 
epe- 
ac-

Operativitate
în noaptea de 9 spre 10 apri

lie, de la restaurantul „Grădiș
te" din Slatina s-au furat 50 000 
de lei. Dimineața, responsabilul 
magazinului „Elegant", Gheor- 
ghe Giurea, a fost solicitat de 
un cumpărător să-i arate „cel 
mal frumos costum de haine". 
Responsabilul i l-a arătat, cum
părătorul a achitat costul și a 
plecat. Părindu-i-se suspectă 
comportarea și graba cu care a 
căutat să iasă din magazin, 
responsabilul, împreună cu alți 
doi cetățeni, l-a urmărit pe 
cumpărător, pe stradă, pină la 
primul lucrător de miliție. 
Cumpărătorul era unul și ace- 
lași individi cu cel care furase 
banii de la restaurant. Șe nu
mește Ion Tura, și e de fel din 
Porojna Mare — Mehedinți.

Una caldă,
una rece

în Încheierea semnalării 
noastre din 23 martie, în care 
relatam că un impiegat de miș
care din halta C.F.R. Sălcuța 
ceruse colegului din stația Po
dari să dea cale liberă unui 
mărfar, uitind că urma să so
sească și un tren personal, pre
cizam că neatenția lui s-ar fi 
putut solda cu un eveniment 
feroviar, și că „vor fi poate 
alții atenți cu el“. Și au fost. 
Iată ce se spune in adresa sem
nată de directorul general al 
Regionalei căi ferate Craiova, 
inginer Augustin Angheleanu : 
„Pentru abaterea comisă, im
piegatul de mișcare Ștefan Zlo- 
tea, de la halta Sălcuța, a fost 
sancționat disciplinar cu retro
gradare pe timp de trei luni. în 
același timp, pentru prezența 
de spirit și îndeplinirea In bune 
condiții a sarcinilor, impiegatul 
C. Manea din stația Podari a 
fost premiat".

In JUDEȚUL ILFOV, însămîn- 
țarea porumbului a fost declan
șată la începutul acestei săptă
mâni, iar acum a atins punctul 
de vîrf. Pînă la 11 aprilie, în coopera
tivele agricole au fost însămințate 
49 000 ha din cele 153 000 destinate po
rumbului, iar in I.A.S. numai 
6 500 ha din 47 426 ha plani
ficate. în toate unitățile agricole au 
fost luate măsuri pentru ca această 
lucrare să fie executată la un înalt 
nivel calitativ, intr-un timp cit mai 
scurt. în acest sens, așa cum ne spu
nea ing. Eftimie Vasilescu, directorul 
direcției agricole, cadrele de condu
cere, specialiștii sînt prezenți in 
cimp, de-a lungul întregii zile, ală
turi de mecanizatori și cooperatori, 
urmărind îndeaproape aplicarea teh
nologiei. în mod deosebit se urmăreș
te asigurarea, Încă din această fază, 
a unei densități optime.

Pentru încadrarea lucrărilor în li
mitele timpului optim, pornind de la 
posibilitățile reale existente în unități, 
au fost reevaluate forțele, s-au sta
bilit măsuri concrete pentru folosirea 
la întreaga capacitate a tractoarelor și 
mașinilor prin organizarea de schim
buri prelungite. Astfel, este de aș
teptat ca în aceste zile ritmul zilnic 
să crească la 15 500 ha în cooperative 
și la 4 500 ha în întreprinderile agri
cole de stat, ceea ce va permite ca 
pină la 20 aprilie întreaga suprafață 
destinată porumbului să fie însămîn- 
țată. în trecut, la unii specialiști s-a 
manifestat tendința,.ca pe ultimele șu- 
prafețe însămințate, pentru a putea 
raporta terminarea semănatului, să 
fie neglijate normele de calitate. De 
aceea, acum, specialiștii veghează per
manent asupra calității lucrărilor, 
nu admit rabat la calitate. Pen-, 
tru a Înlătura tendințele unor con
ducători de unități de a organiza în 
această perioadă diferite ședințe, se
cretariatul comitetului județean de 
partid a hotărît ca, în perioada ur
mătoare, întreaga preocupare a Orga
nelor și organizațiilor d» Dartid, a ca
drelor de specialitate din agricultură 
să fie îndreptată în exclusivitate a- 
supra executării în ritm susținut si la

- m nivel agrotehnic superior a însă- 
mînțării porumbului. în acest sens, 
s-a stabilit ca și azi. duminică. în 
toate unitățile agricole să se lucreze 
din plin. (Alexandru Brad).

Semănatul porumbului a de
marat în condiții corespunzătoare

*1 în JUDEȚUL BACĂU. Ca urmare • 
unor măsuri luate de biroul comite
tului județean de partid, de organele 
de specialitate, în citeva zile bune 
de lucru au fost însămințate aproape 
7 000 hectare din cele 53 000 planifi
cate. Ing. Eugen Artenie, director 
adjunct la direcția agricolă județeană, 
aprecia că in următoarele zile ritmul 
la semănat va atinge 3 000—3 500 ha 
pe zi. Această viteză poate fi reali
zată deoarece, pină la această dată, 
au fost pregătite pentru semănat 
circa 30 000 ha, iar semințele sint 
asigurate în întregime. După pri
mele zile de lucru merită să con
semnăm realizările obținute de coope
rativele agricole Berești-Tazlău, Că- 
bești, Orbeni, Plopana, Podu-Turcu- 
lui, precum și de fermele din cadrul 
I.A.S. Sascut și Bacău. Dar calitatea 
lucrărilor ? Se apreciază ca foarte 
bună. De exemplu, la cooperativa 
agricolă din Căbești lucrau pe cimp 
14 tractoare : 9 echipate cu poli- 
discuri pregăteau terenul, iar 5 se
mănau. Trei dintre acestea din 
urmă erau prevăzute cu dispozitive 
pentru împrăștierea azotatului de 
amoniu, care se administrează odată 
cu semănatul. Ing. Constantin Mihal- 
cea ne spunea că. în acest an. coo
perativa folosește numai sămînță de 
hibrizi timpurii pentru a putea re
colta porumbul la vreme, pe terenu- 
•rile destinate în toamnă culturii 
griului. Bine este organizată munca 
și în fermele I.A.S. Sascut. La Tătă
rești,: Coțcfănești. Sascut, se însă
mânțează zilnic cîte 100—150 hectare. 
Aflat pe cimp. în mijlocul mecani
zatorilor. pentru a veghea la calita
tea semănatului, ing. Florin Gruia, 
directorul unității, aprecia că după 
felul în care se desfășoară munca. în 
cel mult o săptămînă semănatul po
rumbului se va încheia 
suprafață planificată.

Dar în vreme ce în 
unităților se seamănă de 
narativele agricole din 
rava. Filioestî, această lucrare n-a în
ceput încă, Se vede treaba Că tovarășii 
din conducerea unităților respective 
nu au auzit ce tac vecinii. Altmin
teri cei d’n Parava ar fi aflat că ve
cinii lor din Orbeni au însămlnțat p’nă 
acum aproane jumătate 
planificată cu porumb, 
Sascut-Tîrg sînt chiar 
(Gheorghe Baltă).

Chemările Înflăcărate ale 
partidului nostru din toam
na anului 1944 au mobili
zat întregul popor, întreaga 
noastră armată la lupta pli
nă de avint și mindrie pa
triotică pentru alungarea 
ocupanților hitleriști de pe 
întreg teritoriul țării, pen
tru eliberarea părții de nord 
a Transilvaniei, smulsă prin 
odiosul Dictat de la Viena. 
în această gravă clipă a 
istoriei, cind toate drumu
rile noastre duceau înspre 
Ardeal, cînd toate 
noastre băteau pentru Ar
deal, cea mai înaltă chema
re care a străbătut frontu
rile. de la soldat la general, 
a fost a partidului comu
nist... Soldați, subofițeri, 
ofițeri și generali ! chemau 
manifestele partidului, ajun
se cu cerneala încă proaspă
tă în primele tranșee ale 
bătăliilor... Luptați intr-un 
război drept, de eliberare... 
Moarte cotropitorilor fas
ciști !... Și armata noastră 
s-a angajat cu toată capa
citatea ei de luptă, umăr la 
umăr cu armata sovietică, 
în apriga încleștare a alun
gării cotropitorilor pină la 
ultima brazdă de pămînt 
românesc. O, cît singe a 
curs pe Mureș, la Păuliș și 
la Iernut, pe Crișuri și pe 
Arieș, pe Someș, pînă la 
Cărei și Satu-Mare I Sub 
brazda pămînturilor elibe
rate, odată cu singele osta
șilor, a rămas și singele 
care a înroșit de atitea ori 
steagul de luptă al comu
niștilor români !

Numai cine a fost pe 
front, în toamna, iarna și 
primăvara anilor 1944—1945, 
și a dus viața de zi cu zi a 
soldaților înarmați cu puști
le și mitralierele purtate 
adesea de alte zece rinduri 
de morți înaintea lor, cu 
muniție puțină și pîine la 
fel. și a cunoscut condițiile 
cumplite in care s-au desfă
șurat atîtea mari bătălii 
împotriva unui inamic ne
cruțător. și a îndurat vre
mea vitregă, ciinoasă a unei 
ierni neobișnuite, știe cu 
adevărat ce a însemnat 
pentru luptătorii din tran
șeele pline de 
ge, înzăpezite 
de ger, aflați 
parte de țară, 
de omenie și 
grijă părintească și de

inimile

noroi și sîn- 
și înțepenite 
tot mai 
cuvîntul 
căldură,

de- 
plin 

de 
îm-

pe întreaga

majoritatea 
zor, în coo- 
Cîrligi, Pa

din suprafața 
că cei din 

pe terminate.

| S-a întîmplat |
pe Dealul 
Cetății

Strada Dealul Cetății din 
Brașov este ceea ce se cheamă 
o stradă înfundată. Pe ea nu 
circulă autovehicule. E și mo
tivul pentru care copiii se joacă 
mai puțin supravegheau de pă
rinți. La ora prânzului, un copil 
de un an și jumătate ieșise in 
bătaia soarelui de aprilie, în 
fața casei, luîndu-se cu joaca. 
Tocmai atunci se îndrepta spre 
el, cu spatele, neghidată de 
nimeni, o autocisternă condusă 
de șoferul Emil Moldovan, veci
nul copilului. O manevră greșită 
din partea șoferului, și copilul a 
fost accidentat mortal. Faptul 

’ este cu atît mai grav cu cit — 
după cum s-a constatat din pri
mele cercetări ale organelor de 
miliție — șoferul voia să-și ducă 
■casă, cu ditamai autocisterna, 
un transport surprinzător de... 
greu : vreo 5—6 fire de viță de 
vie ! Pe care și le-ar fi putut 
aduce seara, c-o singură mină...

Fără 
acoperire

Meșteșugărit orădeni 
Uzat și experimentat,

rea- 
bune
Este

au
.cu 

rezultate, un nou produs, 
vorba de o apărătoare din ma
terial plastic, folosită pentru 
protecția ușilor la autoturisme, 
in timpul parcării. De două 
luni de zile pregătirile de fa
bricație s-au încheiat, noul 
produs a fost omologat, dar nu 
se... produce. Și nu se produ
ce pentru că nu i s-a fixat 
preful, $1 nu i s-a fixat pre
țul pentru că nu s-a găsit cine 
sa calculeze fabuloasa sumă de 
Circa (sub sau peste) 3 (trei) 
lei bucata apărătoare. Cine — 
fi eu ce preț — va descoperi 
misterul ?

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scînteil"

Prețuirea muncii
La cooperativele agricole Gîrbovi 

și Stupinele, județul Ilfov, au avut 
loc festivități în cadrul cărora uni
tăților respective li s-a decernat 
titlul de „Erou al Muncii Socialiste" 
pentru producțiile mari de porumb 
obținute în 1974. De asemenea, s-a 
decernat „Ordinul Muncii" clasa I 
cooperativei din Oltenița pentru pro
ducția de legume și Asociației inter
cooperatiste Manasia pentru» produc
ția de ouă. Parttrinantii au adresat 
telegrame C.C, al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in care se anga
jează ca în acest an să obțină pro
ducții superioare. (Al. Brad).

*
La Nerău, județul Timiș, a avut loc 

simbătă o festivitate prilejuită de 
conferirea prin decret prezidențial 
cooperativei agricole din localitate 
a titlului de „Erou al Muncii Socia
liste" pentru realizarea în anul 1974 
a unei producții de 7 285 kg porumb 
boabe la hectar și a „Ordinului Mun
cii" clasa I — pentru obținerea unei 
producții de 45 450 kg sfeclă de zahăr 
la hectar. Particioantii la adunarea 
festivă au adresat C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, o tele-

gramă în care se exprimă hotărâre* 
țăranilor cooperatori și a mecaniza
torilor de a obține in 1975 o produc
ție medie la hectar de 5 500 kg griu, 
4 500 kg orz. 8 000 kg porumb boabe, 
3 000 kg soia, 50 000 kg sfeclă de zahăr 
și să depășească planul la carnea de 
porc cu 50 000 kg. (Cezar Ioana).

★

Ieri. Intr-un cadru festiv. între
prinderii intercooperatiste de sere 
Prahova i s-au în,minat „Ordinul 
Muncii" clasa I. Steagul roșu de u- 
nitate fruntașă pe ramură și Diploma 
de onoare de colectiv fruntaș al ju
dețului Prahova. Toate aceste dis
tincții vin să răsplătească succesele 
unui colectiv harnic, care a reușit 
anul trecut să obțină o producție a- 
nuală superioară la legumele de seră, 
întreprinderea intercooperatistă de 
sere Prahova și-a îndeplinit planul 
cincinal în numai 4 ani. în telegrama 
trimisă C.C. al P.C.R., personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu. colectivul 
întreprinderii fruntașe s-a angajat 
să lucreze și mai bine, să aibă re
zultate și mai bune. (Constantin Că
prarii).

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Chirița — 10.30, Să 
nu-ți faci prăvălie cu scară — 
19,30, (sala mică) : Cui 1-e frică de 
Virginia Woolf 1 — 10,30. Moartea 
ultimului golan — 15. Dulcea pa
săre a tinereții — 19,30.
• Filarmonica 
(sala mică a

„George Enescu" 
Palatului Repu

blicii Socialiste România) : Ciclul 
„După-amiezile muzicale ale tine
retului". Recital de pian : Remus 
Manoleanu —• 18, (Ateneul Ro
mân) : Concert dat de corul Ma
drigal și orchestra de cameră 
„București** — 20.
• Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii : Seară de operă ger
mană — Dirijor î Ludovic Baci 
— 20.
• Opera Română î Coppelia — 11, 
Lucia dl Lammermoor — 19.
• Teatrul de operetă : Răsptntla
— 10.30, La calul bălan — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : într-o singură seară — 
10,30, Nepotul Iui Rameau — 19,30. 
(sala din str. Alex. Sahla) : Tran
zit — 10,30 șl 19,30.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 10,30, Cu cărțile pe față
— 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 10,30, Lady X —■ 15, Ultima cursă
— 19,30, (sala Studio) : Șoc la me-

zanin — 10, Corrida — 15,30, Tre! 
întilniri cu tragicomedia — 19.
a Teatrul Giulești : ...Eseu — 10, 
Pasărea Shakespeare — 13, Steaua 
fără nume — 19.30.
A Teatru! evreiesc de stat : Ma
tineu literar „I. L. Petreț“ — 11; 
Tevie lăptarul — 19,30.
A Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : Uite că nu 
tac 1 — 11; 19,30, (sala Victoria) : 
Un băiat de zahăr... ars — 11; 
19,30.
A Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" (sala din str. Ere- 
mia Grigorescu 24) : La ora H șl 
un sfert concert — 19,30.
A Teatrul „Ion Creangă" : Po
veștile de aur — 10, Nota zero la 
purtare — 16.
A Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Tigrișorul Petre 
— 10, Răi și nătărăi — 12.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cintec — 16,30; 19,30.
a Circul de stat : Hai să rîdem la 
circ — 10; 16; 19,30.

cinema
• Marea curst (film panoramic 
color) : SALA PALATULUI (se
ria de bilete 5041) — 10; (5042) — 
13.30: (5043) — 17; (3044) — 20,30.
• Pirații din Pacific — Insula co
morilor : SCALA — 9,45; 13: 16.15; 
19,30, GLORIA — 9; 12,30; 16; 19,30,

bărbătare al partidului co
munist. A fost cel mai cald 
cuvînt care a ajuns pină la 
noi, iar cuvîntul acesta o 
luminat ca o torță tranșe
ele războiului. Acolo, de
parte de cămine și de me
leagurile natale, în pusta 
maghiară și sub zidurile de 
piatră ale Budapestei ase
diate, în văile și pe crestele 
munților Tatra, Ostașii au 
simțit în glasul apropiat al 
partidului comunist însuși 
glasul patriei, al țării re
născute, pentru care și în

tranșee ecoul marii și mo
bilizatoarei chemări a parti
dului — Totul pentru front, 
totul pentru victorie 1

Și iarăși, numai cine a 
fost pe front și mai are 
încă în urechi murmurul 
de seară al tranșeelor sau 
șoapta din scurtele răgazuri 
de liniște dintre bătălii știe 
cît de mult răscoleau aces
te ecouri inimile soldaților, 
cum le luminau mințile tre
zite ca dintr-o negură de 
veacuri, cum îi îndîrjeau și 
li înflăcărau in luptă, cum

soldaților. Față de ziarele 
sosite din țară ostașii aveau 
nu numai respectul cunos
cut pentru slova tipărită, 
ci și încredințarea că erau 
ale lor. pentru că răspun
deau frămîntărilor lor 
adinei, visurilor lor atît de 
arzătoare. împăturite cu 
grijă, ele erau păstrate de 
obicei In buzunarele de la 
piept ale tunicilor, împreu
nă cu scrisorile șl fotogra
fiile celor dragi, citite și 
răscitite, silabisite pe înde
lete în ceasurile lungi de aș-

IN TRANȘEELE ROMÂNEȘTI
• ■

ALE MARELUI FRONT ANTIHITLERIST

FLACĂRA VIE
Evocare de Aurel M1HALE

numele căreia au săvirșit, 
cu o supremă dăruire și 
jertfă, neasemuitele lor 
fapte de vitejie și eroism.

In tranșeele frontului 
antihitlerist, îmbărbătînd 
armata noastră, ajungea 
puternicul ecou al bătăli
ilor social-politice care se 
desfășurau în țară. Ostașii, 
în marea lor majoritate ță
rani și muncitori, știau că 
promotorul acestor mari 
bătălii de clasă, purtătorul 
înaltelor idealuri ale mulți
milor muncitoare, ale visu
rilor lor spre o viață mai 
bună, în care sperau de 
mult și pentru care vărsa- 
seră atita singe, era parti
dul comunist. Se știa in a- 
ceste tranșee că țelurile 
luptei de veacuri a poporu
lui român pentru indepen
dență și libertate, pentru 
dreptate socială, precum și 
obiectivele imediate ale mo
mentului istoric, cele ale 
înfăptuirii reformei agrare 
și ale cuceririi puterii poli
tice de către popor, erau 
tocmai țelurile partidului 
comunist. Ajunsese pină în

le întăreau credința că 
sfirșitul războiului va adu
ce nu numai pacea, dar și 
zorile unei lumi noi, mai 
drepte și mai bune. Port 
incă în amintire stihuri 
dintr-un plugușor al tran- 
șeelor, prin care ostașii 
trimiteau celor din țară 
„de pe front solie / cum 
că pacea o să vie", iar 
domnilor și boierilor ves
tea, „că ne-om întoarce cu 
bănat / tot soldat lingă sol
dat, / cu pușca și tunurile / 
să-mpărțim păminturile / să 
Intrăm cu plugurile...".

în aceste condiții, oricine 
își poate închipui inrîurirea 
pe care a avut-o presa de 
partid, cu deosebire ziarele 
„Scînteia" și „România li
beră", ajunsă în rindul sol
daților. Ea întreținea flacă
ra torței care lumina tot 
mai puternic tranșeele. Ea 
aducea cuvîntul partidului 
și al forțelor democratice, 
ideile revoluției populare In 
curs de desfășurare, frea
mătul maselor muncitoare, 
împrospătând astfel mereu 
puterea, dar și năzuințele

teptare, și trecute apoi din 
mină in mină, pină ce cer
neala minjită de degetele 
noduroase se împîclea, pînă 
ce hirtia roasă la Îndoituri 
se destrăma. Și nu de pu
ține ori ele erau găsite Ia 
pieptul celor căzuți, îmbi
bate de singe 1

Cele mai tulburătoare 
vești despre lupta comuniș
tilor și a maselor munci
toare pentru putere și pă
mînt erau aduse în tranșee 
de noile detașamente de 
ostași, venite pentru îm
prospătarea unităților de pe 
front. Noii veniți vorbeau 
despre fapte la care parti
cipaseră direct, trăite de el, 
căci mulți dintre aceștia 
trecuseră prin valurile 
luptelor revoluționare de la 
orașe și sate, manifestaseră 
pe străzi sau ocupaseră 
moșiile boierești. Povesteau 
cu înflăcărare, depunind ei 
Înșiși o vie mărturie, des
pre schimbarea primarilor 
și a prefecților reacționari, 
despre apropiata răsturna
re a guvernului reacționar 
și instaurarea stăpinirii po-

porului. Și iarăși, numai 
cine a fost pe front știe cit 
de mare era forța acestor 
tulburătoare și grave ade
văruri fundamentale ale 
epocii cuprinse în cuvîntul 
comuniștilor. Noaptea mal 
ales, pe întuneric, cind nu
mai stelele și vintul trădau 
mișcarea firii pîndite cu 
degetul pe trăgaci, cînd 
iminența morții înlătura 
orice false bariere dintre 
inimi, tranșeele prindeau o 
fărimă de viață ascunsă, a 
lor, în care aceste adevă
ruri erau spuse și ascultata 
cu sufletul la gură.

Luptînd pentru victoria 
asupra fascismului, soldațiî 
știau că luptă în același 
timp pentru triumful am
plelor transformări revolu
ționare anunțate de luptele 
social-politice din țară, 
pentru putere și pămint, 
pentru deplina libertate și 
independență a țării. Cu- 
vintul partidului le insufla- 
se idealul revoluționar al 
maselor muncitoare, întări
se spiritul lor combativ, de 
luptă și ură neîmpăcată îm
potriva fascismului, aprin
sese dorința de a învinge 
și a se întoarce victorioși 
cit mai repede acasă. Aici 
se află Izvorul mărețelor 
lor fapte de vitejie, care, 
alături de fierbintea lor 
dragoste de țară și de po
por, au făcut ca ei să poar
te, cu deplină demnitate 
ostășească și justificată 
mindrie patriotică, steagul 
gloriei străbune, înălțat și 
de părinții și bunicii lor 
la Grivlța și la Mărășești, 
pînă aproape de Praga, în 
măreața zi a victoriei finale 
asupra Germaniei fasciste.

Luminind tranșeele răz
boiului cu flacăra vie a u- 
nei nestinse torțe, cuvîntul 
partidului a luminat șl 
transformările adinei din 
conștiința miilor de luptă
tori. Ei s-au întors acasă, 
la munca pașnică de re
construcție și înnoire a 
țării, însuflețiți de idealul 
revoluționar al comuniști
lor, încredințați că ei — 
muncitorii și țăranii — vor 
hotărî de acum soarta lor 
și a țării, că partidul co
munist 11 va purta în viitor 
în lupta plină de avint a 
edificării noii societăți, 
pentru dezvoltarea și înflo
rirea patriei socialiste.

>»

t V
PROGRAMUL I

8.40 Cravatele roșii.

zi,so centru necare cite-o floare. 
Muzică ușoară.

22,00 Orele lutului.
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PROGRAMUL I

15,00 Turneul internațional de box 
„Centura de aur".

16.00 Telex.9,35 Film serial pentru copii i 
Dâktari. 16.05 Avanpremiera săptfimtnll.

10,00 Viata satului. 16.15 Album coral.
11,15 Bucuriile muzicii la Drobeta 16,30 Emisiune in limba maghiară.

Tumu-Severin. 19.00 Telegiob — Iordania.
12,30 De strajă patriei. 19,20 1001 de seri : Stan și Bran.
13,00 Album duminical. 19.30 Telejurnal.
15,00 Primii pași în tenis (II). 20.00 Estrada estradelor.
15,25 Magazin sportiv. 20.15 Ancheta socială.
10,50 Politehnica satului. Docu- 20.40 Roman foileton : „Pollyanna".

mentar artistic. 21,35 Revista llterar-artistică TV.
17.10 Cel mal bun... continuă. Cărțile noastre de poezie șî
18,10 Film serial : Norii negri. epoca socialistă.
19.00 Omul de lingă tine. 22,10 24 de ore.
19.20 1001 de seri : Stan și Bran.
19,30 Telejurnal. PROGRAMUL II
20,00 Eminesciana. Emisiune de 

romanțe și serenade. 17,30 Telex.
20,25 Film artistic : „Baladă pentru 17,35 Cîntece populare.

Kovpak”. Premieră pe tară. 17.50 Film serial : „Aventuri In
22.05 Telejurnal. Marele Nord".
22,15 Duminica sportivă. 18.45 Bucureștlul azi.
PROGRAMUL II

19,00 Tainica romanță...
19.20 1001 de seri.

10.00—11.15 Matineu simfonic.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seară de muzică de cameră

20.00 Tezaur de cintec românesc. românească.
20,30 Inscripție pe un basm — 20,40 Universitatea TV.

emisiune de versuri. > 21.10 Ce vrăji a mai făcut nevasta
20.40 Telerama : Simfonia naturii. mea.
21,10 Univers științific. 21,35 Drumuri pe cind continente.

ÎN CAPITALĂ S-A DESCHIS

Expoziția „Cucerirea Cosmosului de U.R.S.S."
în capitală s-a deschis, sîmbătă. 

expoziția „Cucerirea Cosmosului de 
U.R.S.S.". Expoziția, organizată la 
Muzeul tehnic din Parcul Libertății, 
reunește machete ale satelitului so
vietic „Sputnik-1“, a stației auto
mate interplanetare „Venus-4“. * 
laboratorului automat „Lunohod-1“, 
precum și un glob lunar pe care sînt 
reprezentate toate aselenizările efec
tuate pină acum. Este expus, de ase
menea. un bogat fotomontaj care 
ilustrează realizările Uniunii Sovie
tice în domeniul cuceririi Cosmosu
lui.

La festivitatea de inaugurare au 
participat Nicolae Mănescu, minis
trul energiei electrice. Vasile Glisa, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Octavian Groza, vicepreședin
te al Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, acad. Ilie Murgu- 
lescu. vicepreședinte al A.R.L.U.S., 
membri ai conducerii unor ministere, 
oameni de știință, ziariști, un nu
meros public.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii^ Sovietice la 
București, și alți membri ai amba
sadei.

Salutind deschiderea acestei expo-, 
ziții la București, Nicolae Mănescu a 
relevat, în alocuțiunea rostită cu 
acest prilej, colaborarea rodnică exis
tentă Intre oamenii de știință români 
și sovietici, legăturile de strinsă prie
tenie existente între România și 
U.R.S.S.

în alocuțiunea sa, V. I. Drozdenko, 
după ce a subliniat, la rindul său. 
colaborarea dintre oamenii de știință 
sovietici șl români, a relevat că gu
vernul sovietic a hotărît ca expona
tele să fie dăruite poporului frate 
român, urmînd ca acestea să facă 
parte din zestrea Muzeului tehnic din 
București,

Cu același prilej, ambasadorul 
Uniunii Sovietice a oferit un film- 
cocteil.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

GIMNASTICA
LA 15 APRILIE 1975

Tragerea excepțională Loto a primăverii
Administrația de stat Loto-Pro- 

nosport informează că în ziua de 
15 aprilie 1975 organizează tragerea 
excepțională Loto a primăverii Ia 
care se vor acorda numeroase și 
importante premii în bani (de va
lori fixe și variabile), autoturisme 
„Dacia—1300“ și „Skoda—S—100", 
precum și excursii in Uniunea So
vietică (de cite 2 locuri, cu trenul, 
durata circa 15 zile, pe itinerarul 
Kiev — Riga — Leningrad — Mos
cova), R. D. Germană (de cite 2 
locuri, cu trenul, durata circa 15 
zile, pe itinerarul Praga — Dresda 
— Karl-Marx Stadt — Erfurt — 
Weimar — Leipzig — Budapesta), 
Italia (cu autocarul, circa 21 de 
zile, pe ruta Veneția — Bologna —

Florența — Roma — Perugia — Ra
venna — Padova — Triest), Elveția 
(cu avionul, durata circa 8 zile, 
pe itinerarul Ziirich — Lausanne — 
Geneva — Berna).

La tragerea excepțională Loto a 
primăverii, din 15 aprilie, vor fi 
extrase 42 de numere cîștigătoare 
astfel ; la faza 1 — 2 extrageri : 
una de 12 numere din 90 și a doua 
(efectuată în continuarea celei din
ții) de 12 numere din cele 78 rămase 
în urnă ; la faza a II-a — 3 extra
geri : a treia de 6 numere din 90, 
a patra (efectuată în continuarea 
celei de-a treia) de 6 numere din 
cele 84 rămase în urnă și a cincea 
(efectuată în continuarea ultimelor 
două) de 6 numere din restul de 
78 rămase in urnă.

Campionatele Internaționale de 
gimnastică ale României au conti
nuat aseară la sala sporturilor Flo- 
reas'ca din Capitală cu întrecerile 
concursului feminin. Pe locul întîi 
s-a clasat reprezentanta țării noas
tre, Alina Goreac, cu 37,40 puncte. 
Locul doi a fost ocupat de o altă 
gimnastă româncă, Georgeta Gabor 
— 36,95 puncte, care a intrat în com
petiție imediat după 
concursul desfășurat 
s-a clasat a treia în

ce sosise de la 
la Riga, unde 
proba de sol.

Pe locui trei s-a situat Nina Voro-, 
nina (U.R.S.S.) — 36,30 puncte/ irt® 
mată de Aneta Dobre — 35,70 puncte 
și Marilena Neacșu — 35,50 puncte.

★
Tinăra gimnastă româncă Nadia 

Comâneci (14 ani neîmpliniți) a ob
ținut un remarcabil succes interna
tional, clasindu-se pe primul loc la 
„Concursul campionilor" desfășurat 
simbătă seara la Empire Pool din 
Londra.

FOTBAL Azi, meciul de tineret
Polonia(sub 23 de ani) România

EXCELSIOR — 9; 12,30; 18; 19.30, 
MELODIA — 9,13; 12,15: 16: 19.
• Program pentru copii : DOINA
— 10: 16,45.
• Nici o vorbă despre fotbal : 
DOINA — 11,30; 13,15; 15; 18: 20.
• Un cățel „sărat** î TIMPURI 
NOI — 9; 11; 13: 15; 17; 19.30.
• Invincibilul Luke : CAPITOL — 
9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,30; 
20,30.
• 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.
• Răfuiala : PATRIA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, BUCUREȘTI — 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVO
RIT — 8,43; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20.45.
A Pline șl ciocolată : CENTRAL
— 9,15; 11.30; 13,45; 16: 18.15; 20.30,
FEROVIAR — 9,15; 11,15; 13,15;
15,45; 13; 20.
• Baltagul : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Un bărbat fatal : VICTORIA —
9.15; 11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,15.
8 Nu filmăm să r.;

RIVIȚA — 13x30: 16;
• Al greșit) inimă !:
— 9; 11,30; 13,45; 16;
• Ce culoare are 
POPULAR — 15,30; 18; 
CEGJ — 16: 18; 20.
• Un milion pentru Jake : BU< 

........................13,30; 16; 18,13 
9; 11,15; 13,30

ne-amuz.lm ! 
; 18,15: 20,30.

FESTIVAL 
; 18,30; 20,43. 

dragostea : 
20,15. BU-

• Muntele ascuns s UNIREA — 
16; 18; 20, ARTA — 11; 15,30; 17,45; 
30.
■ Haiducii : LIRA — 15,30; 18;
20.15.
• Ochi! Shivanei : VOLGA — 
8.45: 11,30; 14,15: 17; 19.45. TO
MIS — 9; 12,30; 16; 19, FLAMURA
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Caut o nevastă î FERENTARI
— 16; 18; 20.
• Martorul trebuie să tacă: DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,13.
• O noapte la castel : GIULEȘTI
— 15,30: 18: 20,15.
• Micul dejun la Tiffany : CO- 
TROCENI — 13,30: 15,45: 18: 20.15.
• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475: 
PACEA - 15,30: 19.
• Fata care vinde flori : CRIN- 
GĂSI — 15,30; 18,15.
• Sutjeska : FLOREASCA — 15,30; 
19.
• Scufundarea Japoniei : MIO
RIȚA — 9; 11,13; 13,30; 15.45; 18;
20,1.5.
O Actorul și sălbaticii : MOȘILOR
— 16: 19.
n Ulzana —
PROGRESUL
• Cu miinile
18; 18; 20.
• Nemuritorii : RAHOVA
16; 18,15; 20.30.
■ Cei șapte magnifici : COSMOS
— 14.30; 16.30; 18,30; 20,30.
• Filip țel bun : VIITORUL — 
15,30; 18: 20,15.
A Trecătoarele Iubiri : VITAN 
15,30; 18; 20,15.
• O floare și doi grădinari : DA- 
CțA — 9; 12,30: 16; 19,30.
• Ilustrate cu flori de cimp : 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,15.

Pe stadionul Dinamo din Capitală, 
cu începere de la ora 16,30, va avea 
Ioc întilnirea amicală de fotbal din
tre selecționatele de tineret (jucă
tori sub 23 de ani) ale României și 
Poloniei.

în acest joc, echipa țării noastre 
va alinia probabil următoarea forma
ție : Jivan — Purima, Smarandachc, 
M. Olleanu, Lucuță — Mulțescu, 
Keiser, Beldeanu — Troi (Atodiresei), 
Dănilă, Manea.

Reamintim că miercuri, 16 aprilie, 
selecționata noastră de tineret va 
susține o altă partidă internațională, 
la Dessau (R. D. Germană), cu selec
ționata similară a țării gazdă.

★
Ieri, pe stadionul Steaua, jucătorii 

din lotul reprezentativ A s-au an
trenat timp de două reprize cu for
mațiile din divizia C — Șoimii

TAROM șl Unirea Tricolor. Au parti
cipat toți jucătorii selecționați. Cor
nel Dinu și Georgescu, restabiliți 
după accidentări, și-au reluat antre
namentul fizic.

★
Stadionul Dinamo din Capitală a 

găzduit ieri meciul amical de fotbal 
dintre echipa Vasas Budapesta și 
formația bucureșteană Sportul stu
dențesc. întîlnirea s-a încheiat , cu 
scorul de 1—0 (1—0) în favoarea fot
baliștilor români. Unicul gol a fost 
înscris de Octavian Ionescu (min. 31).

în deschidere s-a disputat întîlni
rea amicală dintre selecționata de 
juniori a orașului Moscova și echipa 
de juniori a clubului Sportul stu
dențesc. Partida s-a terminat la ega
litate : 0—0.

(Agerpres)

căpetenia apașilor : 
— 16: 18; 20.
curate : MUNCA —

10;

ZEȘTI — 9; 11,15;
10,30, AURORA — 
15,43: 18; 20,15.
• Amețeala — 10;
18.43, Mr, Smith

12,15. Palsa — 
merge la Wa

shington ! — 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).

Mîine, la Palatul sporturilor și culturii 

Primele reuniuni ale turneului de box „Centura de aur
Luni, de la orele 15 și, respectiv, 

19, pe ringul din Palatul sporturilor 
și culturii, vor avea loc primele reu
niuni preliminare ale turneului in
ternațional de box „Centura de aur". 
La galele turneului vor lua parte 150 
de boxeri români și de peste hotare, 
din rindurile cărora se disting mai 
mulți camDioni și vicecampioni euro
peni, mondiali și olimpici. Televiziu
nea va transmite in direct (între ore-

Ie 15 și 16) citeva meciuri din prima 
gală a turneului.

Biletele pentru toate reuniunile 
turneului „Centura de aur" s-au pus 
in vinzare la următoarele case de 
bilete : sediul C.N.E.F.S. (str. Vasile 
Conta nr. 16), agenția C.C.A., agenția 
Loto-Pronosport (pasajul subteran 
de la Universitate), Palatul sportu
rilor și culturii și stadionul Dinamo.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

răco- 
tncâl- 
lnno- 
tării, 

se va

15 și 16 aprilie. In țară : Vreme 
roasă la început, apoi in curs de 
zlre. Cerul va fi variabil, cu 
rări mai accentuate in nordul 
unde local va ploua. La munte_ __
semnala și lapovlță sau ninsoare. Vln-

tu! va sufla potrivit, cu intensificări de 
scurtă durată. Minimele vor fi cuprin
se noaptea Intre zero și 10 grade, mal 
coborite in prima noapte în depresiu
nile intramontane, iar maximele, ziua, 
vor oscila Intre 10 și 20 de grade, mai 
ridicate în a doua parte a intervalului 
în sudul țării. Pe alocuri, In prima 
noapte, condițiile atmosferice rămîn 
favorabile producerii brumei. In Bucu
rești : Vreme răcoroasă la început, apoi 
in Încălzire. Cer variabil. Vint potrivit, 
cu unele Intensificări.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU IN FILIPINE
Ceremonia semnării Declarației solemne 

a Comunicatului comun si a altor documente
12 aprilie 1975, cea de-a patra zi a 

vizitei oficiale în Filipine a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, a marcat un 
moment istoric în dezvoltarea bune
lor relații de prietenie dintre cele 
două tari.

în această zi, președintele Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Filipine, Ferdinand Marcos, au 
semnat, intr-un cadru sărbătoresc, 
la Palatul Malacanang. Declarația 
solemnă comună și Comunicatul co
mun — documente de o deosebită 
importantă, care deschid un nou și 
strălucit capitol de largi perspective 
raporturilor româno-filipineze, în in
teresul ambelor popoare, al păcii și 
Înțelegerii în lume.

La ora 9,00, cei doi șefi de stat 
Intră în marele salon de ceremonii 
al Palatului Malacanang. împreună

Cuvîntul președintelui 
Ferdinand Marcos

Domnule președinte Ceaușescu,
Doamnă Ceaușescu,
Distinși oaspeți din Republica Socialistă România, 
Stimați oaspeți.
Prieteni,
Domnule președinte, aceasta este o ocazie istorică cind 

doi șefi de stat — ai României și Filipineior — au semnat 
documente importante. Este o ocazie istorică nu numai 
pentru că aceste documente vor contribui la dezvoltarea 
relațiilor dintre statele noastre, dar și pentru faptul că 
este pentru prima oară cind doi șefi de stat au semnat 
un număr atît de mare de documente.

Noi am semnat cinci documente : Declarația solemnă 
comună, Comunicatul comun, acordul de bază de coope
rare economică și tehnică, acordul comercial și acordul 
de colaborare tehnică și științifică.

Aceste documente, semnate de către noi, cei doi șefi 
de stat, sînt deosebit de importante pentru că ele se re
feră Ia cooperarea dintre țările noastre și constituie o 
manifestare simbolică a credinței celor două țări și po
poare în viitorul lor, a dorinței lor de a colabora în pace 
și de a se împotrivi războiului. Este o realizare deosebită 
care marchează finalul vizitei destul de scurte a distin
șilor noștri oaspeți. Acestea constituie un act important 
prin care popoarele noastre iși dau mîinile in ridicarea 
nivelului lor de viață și în atingerea unor idealuri națio
nale, precum și a unor țeluri pe plan internațional, ale 
păcii și făuririi unei societăți, în general, mai umane.

Vizita dumneavoastră, domnule președinte, și a stimatei 
doamne Ceaușescu a fost, intr-adevăr, prea scurtă. Mîine, 
cind veți pleca, veți lua cu dumneavoastră inimile între
gului popor filipinez și, în primul rînd, pe a președintelui 
și a șotiei sale. Dar sperăm să vă reîntoarceți din nou 
în patria noastră. De asemenea, atît soția mea. cit si eu 
sperăm să putem da curs invitației dumneavoastră și 
promisiunii făcute de a vizita frumoasa și istorica dum
neavoastră tară — Republica Socialistă România. Aș vrea 
să vă exprim acum bucifria noastră covitșitoare pentru 
vizita dumneavoastră, precum și regretul dă Va trebui să 
ne despărțim. (Aplauze). >

1NTÎLNIRE DE LUCRU
Sîmbătă după-amiază •a 

avut loc o întîlnire de lu
cru între tovarășii Gheor
ghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Vasile 
Pungan, consilier al pre
ședintelui republicii. Con
stantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului ex
terior și cooperării econo
mice internaționale și mi
niștrii filipinezi ai depar
tamentelor economice, in 
frunte cu ministrul co
merțului, Troadio Quiazon, 
și reprezentanți ai cercuri
lor economice și de afaceri 
din Manila.

Cu acest prilej au fost 
discutate căile și modalită
țile de concretizare a acor

DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNA
națiuni, pentru instaurarea efectivă a păcii, securității 
și înțelegerii in Europa, in Asia, in întreaga lume, pentru 
a se ajunge la o lume mai bună și mai dreaptă ;

— a-și aduce contribuția, împreună cu celelalte na
țiuni, la realizarea de măsuri concrete și eficace vizînd 
dezarmarea generală și, în primul rînd, dezarmarea nu
cleară, in interesul întăririi păcii și securității interna
ționale ;

— de a participa în mod activ la negocierile interna
ționale care au ca scop rezolvarea justă a problemelor 
complexe ale situației economice internaționale ;

— de a acționa pentru adoptarea de măsuri care să 
permită tuturor statelor să aibă acces, pe baze echita
bile, Ia cuceririle științei și tehnologiei moderne, ca și la 
sursele de materii prime și de energie. în vederea eli
minării decalajului dintre țările în curs de dezvoltare și 
cele dezvoltațe, si

— a acționa în vederea întăririi rolului O.N.U.,
— pentru menținerea și consolidarea păcii internațio

nale, promovarea normelor dreptului internațional in 
relațiile dintre state și dezvoltarea cooperării internațio
nale intre toate națiunile.

IV.
Cei doi președinți, în numele țărilor lor în curs de 

dezvoltare și in numele popoarelor lor, fac un apel la 
toate celelalte state :

— să depună toate eforturile pentru eliminarea com
pletă a utilizării forței în relațiile internaționale, pen
tru recurgerea numai la mijloace pașnice în soluționarea 
problemelor internaționale ;

— să se abțină de la orice formă de presiune îndrep
tată împotriva independentei, suveranității și integrității 
teritoriale a altor state ;

— să respecte cu strictețe principiul neintervenției 
in treburile interne -ale altor state ;

— să promoveze instaurarea unei noi ere de pace și 
justiție, bazată pe respectarea strictă a principiilor uni
versal acceptate ale dreptului internațional, și

— să militeze pentru instaurarea unei noi ordini po
litice si economice internaționale, bazate pe deplina ega
litate in drepturi a tuturor națiunilor.

V.
în vederea aplicării prevederilor prezentei Declarații 

solemne, cei doi președinți declară voința lor comună 
de a avea consultări în continuare, la diferite niveluri, 
pe cale diplomatică, prin schimburi de vizite și prin 
intilniri periodice ale reprezentanților țărilor lor.

întocmită la Manila, Filipine. la 12 aprilie 1975, în 
limbile română, filipineză și engleză, in cite două exem
plare originale fiecare, toate avind egală valabilitate și 
forță.

(Urmare din pag. I)

rendele dintre ele exclusiv prin mijloace pașnice, de a 
promova relații de bună vecinătate cu alte state și de 
a promova negocierile directe, ca metoda cea mai potri
vită pentru rezolvarea definitivă a problemelor inter
naționale ;

— dreptul fiecărui stat de a participa pe bază de ega
litate Ia discutarea si rezolvarea problemelor interna
ționale de interes comun, ca si obligația statelor, indi
ferent de sistemul lor politic si social, de a coopera în
tre ele în vederea menținerii păcii si securității inter
naționale si

— dreptul fiecărui stat de a îndeplini cu bună cre
dință obligațiile asumate potrivit Cartei O.N.U., in con
formitate cu principiile și normele universal recunoscute 
ale dreptului internațional și cu acordurile internaționale 
în vigoare, încheiate pe baza acestor principii și norme.

Principiile fundamentale enumerate mai sus sînt le
gate intre ele și fiecare trebuie interpretat în contextul 
celorlalte principii. Cei doi președinți fac un apel tu
turor statelor pentru stricta respectare a acestor prin
cipii in raporturile dintre ele.

II.
Cel doi președinți declară în mod solemn hotărtrea 

comună a celor două țări :
— de a dezvolta, pe baza avantajului reciproc, rela

țiile bilaterale de cooperare economică in diferite do
menii, de a spori schimburile lor comerciale și de a 
îmbunătăți căile și metodele prin care aceste relații 
economice sint realizate ;

— de a lua măsuri de încurajare a dezvoltării coope
rării in domeniile industriei, agriculturii, științei și 
tehnicii ;

— de a lărgi și adinei relațiile de prietenie dintre 
popoarele român și filipinez, prin crearea condițiilor 
necesare pentru o mai bună cunoaștere reciprocă a va
lorilor lor materiale și spirituale ;

— de a lărgi și intensifica cooperarea în domeniul po
litic și diplomatic dintre România și Filipine, atit in 
cadrul organizațiilor internaționale, cit și in afara aces
tora, șl

— de a se consulta și, ori de cite ori este necesar, de 
a se sprijini reciproc în eforturile pe care comunitatea 
internațională le face pentru îmbunătățirea situației ac
tuale a țărilor în curs de dezvoltare în relațiile econo
mice mondiale.

III.
Cel doi președinți declară în mod solemn voința și 

hotărirea comună a celor două națiuni ale lor de a ac
ționa cu fermitate și consecventă pentru :

— a dezvolta cooperarea prietenească cu toate celelalte

Perfectarea unor acorduri și înțelegeri bilaterale
Sîmbătă dimineața, la sediul Mi

nisterului de Externe al Republicii 
Filipine a avut loc ceremonia sem
nării unor documente româno-filipi
neze :

— Acordul cultural :
— Schimb de scrisori privind ex

tinderea facilităților în domeniul vi
zelor ;

— Schimb de scrisori cu privire la 

româno-filipineze 
cu tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Imelda Marcos.

în salonul de ceremonii, unde sînt 
arborate drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Filipine. se află tovarășii 
Gheorghe Oprea, George Macovescu, 
dr. Radu Păun. Vasile Pungan, Con
stantin Mitea, Constantin Stanciu, 
celelalte persoane oficiale române.

Sînt prezenti, de asemenea, mem
brii guvernului filipinez, alte ofi
cialități civile filipineze.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Ferdinand Marcos semnează Decla
rația solemnă comună.

Cei doi șefi de stat semnează apoi 
Comunicatul comun cu privire la 
vizita oficială de stat a președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Republica Fili
pine.

Președinții României și Filipineior 
semnează, de asemenea, acordul de 

durilor româno-filipineze 
privind dezvoltarea coope
rării economice, acorduri 
semnate de președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Ferdinand Mar
cos. precum si alte înțele
geri si acorduri convenite 
intre cele două părți.

în timpul discuțiilor au 
fost identificate noi posi
bilități pentru creșterea 
schimburilor comerciale în
tre cele două țări în dome
niile construcției de ma
șini, chimiei, metalurgiei, 
agriculturii și altele.

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o ambianță de cordia
litate.

reprezentanțele economice ale celor 
două țări ;

— Aide-mdmoire privind schimbu
rile comerciale.

Documentele au fost semnate de 
miniștrii de externe ai României și 
Filipineior — George Macovescu și 
Carlos P. Romulo.

La semnare au fost prezent! Gheor
ghe Oprea, viceprim-ministru al gu

bază de cooperare economică și teh
nică, acordul comercial și acordul 
de colaborare tehnică și științifică, 
documente care conferă un continui 
nou și concret relațiilor de priete
nie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare.

După semnare, cei doi președinți 
își string îndelung mîinile, se feli
cită reciproc.

în încheierea ceremoniei au luat 
cuvîntul președintele Ferdinand 
Marcos și președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Ridicînd o cupă de șampanie, cei 
doi șefi de stat toastează pentru în
tărirea în continuare a relațiilor de 
prietenie și cooperare, pentru pros
peritatea și fericirea popoarelor ro
mân și filipinez.

întreaga solemnitate a semnării 
documentelor româno-filipineze a 
fost transmisă în direct, de posturile 
de radio și televiziune din Manila.

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Doamnă Marcos,
Domnilor miniștri.
Domnilor,
Prieteni.
Aș dori să încep prin a exprima deosebita noastră sa

tisfacție pentru rezultatele vizitei si convorbirilor pe care 
le-am avut în aceste zile cu dumneavoastră și cu alți 
colaboratori ai dumneavoastră. Rezultatele acestor con
vorbiri se sintetizează în aceste cinci documente pe care 
ie-am semnat acum împreună.

Am semnat Declarația solemnă comună. Comunicatul co
mun, acordul de bază de cooperare economică, și teh
nică, acordul comercial și acordul de colaborare tehnică 
și științifică — documente care exprimă în paginile lor 
dorința comună a celor două popoare, a șefilor de stat 
și a guvernelor român si filipinez de a pune bazele unei 
cooperări multilaterale între țările si popoarele noastre, 
într-adevăr, semnificația istorică a acestor documente con
stă în aceea pe care ați menționat-o si dumneavoastră — 
că ele sint primele documente oficiale încheiate intre sta
tele noastre, care pun bazele unei cooperări pe principiile 
noi care se afirmă astăzi în lume, de egalitate si respect 
reciproc.

Dar finind seama de situația complexă- internațională, 
de conflictele care există si amenință încă pacea si secu
ritatea multor popoare, aceste documente au si o mare 
însemnătate internațională. în cadrul lor exprimăm îm
preună voința celor două țări si popoare de a acționa 
pentru soluționarea problemelor internaționale ne cale de 
tratative, de a asigura afirmarea în lume a unei ordini 
economice si politice internaționale.

As dori să exprim convingerea că documentele pe care 
le-am semnat astăzi, ca si, în general, vizita in frumoasa 
dumneavoastră țară, convorbirile pe care le-am avut Cu 
dumneavoastră vor deschide în fata popoarelor noastre 
perspective minunate de întărire si dezvoltare a priete
niei si colaborării.

Doresc să exprim cele mai vii mulțumiri pentru ospi
talitatea cu care am fost intimpinați de dumneavoastră, 
de doamna Marcos, de membrii guvernului, de cetățenii 
patriei dumneavoastră cu care ne-am întilnit.

Vom duc,e cu noi cele mai frumoase amintiri despre 
tara dumneavoastră si vom spune poporului român că 
in Filipine am găsit un popor prieten, dornic — ca și 
poporul nostru — să trăiască în pace si colaborare. Vom 
spune, de asemenea, că la președintele poporului filipi
nez si la guvernul său am găsit dorința de a realiza o 
colaborare trainică cu România.

Mîine vom părăsi frumoasa dumneavoastră țară. Fiți 
siguri că sentimentele noastre de prietenie fată de po
porul filipinez vor rămîne aici, la dumneavoastră. în tara 
dumneavoastră, în care ne-am simțit la rîndu-ne înconju
rați cu prietenie și ospitalitate.

Dorim si așteptăm cu multă bucurie ca. în cel mai 
scurt timp, să Va primim în România pe dumneavoastră, 
domnule președinte, și pe stimata doamnă Marcos.

Fie ca această zi, cind am semnat aceste documente, să 
rămină în istoria relațiilor dintre România si Filipine. 
(Aplauze).

vernului, Vasile Pungan șl Constantin 
Mitea, consilieri ai președintelui re
publicii. Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

Au fost prezenti. de asemenea, mi
niștrii filipinezi,: Cezar Virato — fi
nanțe, Troadio Quiazon — comerț, 
Vicente Paterno — industrie, Juan L. 
Manuel — educație și cultură.

Continuarea dialogului între cei doi președinți 

la bordul iahtului „Ang Pangulo“
în cursul dimineții, după semna

rea Declarației solemne comune și 
a celorlalte documente româno-filipi
neze, președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
îmbarcat la bordul iahtului prezi
dențial „Ang Pangulo", împreună cu 
președintele Ferdinand Marcos și 
doamna Imelda Romualdez Marcos.

Pe bordul iahtului, cei doi șefi de

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială, de stat a președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu, în Republica Filipine
1. Președintele Republicii Socialiste

România, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a efectuat o vizită oficială, de stat 
in Republica Filipine. la invitația
președintelui Republicii Filipine,
Ferdinand E. Marcos, și a doamnei
Imelda Marcos, între 9 și 13 aprilie 
1975.

2. Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. și 
personalitățile care l-au însoțit au 
vizitat, in cursul șederii lor in Fili
pine,. o serie de obiective industriale, 
comerciale, culturale și istorice și 
s-au întreținut cu cele mai înalte 
oficialități guvernamentale. înalții 
oaspeți români au fost primiți pre
tutindeni cu o deosebită ospitalitate 
și calde manifestări ale sentimentelor 
de prietenie și stimă ce și le nu
tresc reciproc popoarele român și 
filipinez.

3. Președintele Ferdinand E. Marcos 
■ conferit președintelui român inalta 
distincție „Străvechiul ordin Sikatu- 
na“, cu rangul de rajah, iar tovarășei 
Elena Ceaușescu ordinul „Gabriela 
Silang“, Președintele Nicolae 
Ceaușescu a conferit președintelui fi
lipinez înaltul ordin „Steaua Republi
cii Socialiste România" clasa I, iar 
doamnei Imelda R. Marcos ordinul 
„23 August" clasa I. Președintelui 
Nicolae Ceaușescu i s-a conferit' tTtlulj 
de doctor honoris causa al Uni
versității Filipineior, iar tovarășei 
Elena Ceaușescu i s-a conferit titlul 
de doctor honoris causa al Univer
sității feminine din Filipine.

4. Președintele filipinez a transmis 
din partea poporului filipinez cele 
mai calde salutări și felicitări po
porului prieten român pentru succe
sele remarcabile realizate in dezvol
tarea economică și socială a țării 
sale, sub conducerea înțeleaptă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. El 
a exprimat, de asemenea, urările 
sincere ale poporului filipinez de 
prosperitate, fericire și progres po
porului român, precum și urările sale 
personale de bine și de succes pre
ședintelui român.

5. Președintele român a exprimat, la 
rîndul său, cele mai calde salutări de 
prietenie din partea poporului român 
către poporul filipinez, ca și urările 
sale personale de bine și de succes 
președintelui Ferdinand E. Marcos. 
El a exprimatv de asemenea, urările 
sincere ale poporului român pentru 
continua dezvoltare, progres națio
nal și prosperitate poporului filipi
nez, sub conducerea înțeleaptă a pre
ședintelui său.

6. între președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Filipine, 
Ferdinand E. Marcos, au avut loc con
vorbiri oficiale cu privire la evoluția 
și perspectiva relațiilor bilaterale și 
la unele probleme internaționale de 
interes comun. La convorbiri, care 
s-au desfășurat intr-o atmosferă de 
cordialitate și înțelegere mutuală, ca
racteristică relațiilor strinse, priete
nești existente intre cele două țări 
și popoare, .au participat :

— Din partea română, tovarășii : 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan și Constantin Mitea, consi
lieri ai președintelui, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Bogdan 
Baltazar, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al României in Filipine.

— Din partea filipineză : Carlos P. 
Romulo, secretarul pentru afacerile 
externe, Cesar Virata, secretarul 
pentru finanțe, Troadio Quiazon, se
cretarul pentru comerț. Alejandro 
Melchor, secretarul executiv al pre
ședinției, Gerardo Sicat, director ge
neral al Agenției pentru economia 
națională și dezvoltare, Vicente Pa
terno, secretarul pentru industrie, și 
Leticia Ramos-Shahani, ambasador al 
Republicii Filipine în Republica So
cialistă România.

7. Cei doi președinți au constatat cu 
satisfacție dezvoltarea cooperării 
prietenești dintre cele două țări, care 
a condus la întărirea legăturilor eco
nomice, sociale și culturale existente 
initial. Pornind de la necesitatea o- 
biectivă a dezvoltării cooperării in
tr-o lume a interdependentelor, cei 
doi președinți au căzut de acord că 
este momentul ca relațiile dintre 
cele două țări să fie extinse în toate 
domeniile de interes comun. Ei au 
subliniat că deschiderea ambasade
lor țărilor lor la Manila și Bucu
rești este de natură să contribuie la 
o mai bună înțelegere reciprocă, la 
menținerea unei strinse legături intre 
cele două țări și popoare.

8. Cei doi președinți au căzut de 
acord că există condiții favorabile 
oferite de economiile în curs de dez
voltare ale celor două țări pentru 
creșterea importantă a volumului 
schimburilor comerciale bilaterale și 
extinderea cooperării In domenii ca 
explorarea resurselor energetice,

Manila, 12 Aprilie 1975

Președintele Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Filipine,

FERDINAND E. MARCOS

»■
stat au continuat dialogul fructuos, 
început încă din prima zi a vizi
tei, Cu acest prilej. într-o atmosferă 
de caldă cordialitate, au fost abor
date diverse aspecte legate de tra
ducerea iii viată a importantelor do
cumente semnate dimineața la Ma
nila, explorîndu-se, astfel, noi per
spective de extindere a raporturilor 
româno-filipineze.

energie electrică, industrie chimică, 
petrochimie și de îngrășăminte chi
mice, construcții de mașini, cercetare 
în diferite domenii de activitate și 
alte ramuri de interes comun.

9. Cei doi șefi de stat, exprimind ho
tărirea lor de a dezvolta, pe baze re
ciproc avantajoase, cooperarea eco
nomică, științifică și tehnică și rela
țiile comerciale, precum și relațiile 
culturale dintre cele două țări, au 
stabilit să fie convenite instrumente
le juridice corespunzătoare. în acest 
scop au fost semnate de către cei 
doi președinți următoarele docu
mente :

— Acordul de bază de cooperare 
economică și tehnică ;

— Acordul comercial ;
— Acordul de colaborare tehnică 

și științifică.
De asemenea, următoarele docu

mente au fost semnate de miniștrii 
de externe ai celor două târî :

— Acordul cultural ;
— Schimb de scrisori privind 

extinderea facilităților în domeniul 
vizelor ;

— Schimb de scrisori cu privire 
la reprezentantele economice ale 
celor două țări.

A fost, de asemenea, semnat un 
alâe-in§jhpira. privind schimburile 
cdmefdiâfe. ’

10. Cei dtti președinți au căzut de 
acord în a aorecia că înființarea 
Comisiei guvernamentale mixte de 
cooperare științifică și tehnologică și 
a Comisiei guvernamentale mixte de 
cooperare economică, comercială și 
tehnică, prevăzute în acordurile 
menționate mai sus, va facilita rea
lizarea acestor acorduri și identifi
carea de noi domenii de cooperare 
fructuoasă între cele două națiuni.

11. In cadrul acordului cultural, cei 
doi președinți au convenit să fie 
create condițiile necesare pentru o 
mai bună cunoaștere și intelegere 
reciprocă a valorilor spirituale și ma
teriale ale popoarelor lor, a bogatei 
și variatei lor moșteniri cultural- 
istorice, prin contacte și schimburi 
în domeniile științei, educației, cul
turii. artei si turismului, prin relații 
directe între organizațiile si aso
ciațiile corespunzătoare din cefe două 
țări, precum și prin contacte intre 
cetățenii celor două țări.

12. în dorința de dezvoltare a unor 
strinse relații bilaterale de prietenie 
și colaborare reciprocă și pentru a da 
expresie aspirațiilor de pace, în
țelegere și cooperare internațio
nală ale popoarelor român și fili
pinez. președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Filipine, Fer
dinand E. Marcos, au semnat o De
clarație solemnă comună, în care sînț 
înscrise principiile pe care cele două 
țări înțeleg să le pună la baza re
lațiilor dintre ele, cit și la baza re
lațiilor lor cu celelalte state.

13. Cei doi președinți și-au exprimat 
convingerea că dezvoltarea deplină 
a relațiilor diplomatice, economice, 
științifice, tehnologice și culturale 
dintre țările lor va servi în egală 
măsură intereselor popoarelor lor, 
demonstrind că țări cu sisteme po
litice și sociale diferite pot acționa 
cu fermitate împreună, intr-un spi
rit de stimă și sprijin reciproc, pen
tru cauza destinderii, cooperării, pro
gresului șl păcii în Europa, în Asia 
și in întreaga lume.

14. Cei doi președinți au făcut un 
amplu schimb de păreri asupra unor 
probleme internaționale majore de 
interes comun, ceea ce a condus la 
o mai bună cunoaștere reciprocă a 
pozițiilor țărilor lor, constatînd cu 
satisfacție existența punctelor de ve
dere identice sau asemănătoare pe 
care România și Filipinele le au în 
aceste probleme.

15. Cei doi șefi de stat au apreciat 
că pe plan mondial au avut loc mu
tații importante, care au determinat 
inaugurare^ unui nou curs în rela
țiile internaționale, începutul unei 
destinderi si al unei politici de largă 
cooperare internațională. Ei au fost 
de acord că mai este mult de făcut 
pentru a asigura progresul continuu 
al noului curs al relațiilor interna
ționale, subliniind in special necesi
tatea lichidării zonelor de tensiune 
din lume, a înlăturării acțiunilor de 
amestec în treburile interne ale al
tor țări, a respectării in întreaga 
lume a principiului renunțării la for
ță in relațiile dintre state.

16. Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Ferdinand E. Marcos 
au subliniat că relațiile interstatale 
trebuie să se bazeze pe stricta res
pectare de către toate țările a prin
cipiilor universal acceptate ale drep
tului internațional și îndeosebi res
pectarea suveranității și independen
ței naționale a fiecărui stat, garan
tarea integrității teritoriale a statelor, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității depline în drepturi, avan
tajului reciproc, precum și a drep
tului fiecărei țări de a-și alege și 
dezvolta liber sistemul său politic, 
social și economic, fără amestec din 

în aceeași atmosferă, schimburile 
de păreri și convorbirile au avut loc 
și in timpul dejunului oferit la bor
dul iahtului prezidențial. în onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, de pre
ședintele Ferdinand Marcos și doam
na Imelda Marcos.

După o călătorie de două ore. iah
tul acostează în golful Talaga. pe 

afară. Ei au reafirmat necesitatea de 
a se respecta cu strictețe principiul 
ca statele să soluționeze disputele 
internaționale prin mijloace pașnice.

17. Cei doi președinți au apreciat câ 
este nevoie să se întreprindă măsuri 
urgente de natură să conducă la re
zolvarea problemelor puse de actua
la criză economică și financiară, a 
problemelor crizei de energie, de pro
duse alimentare și de materii prime. 
Ei au fost de acord că, dacă aseme- i 
nea măsuri nu vor fi luate din vre
me, această criză poate duce la o 
gravă instabilitate economică și po
litică internațională. Cei doi șefi de 
stat au reafirmat sprijinul total al 
țărilor lor pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale, pentru democratizarea 
relațiilor interstatale, ca o bază nouă 
pentru rezolvarea complexelor pro
bleme actuale cu care este confrun
tată omenirea.

18. Cei doi președinți au subliniat că 
toate țările — mari, mijlocii și mici — 
trebuie să participe activ ia rezolva
rea problemelor internaționale, în 
special a celor puse de inflație, de 
lipsa de resurse energetice, de ali
mente si de materii prime, care au 
provocat grave dezechilibrări pe plan 
mondial. Avind in vedere creșterea 
interdependenței economice pe plan 
mondial, cei doi președinți au rele
vat importanța consultărilor și coo
perării strinse între state pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale bazate pe justiție și 
deplină egalitate în drepturi, o or
dine care să asigure fiecărui stat po
sibilitatea dezvoltării sale economi
ce independente, suveranitatea ți 
controlul asupra resurselor sale na
turale, participarea la cooperarea 
internațională și accesul la realiză
rile științei, industriei și tehnologiei 
moderne.

19. în spiritul rezoluțiilor O.N.U.. în 
special al acelora adoptate la a Vl-a 
sesiune specială a Adunării Generale 
asupra materiilor prime și dezvol
tării. si in conformitate cu Carta 
drepturilor și obligațiilor economice 
ale statelor, ambele țări vor acționa 
în vederea creării unui organism in
ternațional, cu participarea tuturor 
statelor interesate, care să promo
veze stabilirea unor raporturi echita
bile, juste, între prețurile la import 
și cele la export ale țărilor in curs 
de dezvoltare, cu scopul îmbunătă
țirii condițiilor lor de comerț exte
rior. România și Filipinele vor milita 
pentru un acces mai ușor al produ
selor țărilor in curs de dezvoltare 
pe piețele țărilor dezvoltate ; ele vor 
acționa pentru stabilirea de relații 
internaționale comerciale mai echi
tabile și mai juste, pentru promova
rea de măsuri și acțiuni care să con
ducă la eliminarea rapidă a diferen
țelor dintre țările dezvoltate și cefe 
în curs de dezvoltare, pentru ca toa
te țările lumii să aiungă la niveluri 
echitabile de dezvoltare.

20. Cei doi șefi de stat au relevat im
portanta primordială pe care o are 
dezarmarea generală pentru asigu
rarea si consolidarea păcii si secu
rității internaționale. Cei doi pre
ședinți au căzut de acord asupra ne
cesității imperative a adoptării u- 
nor măsuri concrete si efective în 
direcția încetării cursei inarmărilor, 
atit conventionale, cit si nucleare. Ei 
au fost de acord că negocierile ac
tuale pentru dezarmare trebuie să 
conducă în mod treptat la oprirea 
producției de noi arme nucleare și 
distrugerea celor existente, reducerea 
bugetelor militare și a trupelor, des
ființarea bazelor militare străine și 
a blocurilor militare opuse. Ei au 
subliniat importanta transformării u- 
nor regiuni ca cea a Balcanilor și 
cea a Oceanului Indian in zone ale 
păcii și cooperării, libere de arme 
nucleare. Cei doi șefi de stat și-au 
exprimat speranța ca o parte impor
tantă a resurselor rămase disponibi
le ca urmare a aplicării măsurilor 
menționate privind dezarmarea ar 
putea fi alocate pentru lichidarea 
subdezvoltării, a decalajelor econo
mice dintre state, aceasta fiind o so
luție rațională menită să contribuie 
la rezolvarea unora dintre proble
mele cele mai arzătoare ale lumii 
contemporane.

21. Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția privind rezultatele obți
nute la Conferința pentru securitate 
si cooperare în Europa si au expri
mat speranța că vor fi depuse, noi 
eforturi sporite pentru încheierea a- 
cesteia cu succes, cit mai curind po
sibil. Ei au exprimat părerea că e- 
dificarea sistemului securității și 
cooperării în Europa constituie un 
factor crucial in îmbunătățirea cli
matului politic internațional și pen
tru dezvoltarea procesului instaură
rii păcii și înțelegerii in întreaga 
lume.

22. Cei doi președinți au constatat 
Importanța eforturilor comune între
prinse de țările membre ale Aso
ciației țărilor din Asia de sud-est 

țărmul căruia se află vila preziden
țială cu același nume. Inalțli oas
peți români sînt invitați pe țărm, 
unde fac o vizită la vila preziden
țială. la invitația ospitalierelor gazde.

Seara, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Ferdinand Marcos și doamna Imelda 
Marcos, s-au întors la reședința de 
la Palatul Malacanang.

(A.S.E.A.N.) menite să creeze con
diții favorabile pentru pacea, secu
ritatea. stabilitatea economică si po
litică in această parte a lumii. Ei 
și-au exprimat speranța că membrii 
A.S.E.A.N. își vor atinge scopul fi
nal de a crea o zonă a păcii, liber
tății si neutralității in Asia de sud- 
est. în acest context, ei au exprimat 
speranța că întrunirea forumului a- 
siatic. cu participarea tuturor șefilor 
de stat din Asia, va contribui în mare 
măsură la o mai bună înțelegere și 
la stabilitate în Asia si zona Pa
cificului.

23. Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Ferdinand E. Marcos au 
fost de acord să încurajeze si să 
sprijine toate inițiativele pozitive 
menite să ducă la o mai bună în
țelegere și la o cooperare mai fruc
tuoasă între toate națiunile Euro
pei. între toate națiunile Asiei si in
tre toate națiunile lumii, la crearea 
unei lumi mai drepte și mai bune.

24. Cei doi președinți și-au exprimat 
profunda lor îngrijorare privind per
petuarea tensiunii și conflictelor In 
anumite regiuni ale lumii. Ei au fost 
de acord că instaurarea unei păci 
iuste și durabile în Orientul Apro
piat reclamă retragerea imediată a , 
Israelului din teritoriile ocupate, so- : 
lutionarea problemei poporului pales- 
tinean în conformitate cu drepturile 
sale legitime, inclusiv dreptul la au
todeterminare. precum și garantarea 
dezvoltării Independente a fiecărui 
stat din această zonă. în condiții de 
deplină securitate.

25. Privind Bituația din Cipru, cel doi 
șefi de stat au fost de acord asupra 
necesității menținerii integrității, in
dependentei și suveranității acestei 
țări. în spiritul rezoluțiilor adopta
te de O.N.U. în această problemă, cei 
doi președinți și-au exprimat spe
ranța că părțile în conflict se vor 
abține de la luarea de măsuri uni
laterale sau de la utilizarea forței. 
Ei și-au exprimat convingerea că dis
cuțiile directe, constructive intre cele 
două comunități cipriote vor aduce 
o contribuție pozitivă *la rezolvarea 
crizei cipriote.

26. Cei doi președinți s-au pronun
țat pentru instaurarea imediată a păcii 
în întreaga Indochină, pentru res
pectarea drepturilor popoarelor din 
zonă de a-si hotărî singure soarta, 
potrivit aspirațiilor lor de pace, li
bertate, independentă si progres, fără 
nici un amestec din exterior.

27. Ceildoi șefi de stat au salutat pro
gresele realizate în procesul de de
colonizare și au reafirmat hotărirea 
țărilor lor de sprijinire a luptei po
poarelor de a se elibera de nedrep
tatea rasismului si apartheidului și 
de a contribui la promovarea cau
zei drepturilor umanitare.

28. Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Ferdinand E. Marcos au 
fost de acord asupra necesității în
tăririi rolului Organizației Națiunilor 
Unite, astfel ca aceasta să devină un 
instrument eficient pentru crearea 
bazei moral-juridice a unei lumi mai 
drepte si mat bune. Cei doi șefi de 
stat, reamintind că România și Fi
lipine au poziții similare în multe 
probleme importante dezbătute de 
către Adunarea Generală a O.N.U., 
au fost de acord să exploreze si alte 
aspecte de cooperare reciprocă si 
constructivă, inclusiv probleme care 
se discută la Conferința O.N.U. a- 
supra dreptului mării, cum ar fi ju
risdicția statelor cu litoral asupra zo
nelor lor economice, principiile re
glementând situația statelor-arhipe- 
lag, precum și participarea echitabilă 
a tuturor statelor la explorarea și 
exploatarea teritoriilor submarine 
și a resurselor lor care sînt în 
afara jurisdicției naționale a ori
cărui stat și constituie patrimoniul 
comun al omenirii.

29. Cei doi președinți au subliniat 
Importanța contactelor ca mijloc de 
promovare a cunoașterii si înțelege
rii reciproce si au fost de acord că 
vizita președintelui Republicii Socia
liste România in Republica Filipine 
a constituit o deosebită contribuție 
la întărirea si dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și popoare, pen
tru cauza păcii si cooperării Inter
nationale.

30. Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. și to
varășa Elena Ceaușescu au mulțumit 
călduros președintelui Republicii Fi
lipine. Ferdinand E. Marcos, doam
nei Imelda R. Marcos, guvernului și 
ponorului filipinez pentru Drimirea 
deosebit de cordială si ospitalitatea 
ce le-au fost acordate de către po
porul filipinez prieten.

31. Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. și to
varășa Elena Ceaușescu au transmis 
președintelui Republicii Filinine. Fer
dinand E. Marcos, și doamnei Imelda 
R. Marcos invitația de a efectua o 
vizită oficială In România. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere si vizita 
va avea loc la o dată care va fi con
venită de cele două părți.
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MESAJUL Conferința asupra
adresat de președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,

dreptului mării

reuniunii internaționale jubiliare a Organizației de solidaritate a popoarelor 
afro-asiatice consacrată celei de-a XX-a aniversări a Conferinței de la Bandung

Am deosebita plăcere să adresez 
un cald salut participanților la reu
niunea internațională jubiliară, care 
are loc sub egida Organizației de so
lidaritate a popoarelor afro-asiatice, 
cu ocazia celei de-a XX-a aniversări 
a Conferinței de la Bandung.

Dînd expresie noilor realități și ce
rințe ale vieții internaționale, Con
ferința de la Bandung din aprilie 1955 
a țărilor din Africa și Asia a marcat 
un moment important în întărirea 
solidarității și colaborării dintre po
poarele celor două continente în lupta 
împotriva imperialismului și colonia
lismului, pentru înfăptuirea dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta. Evenimentele din ultimele 
două decenii au confirmat că princi
piile proclamate de confețjnță — res
pectarea suveranității și integrității 
teritoriale a tuturor statelor ; egali
tatea în drepturi a tuturor națiunilor, 
mari sau mici ; neintervenția și ne
amestecul în treburile interne ale al
tor țări ; respectarea dreptului sta
telor la autoapărare individuală și 
colectivă ; eliminarea forței și a pre
siunilor de orice fel în relațiile din
tre state ; reglementarea -disputelor 
internaționale exclusiv prin mijloace 
pașnice — constituie singura bază ra
țională pe care pot fi clădite rapor
turi de înțelegere și conlucrare paș
nică între toate țările și popoarele 
lumii.

în aceste două decenii s-au pro
dus și sînt în curs de desfășurare 
profunde schimbări în raportul de 
forțe pe plan mondial, ca urmare a 
luptei popoarelor pentru instaurarea 
Unor relații noi, bazate pe egalitate, 
respect al independenței și suvera
nității naționale, neamestec în trebu
rile interne, pentru dreptul de a fi 
stăpîne ale propriilor destine, ale pa
trimoniului national, pe care să-l fo
losească în scopul dezvoltării proprii, 
pentru crearea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

Odată cu țările socialiste, cu cele
lalte forțe antiimperialiste, o contri
buție deosebită la înfăptuirea profun
delor transformări pe plan mondial, 
la abolirea vechilor rinduieli imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste au 
adus popoarele Africii și Asiei, lupta 
lor de eliberare, care a dus la for
marea a zeci de noi state naționale 
ce înaintează pe calea unei dezvoltări 
economice și sociale independente.

Poporul român, care a desfășurat 
timp de secole o luptă plină de sa
crificii împotriva dominației străine, 
pentru eliberarea națională și socia
lă, a nutrit și nutrește cele mai calde 
sentimente de prietenie și solidari
tate față de lupta popoarelor africa
ne și asiatice împotriva colonialismu
lui și neocolonialismului, acordîn- 
du-le sprijin material, politic și di
plomatic în cîștigarea și consolidarea 
independenței naționale.

România, țară socialistă în curs de 
dezvoltare, care a depus în ultimele 
trei decenii eforturi susținute pentru 
depășirea stării de înapoiere Econo
mică și socială, înțelege și dezvoltă 
larg colaborarea pe diverse planuri 
cu statele din Africa și Asia care 
înaintează pe calea consolidării inde
pendenței politice și economice. Tot
odată, țara noastră conlucrează strîns 
cu aceste state pentru democratiza
rea raporturilor internaționale, pen
tru lichidarea subdezvoltării, pentru 
stabilirea unor raporturi echitabile 
între prețurile materiilor prime și 
ale produselor industriale și agricoje,' 
pentru o nouă ordine economică și 
politică mondială.

România militează activ pentru 
stingerea focarelor de încordare și 
război care continuă să afecteze li
niștea multor popoare din Africa și 
Asia, împiedicînd dezvoltarea lor e- 
conomică și socială, punînd în pe
ricol pacea și securitatea mondială. 
Ne pronunțăm cu hotărîre pentru 
găsirea unei soluții politice care să

ducă la instaurarea unei păci trai
nice și juste în Orientul Mijlociu. 
Susținem lupta popoarelor din Viet
nam și Cambodgia, dreptul lor ’ de 
a-și hotărî singure soarta, fără nici 
un amestec din afară ; condamnăm 
politica rasistă și de apartheid, orice 
manifestare a politicii imperialiste 
de nesocotire a drepturilor și liber
tății popoarelor. Acționăm pentru 
statornicirea în Europa a unui climat 
de securitate și colaborare, pentru 
încheierea cu succes a Conferinței 
general-europene, ceea ce ar avea 
o mare importanță pentru pacea în 
Europa și în întreaga lume. Milităm 
pentru trecerea la înfăptuirea unor 
măsuri concrete de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nucleară.

Mai mult ca oricînd, realizarea co
laborării trainice între popoare im
pune renunțarea cu desăvîrșire la 
politica de forță și amenințarea cu 
forța, de amestec în treburile altor 
state. Numai acționînd împreună, in 
spirit de egalitate și respect reciproc, 
statele, popoarele pot găsi căile pen
tru soluționarea problemelor com
plexe care frămîntă astăzi omenirea. 
Amploarea acestor probleme imoune 
ca o necesitate stringentă mobiliza
rea largă a maselor populare, care, 
prin lupta lor unită, energică și ho- 
tărîtă, pot și trebuie să influențeze 
în sens pozitiv desfășurarea eveni
mentelor, să determine guvernele, 
conducerile statelor să' acționeze în 
concordantă cu năzuințele popoare
lor, ale omenirii, de colaborare, pace 
și progres.

Cu convingerea că lucrările reuniu
nii dumneavoastră vor contribui la 
impulsionarea luptei popoarelor din 
Africa și Asia, a tuturor popoarelor 
lumii pentru înfăptuirea înaltelor 
idealuri de libertate și independență, 
pace și progres social, colaborare și 
înțelegere internațională, urez deplin 
succes acestei importante manifestări.

GENEVA 12 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva au con
tinuat dezbaterile asupra dreptului 
mării, analizindu-se principiile noi
lor reglementări, in procesul valo
rificării reșurselor zonei internațio
nale a mărilor și oceanelor lumii 
finită drept „patrimoniu comun 
umanității".

Reprezentantul țării noastre a 
levat necesitatea ca noul mecanism 
care urmează să fie creat să se con
stituie și să funcționeze pe baze 
democratice, în sensul asigurării re
prezentării tuturor statelor în orga
nele deliberative și garantării parti
cipării efective a fiecăruia în teme
iul principiului rotației, la activita
tea organelor executive. Consacrarea 
acestor reguli în noua reglementare 
asupra dreptului mării va asigura 
exploatarea acestui „patrimoniu co
mun" în interesul întregii omeniri.

de- 
al

re-

adoptatâ de reuniunea extra
ordinară a Consiliului ministe

rial al O.U.A.

La Tunis a fost constituită Asociația
de prietenie tunisiano-română

Program privind dezvoltarea 
economică a Portugaliei

„Cimentarea relațiilor dintre Filipine și România 
va avea rezultate rodnice pentru ambele țări"
Bilanțul substanțial, concret al vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu

se află în centrul atenției presei filipineze

TUNIS 12 (Agerpres). — în întîm- 
pinarea apropiatei vizite oficiale de 
prietenie în Tunisia a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, și ca 
simbol al bunelor raporturi existente 
de mai multi ani între popoarele 
celor două țări, la Tunis a fost con
stituită — din inițiativa Partidului 
Socialist Desturian — Asociația de 
prietenie tunisiano-română, al cărei 
scop este amplificarea în continuare 
a relațiilor pe multiple planuri din
tre Tunisia și România.

în prima sa reuniune, asociația____a 
ales un Birou de conducere, format 
din personalități ale vieții politice, 
economice si culturale tunisiene, din 
cadre de conducere ale P.S.D. Ca 
președinte al biroului a fost ales Ti- 
jani Makni, membru al Biroului Po
litic al Partidului Socialist Desturian 
— partid de guvernămînt — si depu
tat în Adunarea Națională a Repu
blicii Tunisiene, iar ca secretar ge
neral — inginerul Mekki El Aloui, 
membru al conducerii P.S.D. și de
butat în parlamentul tunisian.

LISABONA 12 (Agerpres). — Con
siliul Revoluției al Portugaliei a e- 
xaminat situația economiei și a sta
bilit liniile de orientare 
plan de dezvoltare, 
principalele obiective ale 
economic îl constituie garantarea in
dependenței naționale. Participarea 
intensă a clasei muncitoare la dez
voltarea producției este un obiectiv 
pentru atingerea căruia este necesar 
ca „oamenii muncii să simtă că e- 
conomia nU le mai este străină și că 
edificarea socialistă a economiei 
este o sarcină trasată de ei și în fo
losul lor".

ale unui 
Unul dintre 

planului

DAR ES SALAAM 12 (Agerpres). 
în capitala Tanzaniei au luat sfîr- 
șit lucrările reuniunii .extraordinare 
a Consiliului ministerial al Organi
zației Unității Africane (O.U.A.), în 
cadrul căreia miniștrii de externe din 
țările membre și reprezentanții miș
cărilor de eliberare națională au fă
cut o analiză a situației din Africa 
australă.

în ședința finală, miniștrii de ex
terne au adoptat „Declarația cu 
privire la Africa australă". Consiliul 
ministerial al O.U.A. — se arată 
în declarație — sprijină eforturile în
treprinse in direcția obținerii inde
pendenței Namibiei și aplicării regu
lii majorității africane in Zimbabwe 
(Rhodesia), prin intermediul nego
cierilor cu regimurile de la Pretoria 
și Salisbury, dacă liderii mișcărilor 
de eliberare națională din teritoriile 
respective acceptă ideea acestor ne
gocieri. Consiliul ministerial al 
O.U.A. este de acord că țările afri
cane independente pot avea un rol 
de mediator în aceste negocieri. în 
eventualitatea eșecului acestor nego
cieri țările africane sînt hotărîte să 
intensifice ajutorul acordat mișcări
lor de eliberare națională pentru des
fășurarea luptei armate, în vederea 
obținerii independenței popoarelor 
din cele două teritorii.

Consiliul ministerial al O.U.AJ a 
Instituit un comitet căruia îi revin 
responsabilități speciale pentru a fa
cilita contactele dintre guvernul de 
la Pretoria și Organizația Poporului 
din Africa de sud-vest (S.W.Â.P.O).

★
După cum transmite agenția Reu

ter, premierul sud-african John Vor- 
ster a declarat că autoritățile de la 
Pretoria nu vor negocia cu S.W.Â.P.O. 
asupra viitorului Namibiei, teritoriu 
ocupat ilegal de R.S.A.

Desfășurarea vizitei în Filipine a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu constituie 
subiectul principal, tratat sub aspec
te variate de presa filipineză.

Comentariile si articolele inserate 
în marile cotidiane „TIMES JOUR
NAL" si „DAILY EXPRESS" pre
zintă pe larg conferința de presă a 
președintelui României, oprindu-se în 
mod deosebit asupra pasajelor care 
reafirmă direcțiile și principiile po
liticii externe a tării noastre, pozi
țiile României față de marile pro
bleme ale actualității, aprecierile 
șefului statului român privind „per
spectivele dezvoltării relațiilor româ- 
no-filipineze. „Times Journal", citind 
pasajele referitoare la poziția tării 
noastre fată de situația din Orien
tul Apropiat. Vietnamul de sud si 
Cambodgia. evidențiază : „România, 
atașată drepturilor națiunilor la au
todeterminare. în special al țărilor 
mici, recunoaște dreptul acestora de 
a se apăra în fata unui amestec ex
tern". La rîndul său. „BULLETIN 
TODAY" se,oprește asupra aprecie
rii că „relațiile dintre Filipine și 
România sînt bazate pe egalitate în 
drepturi, respectarea suveranității 
naționale, a avantajului reciproc și 
neamestecului în treburile interne".

Tot pe prima pagină, cotidianele 
filipineze inserează relatări ale ce
remoniilor prilejuite de acordarea ti
tlului de doctor honoris causa tova
rășului Nicolae Ceaușescu si tova
rășei Elena Ceaușescu. ilustrate cu 
fotografii color. Ziarele reproduc tex
tele documentelor prin care au fost ‘ 
acordate înaltele titluri, ca si largi 
pasaje din cuVintările rostite cu a- 
cest prilej.

„Președintele României. Nicolae 
Ceaușescu, și doamna Elena Ceausescu, 
scrie ..Daily Express", au lansat tu
turor popoarelor un apel la eradi
carea imperialismului si neocolonia
lismului, la impulsionarea progresu
lui lor economic și social". „TIMES

JOURNAL" apreciază, referindu-se 
la cuvin tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Universitatea Filipine- 
lor. că „România crede în drepturi 
egale pentru toate popoarele de pe 
toate continentele, în respectarea 
neintervenției în treburile interne ale 
altei țări, în solutionarea probleme
lor internaționale prin mijloace paș
nice si în dreptul la independentă al 
țărilor care-și caută identitatea na
țională". Ziarul menționează în con
tinuare : „Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat rolul 
țărilor mici și mijlocii în solutio
narea problemelor mondiale, arătînd 
că reglementarea diferitelor proble
me existente nu poate fi realizată 
numai de către marile puteri. Pre
ședintele Ceaușescu a îndemnat toa
te statele să-și intensifice eforturile 
pentru a pune capăt înarmării nu
cleare și a se concentra în mai mare 
măsură asupra promovării cooperării 
cu țările în curs de dezvoltare ; în 
acest context, șeful statului român a 
evidențiat necesitatea pentru toate 
țările în curs de dezvoltare de a coo
pera una cu alta pentru a-si apăra 
independenta si a-și asigura o dez
voltare rapidă".

Ziarul reproduce, de asemenea, cu- 
vîntarea tovarășei Elena Ceaușescu, 
subliniind: „Doamna Elena Ceaușescu 
a apelat la oamenii de stiintă si cul
tură din întreaga lume să-și unească 
forțele în solutionarea problemelor 
care confruntă omenirea, pronuptîn- 
du-se în special pentru contacte mai 
strînse si cooperare între oamenii 
de stiintă din 
Doamna Elena 
că oamenii de 
întreaga lume 
stimularea geniului uman si la fo
losirea acestuia pentru impulsionarea 
progresului întregii lumi".

Presa filipineză se oprește îndelung 
asupra semnificației vizitei, apreciin
d-o ca un eveniment de importanță 
istorică în evoluția relațiilor româno-

Filipine si România. 
Ceausescu a relevat 

Știință si cultură din 
pot să contribuie la

filipineze. în editorialul .„Cooperarea 
economică", ..BULLETIN TODAY" 
scrie : „Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu pune în evidență valoarea 
unei cooperări economice mai strînse 
între cele două țări ale noastre > și 
putem fi siguri că, de acum înainte, 
vom lua cU grijă în considerație, 
tot ce ne vom putea oferi reciproc. 
Există, în fapt, neexploatate mul
te posibilități de dezvoltare a re
lațiilor economice. Eforturile în a- 
ceastă direcție trebuie să fie ener
gice. Cimentarea relațiilor dintre Fi
lipine și România va avea rezultate 
avantajoase pentru economiile țărilor 
noastre".

„DAILY EXPRESS" insistă pe larg 
asupra rezultatelor concrete, sub
stanțiale — atît în ceea ce privește 
dezvoltarea legăturilor reciproce, cît și 
pe plan internațional — ale întâlniri
lor și discuțiilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu președintele Ferdinand 
Marcos, cu oficialități filipineze și 
cu reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri.

Marile stații de televiziune G.T.V.- 
4 și G.T.V.-7, împreună cu rețeaua 
de posturi de radio și televiziune afi
liate, au continuat sîmbătă să tran
smită, în direct, momente din desfă
șurarea vizitei, precum și ceremo
niile de semnare a documentelor ofi
ciale, a altor acorduri și înțelegeri, 
în comentariile care însoțesc aceste 
emisiuni au fost prezentate pe larg 
acțiunile diplomatice ale României 
în direcția dezvoltării relațiilor de 
prietenie și cooperare cu țări din di
ferite regiuni ale lumii, personalita
tea președintelui României socialiste, 
contribuția sa la elaborarea și reali
zarea politicii interne și externe a 
țării noastre, înfăptuirile obținute de 
poporul român pe calea edificării 
unei noi societăți, mai bune și mai 
drepte, evoluția ascendentă și per
spectivele bune ale relațiilor româno- 
filipineze.

Plenara comună a C.C.
și a Comisiei Centrale 

de Control ale P.C. Italian
ROMA 12. — Corespondentul

Agerpres transmite : La Roma s-au 
desfășurat lucrările plenarei comune 
a Comitetului Central și a Comisiei 
Centrale de Control ale P. C. Italian. 
La primul punct al ordinii de zi, 
Guido Fanți, președintele Comitetului 
Executiv al regiunii Emiglia-Romag- 
na, membru al Direcțiunii P.C.I., a 
prezentat un raport, care a trecut pe 
larg în revistă sarcinile comuniștilor 
în vederea apropiatei campanii elec
torale pentru' alegerile regionale _și 
administrative de la 15 
marginea raportului au 
dezbateri. în încheierea 
plenarei a luat cuvintul 
general al P.C.I., Enrico

SPANIA

„Manifestul
■ , i

reconcilierii6*
PARIS 12 — Corespondentul nos

tru transmite : în cursul unei con
ferințe de presă organizate de repre
zentanții Juntei democratice din Spa
nia, Santiago Carrillo — din partea 
Partidului Comunist din Spania. Ra
fael Calvo Serer — din partea miș
cării liberale, si Jose Bepeyto Vidai 
— din partea Alianței Socialiste, au 
dat publicității „Manifestul reconci
lierii1*. Documentul analizează evolu
ția situației politice si sociale din 
Spania de la data înființării Juntei 
democratice. în iulie 1674. si relevă

posibilitățile unei alternative demo
cratice în dezvoltarea societății spa
niole. în concluzie se afirmă : Con
sidered că forțele democratice ale 
societății sint superioare. Junta de
mocratică din Spania cheamă poporul 
spaniol să grăbească clipa unor 
transformări democratice, prin parti
ciparea la o serie de acțiuni de re
conciliere națională. Printre aceste 
manifestări se înscriu organizarea și 
coordonarea pe întregul teritoriu al 
Spaniei a unei Zile de acțiune de
mocratică.

iunie. Pe 
avut loc 
lucrărilor 
secretarul 

Berlinguer.

agențiile de presă transmit de ani, la spita- 
din Paris. Cele- 
music-hall s-a 
la Saint Louis

' WASHINGTON 12 (Agerpres). 
Președintele Gerald Ford a rostit, în 
fața celor două camere ale Congre
sului, o alocuțiune în care a adus 
precizări asupra poziției administra
ției intr-o serie de probleme ale ac
tualității internaționale.

Referindu-se pe larg la situația din 
Asia de sud-est. președintele Ford 
a pledat pentru furnizarea unei asis
tențe militare sporite în favoarea re
gimului de la Saigon.

Arătînd că „un element vital al 
politicii externe a S.U.A. îl consti
tuie relațiile cu țările în curs de 
dezvoltare", președintele a cerut Con
gresului să reconsidere prevederile 
legii comerciale din 1974, prin care o 
serie de state au fost excluse de la 
sistemul generalizat de preferințe va
male.

Exprlmînd îngrijorarea Statelor 
Unite pentru situația din Orientul 
Apropiat, unde persistă starea de ten
siune. președintele Ford a declarat l 
„Am acceptat, în principiu, ideea re- 
convocării Conferinței de la Geneva. 
Statele Unite vor favoriza cursul 
care se va dovedi cel mai promiță
tor — indiferent dacă acesta vizează 
realizarea unei soluții generale sau 
încheierea unor acorduri interimare".

Referindu-se la relațiile Statelor 
Unite cu Uniunea Sovietică, Gerald 
Ford a relevat interesul comun în 
reducerea tensiunilor și construirea 
unor relații mai stabile. „Punctul 
central al acestor relații îl constituie 
negocierile vizînd controlul asupra 
armelor nucleare strategice".

Oprindu-se apoi la relațiile cu Re
publica Populară Chineză, președin
tele S.U.A. a apreciat : „Am constru
it în ultimii ani o fundație promiță
toare. Voi vizita China în 1975 pen-

tru a accelera procesul îmbunătățirii 
relațiilor noastre".

Primele reacții oficiale consemnate 
la Washington ilustrează opoziția 
cvasitotalității membrilor Congresu
lui. ca și a majorității poporului a- 
merican, față de cererea privind spo
rirea ajutorului militar acordat re
gimului saigonez.

Exprimînd opinia unui grup mai 
mare de membri ai celor două came
re, senatorul democrat Hubert Hum
phrey a arătat : „A sosit timpul să 
punem capăt amestecului nostru în 
războiul din Vietnam, să facem toate 
eforturile pentru a contribui la gă
sirea unei soluții politice a conflic
tului". Continuarea sprijinirii admi
nistrației de la Saigon — a declarat 
președintele Comitetului senatorial 
pentru alocații, John Mc Clellan — 
ar prelungi agonia acesteia, doar a- 
mînînd victoria forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud.

în Congres, unde respingerea cere
rii prezidențiale este aproape certă, 
— adaugă agenția Reuter — repre
zentanții Partidului Democrat, ma
joritari, au inițiat o acțiune vizind 
retragerea neîntîrziată a cetățenilor 
americani din Vietnamul de sud, 
pentru a nu se pune problema unei 
intervenții militare pentru proteja
rea vieților acestora.

La Belgrad 8U 1U8t sfîr?it lu* 
crările „Mesei rotunde" cu tema 
„Țările europene și țările în curs de 
dezvoltare — lupta pentru noi relații 
economice internaționale", la care au 
participat reprezentanți a 42 de par
tide comuniste și muncitorești, so
cialiste și social-democratice din Eu
ropa și ai Frontului de Eliberare Na
țională din Algeria. Delegația P.C.R. 
a fost condusă de Ilie Șalapa, di
rectorul general al Institutului cen
tral de cercetări economice.

La Moscova8 8VUt loc 0 ln- 
tîlnire consultativă a conducătorilor 
societăților de Cruce Roșie din Bul
garia. Cehoslovacia. R.P.D. Coreeană, 
R. D. Germană. Mongolia. Polonia, 
România. Ungaria si Uniunea Sovie
tică.

Camera deputaților a 
Parlamentului Turciei8 8C0r' 
dat, sîmbătă, votul de învestitură gu
vernului Condus de Suleyman Demi- 
rel. '

Personalul ambasadei ameri
cane de la Pnom Penh a fost 

evacuat
PNOM PENH 12 (Agerpres). — 

Sîmbătă dimineața, întregul personal 
al anibasadei americane de la Pnom 
Penh a fost evacuat. Hotărîrea pri
vind Închiderea reprezentanței ame
ricane a fost luată ca urmare a a- 
tacurilor forțelor patriotice de elibe
rare, care au străpuns apărarea lon- 
nolistă pe întregul perimetru de 
apărare al Pnom Penhului.

Odată cu personalul diplomatic 
american a părăsit capitala și Sau- 
kham Khoy, devenit recent „pre
ședinte interimar", după plecarea din 
țară a lui Lon Noi.

Un purtător de cuvînt militar a- 
merican, citat de agenția T.A.S.S., a 
declarat că, începînd de Ia 12. apri
lie, Statele Unite încetează aprovizio
narea cu armament și provizii, 
podul aerian spre Pnom Penh, 
oarece aterizările pe aeroportul 
chentong au devenit imposibile.

prin 
de- 
Po-

Franța a hotărlt 
să stabilească relații 

cu G.R.V.N.C.
PARIS 12 (Agerpres). — Ministerul 

Afacerilor Externe al Franței a dat 
publicității un comunicat în care se 
arată că „guvernul francez a hotărît 
să stabilească relații diplomatice cu 
Guvernul Regal de Uniune Naționa
lă al Cambodgiei".

impli-
arma
de la

0 adunare “^aerată 
nirii a 30 de ani de la revolta 
tă din lagărul de concentrare 
Buchenwald a avut loc la Weimar.
Tot la Buchenwald a fost inaugurată 
o expoziție internațională intitulată 
„Dorința de viată in spatele sîrmei 
ghimpate", care cuprinde lucrări ar
tistice realizate de deținuții antifas
ciști. Au participat reprezentanți ai 
organizațiilor luptătorilor antifasciști 
din Austria, Franța, Italia, ■ Polonia, 
România, U.R.S.S. și alte state.

Proiectul de lege asupra 
reformei radioteleviziunii 
italiene a fost aprobat definitiv, vi
neri, de către Senat. El fusese adop
tat, săptămîna trecută, de Camera 
Deputaților. Noua lege confirmă mo
nopolul de stat asupra radioteleviziu
nii.

PrOtCSL Comitetul Central al 
Frontului democratic pentru reuni- 
ficarea patriei și Comitetul pentru 
reunificarea pașnică a patriei din 
R.P.D. Coreeană au dat publicității

o declarație, în care au condamnat 
represiunile din Coreea de sud.

Convorbiri egipteano 
iUgOSlaVe. Secretarul federal 
pentru afaceri externe al R.S.F. Iu
goslavia, Miloș Minici, care se află 
în vizită la Cairo, a conferit cu o- 
mologul său egiptean, Ismail Fahmi, 
abordînd probleme de interes bilate
ral, precum și aspecte ale situației 
din Orientul Apropiat și din lume.

Președintele Partidului 
Social-Democrat din R.F.G., 
Willy Brandt, s-a pronunțat în fa
voarea continuării coaliției guverna
mentale dintre P.S.D. și Partidul 
Liber Democrat și după alegerile 
pentru Bundestag ce vor avea loc în 
toamna anului 1976. Intr-un interviu 
acordat agenției D.P.A., Willy Brandt 
a subliniat că în fața ambelor parti
de, care alcătuiesc în prezent coali
ția guvernamentală, stau sarcini im
portante în domeniile politic și so
cial pe care, a declarat el. „social- 
democratii și liber-democratii trebuie 
să le realizeze împreună".

• JOSEPHINE BAKER 
A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ, 
în vîrstă de 69 
Iul Salpetriere, 
bra vedetă de 
născut în 1906, ...
(S.U.A,). Debutînd la numai 19 
ani, cucerește Parisul jucînd în
tr-o î,revistă neagră". Urmează o 
serie de spectacole de mare suc
ces în Europa și Statele Unite.

în timpul dominației naziste, 
ea este delegată a Ligii interna
ționale împotriva rasismului și 
antisemitismului. Se angajează 
apoi infirmieră-pilot. Mai tirziu 
va primi din partea generalului 
de Gaulle înalte distincții pen
tru activitatea desfășurată în 
timpul războiului.

în anul 1947, Josephine Baker 
se stabilește, împreună cu soțul 
său și cei 12 copii înfiati, de 
rase și naționalități diferite. în 
Dordogne. în 1959 Josephine Ba
ker încearcă să se retragă din 
viața artistică. Dar din cauza di
ficultăților de ordin financiar 
este nevoită să reapară pe scenă. 
După o jumătate de secol de 
strălucită carieră artistică, anul 
acesta, la Paris ea a fost ve
deta spectacolului de mare suc
ces „Josephine Baker Story".

me de 25 de cm, deosebit de vo
race, erau cu totul necunoscute 
în S.U.A., pînă în 1966, cînd un 
copil a adus două exemplare din 
Hawaii, ca să le crească în gră
dina bunicii sale din Miami. 
Dispărute într-o bună zi, urma
șii lor și-au făcut, în curînd. a- 
pariția în număr foarte mare, 
devorînd cu o rapiditate extra
ordinară plantele și legumele din 
regiune. Abia după o înverșuna
tă 'campanie, care a durat mai 
mulți ani, a putut fi învins acest 
adevărat flagel.

în „laboratorul diplomatic" al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa, care iși desfășoară 
lucrările în prezent la Geneva, se 
definitivează treptat, capitol după ca
pitol, documentele ce urmează să fie 
adoptate în mod solemn, la cea de-a 
treia fază, de către șefii de stat și 
guvern ai celor 35 de țări partici
pante. O serie de organe de lucru, 
din cele peste 20 cite au funcționat 
inițial în faza geneveză, și-au în
cheiat practic activitatea, ceea ce 
permite o concentrare a forțelor în 
acele sectoare în care mai există 
unele probleme de soluționat.

Paralel cu activitatea de finalizare 
a documentelor referitoare la proble
mele securității, ale cooperării eco
nomice și culturale, atenția partici
panților se îndreaptă cu prioritate în 
acest moment spre definirea cadru
lui organizatoric destinat să asigure 
continuitatea eforturilor de edificare 
a securității europene. Se știe că 
problema urmărilor instituționale ale 
conferinței constituie un capitol a- 
parte pe ordinea de zi. Un grup de 
lucru special se ocupă de mai mult 
timp de stabilirea căilor și modalită
ților de continuare a procesului mul
tilateral de înfăptuire a obiectivelor 
fixate de conferință.

Ideea continuității eforturilor'* fost 
acceptată, în principiu, de către toți 
participanți', fiind înscrisă recent în 
textul viitorului document al confe
rinței. Așadar, statele participante 
sînt unanime în a aprecia că înfăp
tuirea securității europene este un 
proces de amplă perspectivă, care are 
ca obiectiv instituirea unui sistem de 
angajamente clare și precise din par
tea tuturor statelor, de natură să 
ofere fiecărei națiuni garanția reală 
și deplină că se poate dezvolta liber 
și independent, la adăpost de orice 
agresiune sau presiuni din afară, 
dezvoltind larg colaborarea cu cele-

lalte popoare. Este de la sine înțeles, 
deci, că securitatea europeană nu se 
va instala ca o stare de fapt odată 
cu încheierea primei conferințe ge- 
neral-europene, că aceasta nu repre
zintă decit un punct de pornire. 
Noile principii de relații interstatale 
stabilite la conferință, angajamentele

Pornind de la consensul asupra ne
cesității unei continuități a eforturi
lor după conferință, dezbaterile se 
află, în prezent, în stadiul pre
cizării formelor și modalităților con
crete de realizare a acestei conti
nuități. Pînă acum s-au pre
zentat numeroase idei și sugestii în

UN OBIECTIV IMPORTANT AL CONFERINȚEI

GENERAL-EUROPENE

Asigurarea continuității eforturilor 
pentru înfăptuirea dezideratelor

securității și cooperării pe continent
și prevederile consemnate în docu
mente urmează abia a fi aplicate în 
viață, numai prin aceasta putindu-se 
înainta spre o securitate reală și trai
nică pe continent.

Din însăși acceptarea acestei 
derivă, în mod logic, necesitatea unei 
evaluări periodice a modului în 
se înfăptuiesc prevederile convenite 
de participanții la conferință. Pe’baza 
unei astfel de evaluări, ar urma să se 
adopte noi măsuri, care să asigure 
atingerea obiectivelor stabilite.

idei,
care

această privință. Există astfel o 
largă oonvergență de păreri privind 
utilitatea constituirii unor grupuri de 
lucru pe diverse probleme ale secu
rității și cooperării europene, precum 
și a unui organism de coordonare, 
denumit „Comitet de coordonare al 
grupelor" sau „Comitet al conferin
ței". S-au formulat și păreri în sen
sul că pentru început ar trebui să 
fie constituite grupurile de lucru și 
abia ulterior, după o „perioadă pro-

batorie", să se hotărască forma și 
atribuțiile organismului de coordo
nare. Asemenea propunere vine însă, 
in mod vădit, în contradicție cu în
săși ideea, de pe acum unanim ac
ceptată, a continuității conferinței.

în ceea ce o privește. România, 
care de la început a susținut Înscrie
rea pe ordinea de zi a problemei ur
mărilor instituționale, se. pronunță 
pentru organizarea eforturilor state
lor participante în asemenea forme, 
care să permită contribuția efectivă 
a fiecăruia în parte și a tuturor in 
ansamblu la realizarea obiectivelor 
securității și cooperării pe continent. 
Țara noastră susțme, astfel, necesita
tea ca, pe lingă grupurile de lucru pe 
probleme — preconizate să activeze 
după încheierea conferinței, pentru 
punerea în aplicare a unor proiecte 
concrete — să se instituie și un or
ganism de coordonare, menit să con
fere continuitate și eficientă acestei 
activități. Acest organism, format din 
reprezentanții tuturor statelor și a 
cărui activitate trebuie să aibă la 
bază normele democratice stabilite 
pentru actuala conferință, ar urma să 
se reunească periodic pentru a exa
mina modul de realizare a hotărîrilor 
luate de conferință, a evalua și des
prinde concluziile corespunzătoare 
privind evoluția procesului de destin
dere și cooperarea cu organisme in
ternaționale care au activități pe plan 
european. Propunerile amintite au 
întrunit o largă aderență în cadrul 
dezbaterilor de pînă acum, numeroși 
reprezentanți apreciind că ele oferă 
cadrul principial necesar continuării 
— eficiente și constructive — a efor
turilor statelor participante pentru 
înfăptuirea obiectivelor majore sta
bilite de conferință.

• „ER-200". Uzina de 
vagoane din Riga au început în
cercările trenului electric rapid 
„Er-200“ care urmează să circule 
pe magistrala feroviară Oktiabr- 
skaia, străbătînd distanța Mosco- 
va-Leningrad intr-un timp re
cord. Noul expres dezvoltă o vi
teză de 200 km pe oră. La o vi
teză mai mare de 50 km pe oră, 
conducerea trenului e preluată 
de dispozitive automate. Atunci 
cind expresul va începe cursele 
regulate, în cele 14 vagoane ale 
lui vor lua loc 816 pasageri. Pen
tru funcționarea corespunzătoare 
și în vederea securității circula
ției, între Moscova și Leningrad 
se construiește un coridor de be
ton ; totodată, pe linia respecti
vă s-au montat șine de tip spe
cial. sudate la capete.

• ÎN ANUL 2000. La 
începutul secolului XXI, fie
care familie din R. D. Germană 
va dispune de un automobil per
sonal. După cum scrie revista 
„DDR-Verkehr“, pînă în anul 
1990. numărul autoturismelor va 
crește la 3,8 milioane. 10 ani mai 
tirziu, se va atinge „limita de 
saturație a motorizării" — adică, 
in medie, pentru fiecare familie 
— un autoturism. Potrivit sta
tisticilor oficiale, în 1973, la fie
care 1 000 de locuitori reveneau, 
în R.D.G., 91 de mașini proprie
tate personală.

• RĂZBOI ÎMPOTRI
VA GASTEROPODELOR. 
Departamentul american al agri
culturii a anunțat de curînd sfîr- 
șitul victorios al bătăliei împo
triva melcilor uriași care făceau 
ravagii în culturile de cereale 
și legume din statul Florida. A- 
ceste gasteropode, cu o lungi-

D. ȚINU

• CĂLDURĂ LA DIS
CREȚIE. Studenții Școlii poli
tehnice daneze au construit o 
originală casă experimentală, în
călzită în exclusivitate de razele 
soarelui și de... căldura emana
tă de persoanele care locuiesc în 
ea. Evident, temperatura din în
căperi crește cu cit locatarii 'l 
consumă mai multă energie. 
Compusă din șase camere, casa 
beneficiază de o instalație de 
captare a căldurii solare care în
călzește apa dintr-o cisternă cu 
o capacitate de 30 de metri cubi, 
îngropată în pămînt și cu izola
ție atît de perfectă incit apa 
poate rămîne caldă de-a lungul 
unei ierni întregi. Pereții came
relor sînt căptușiți cu o substan
ță specială capabilă să capteze 
și să rețină căldura degajată de 
corpul uman.

• SALT ÎN PREISTORIE.
Vîrsta locuitorilor Franței a cres
cut, brusc, cu... 800 000 de ani. 
Pînă nu de mult cele mai vechi 
vestigii ale prezenței umane pe 
teritoriul francez — descoperite 
pe Coasta de Azur, în grota Val- 
lonnet — nu depășeau un milion 
de ani. Iată însă că săpăturile 
făcute de profesorul de paleon
tologie Christian Guth, din Poi
tiers, la Chilhac, în Masivul cen
tral, au scos la iveală unelte din 
piatră, șlefuite cu 1 800 000 de ani 
în urmă. Dezgroparea a nume
roase fosile de animale a prece
dat această surpriză. Cercetătorii 
francezi sînt convinși că vor da 
și de rămășițe ale ființelor care 
au folosit aceste unelte. Pentru 
paleontologii francezi, cei 1 800 000 
de ani nu reprezintă, desigur, o 
limită. Nimic nu spune că făuri
torul acestor instrumente groso
lane nu a avut precursori — a 
declarat profesorul Guth. Pro
blema constă în a găsi urmele 
acestora.

• COCAINĂ IN... TRES
TIILE UNDIȚELOR, vigi
lența vameșilor din Miami' care 
urmăresc să împiedice introdu
cerea ilegală de droguri a fost 
pusă la încercare într-un mod 
original de un traficant care a 
ascuns cocaină în interiorul tres
tiilor de la undițele sale cu care 
pescuiește... în America de Sud. 
în interiorul acestor trestii s-au 
descoperit nu mai puțin de 5,5 
kilograme de cocaină pură., care, 
vîndută la bursa neagră a stu
pefiantelor. ar fi adus beneficii 
de aproape 2,7 milioane dolari.
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