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1N ZIARUL DE AZI:
Pe șantierele de inves
tiții, toate energiile 
concentrate într-o uni

că direcție:

STADIUL LUCRĂ
RILOR DE CON
STRUCȚII Șl MON
TAJ - ÎN PAS CU 

PLANUL!

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN STA TELE UNITE ALE AMERICII

Dialogul la nivel inalt româno-american, multiplele întilniri și contacte cu personalități marcante 
ale vieții politice din S. U.A. pun în evidență prestigiul deosebit de care se bucură 

președintele României, politica constructivă, de pace și colaborare internațională a țării noastre

Dupâ semnarea Declarației comune — cel doi președinți se felicita cu cordialitate

ÎNTÎLNIRE ÎNTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Șl PREȘEDINTELE JIMMY CARTER

Joi dimineața. Ia Casa Albă, a avut loc o tn- 
tîlnire intre președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, si Pre
ședintele Statelor Unite ale Americii. Jimmy 
Carter.

Cu acest prilej, a avut loc. tntr-o atmosferă 
de cordialitate, Înțelegere si stimă reciprocă, un 
schimb de opinii asupra perspectivei dezvol
tării viitoare a colaborării bilaterale, precum șl 
asupra unor probleme de interes comun ale 
vieții internaționale.

încheierea convorbirilor oficiale
Joi, 13 aprilie, s-au încheiat, la Casa Albă, con

vorbirile oficiale intre președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Statelor Unite ale Americit, Jimmy 
Carter.

La convorbiri au participat : din partea româ
nă — Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru 
ai guvernului, Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, Vasile Pungan, ministru la Pre
ședinția Republicii Socialiste România, șeful 
grupului de consilieri ai președintelui, Ion 
Avram, ministrul industriei construcțiilor de ma
șini, Nicolae M. Nicolae, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Washington.

Din partea americană — Zbigniew Brzezinski, 
consilier al președintelui S.U.Â. pentru proble
mele securității naționale, George S. Vest, asis
tentul secretarului de stat pentru probleme euro

pene, Rudolph Aggrey, ambasadorul Statelor 
Unite la București.

In aceeași atmosferă prietenească de înțele
gere și stimă reciprocă, cei doi șefi de stat au 
avut un nou schimb constructiv de vederi in 
probleme ale dezvoltării relațiilor româno-ame- 
ricane, precum șl in legătură cu multiple as
pecte ale actualității politice internaționale.

în timpul convorbirilor a fost manifestată 
convingerea că, pe baza celor stabilite, se va 
realiza o conlucrare tot mai largă între Româ
nia și S.U.A., atit pe plan bilateral, cit și în 
sfera vieții internaționale.

Cei doi șefi de stat au relevat necesitatea 
continuării dialogului la nivel înalt, subliniind 
rolul său determinant în amplificarea și apro
fundarea bunelor raporturi româno-americane, 
contribuția lui la instaurarea unui climat de în
credere, securitate și colaborare în lume.

SOIEMNITATEA SEMNĂRII KCfflIIIII COMUNE
După Încheierea convorbirilor oficial», pre

ședintele Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Statelor Unite ale 
Americii, Jimmy Carter, au semnat, joi la 
amiază, la Căsa Albă, intr-un cadru solemn, 
„Declarația comună a președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a 
președintelui Statelor Unite ale Americii, Jimmy 
Carter".

După semnare, cei doi președinți s-au felicitat 
cu cordialitate, și-au strins cu căldură mlinile.

La solemnitate au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Rosalynn Carter. Au fost 
de față persoanele oficiale române și americane 
prezente la convorbiri.

»
In Încheierea solemnității, președintele Jimmy 

Carter, a exprimat profunda satisfacție față de 
realizarea vizitei, rezultatele ei și documentul 
semnat, care reprezintă o contribuție de sub
stanță la promovarea unei mai bune înțelegeri 
și colaborări între cele două țări, la conlucrare 
mai strinsă în înfăptuirea obiectivelor păcii mon
diale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a apreciat că 
schimbul de păreri avut cu președintele Carter 
pune bazele unor raporturi deschise prietenești, 
de colaborare, iar declarația semnată la încheie
rea convorbirilor constituie un document foarte 
bun, care va deschide perspective rodnice 
pentru extinderea și adîncirea in continuare a 
raporturilor româno-americane.

—- Președintele NICOLAE CEAUȘESCU: - - - - - -
Convorbirile cu președintele Jimmy Carter 

vor pune în continuare bazele unei co
laborări în interesul comun al popoarelor 
noastre, pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună, în care fiecare popor să-și poată 
consacra forțele fericirii, bunăstării și li
bertății.

- - - - -  Președintele JIMMY CARTER:- - - - - - - - - - - -
Este de mare folos pentru mine, ca pre

ședinte, să am prilejul de a mă consulta 
cu un conducător național și internațional 
de talia oaspetelui nostru, președintele 
Nicolae Ceaușescu. Influența sa pe arena 
internațională, ca lider al României, este 
excepțională.

in noiui uasei aids înainte ae aineui oferit ae președintele Jimmy carter și doamna Rosalynn Carter

ÎNCHEIEREA 
LA TIMP 

A SEMĂNATULUI 
impune o strictă organizare 
a marilor forțe de care dispun 

unitățile agricole 
TRACTOARELE SĂ LUCREZE 

24 DE ORE DIN 24
Pînâ Ieri, potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii șl 

Industriei Alimentare, au fost însâmînțate 1 224 000 hectare, viteza zilnicâ 
de lucru apropiindu-se de cea planificată. Sfecla de zahăr a fost insă- 
mînțată pe 88 la sută din suprafețele prevăzute, cooperativele agricole 
din 18 |udețe încheind această lucrare. Este pe terminate semănatul ovă
zului și al Inului pentru ulei. De asemenea, la floarea-soarelui au fost 
însămînțate mai mult de jumătate din suprafețele prevăzute. Au încheiat 
semănatul acestei culturi unitățile agricole de stat și cooperatiste din 
ludețele Arad, Bihor și Timiș, lucrările fiind avansate șl în județele Tulcea, 
Buzău, Vrancea, Caraș Severin etc. Din această săptămînă, principalele 
forțe din agricultură sînt concentrate la semănatul porumbului, lucrare 
executată pe 5 la sută din suprafețele prevăzute.

Volumul lucrărilor de executat este foarte mare: însămînțărl pe 3 
milioane de hectare șl pregătirea terenului pe 2,5 milioane de hectare. 
Aceasta impune ca organele și organizațiile de partid, direcțiile agricoie 
șl uniunile intercooperatiste să acționeze în continuare cu hotărire în 
vederea folosirii din plin a timpului de lucru, a utilajelor și a forței de 
muncă. Aceasta presupune ca schimbul întîl să înceapă munca în cîmp 
de la ora 5 dimineața și să continue pînă la înserat. De asemenea, să 
lucreze din plin toate schimburile de noapte, astfel încît să poată fi 
pregătită o suprafață cît mai mare de teren, ceea ce va permite ca 
semănatul să se desfășoare fără întrerupere.

ANCHETA „SCÎNTEII“

In Cimpia Buzăului, pe drumul tractoarelor, 
de la 5 dimineața la... 5 dimineața
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Suplimentar: 
125000 tone cărbune

Minerii din exploatările carboni
fere Lupoaia, Horăști și Leurda din 
județul Gorj au extras în plus, de 
Ia Începutul anului. 125 000 tone căr
bune. Datorat in totalitate creșterii 
productivității fizice, indicator ale 
cărui prevederi au fost depășite cu 
peste 10 la sută, succesul este rezul
tatul preocupării pentru folosirea 
combinelor, complexelor mecanizate 
și celorlalte utilaje carbonifere cu 
indici superiori de producție, îmbu
nătățirii activității de pregătire și 
scurtării termenelor de deschidere a 
noilor abataje, generalizării lucrului 
în acord global. în același timp, 
consumurile Ia lemn, armături din 
oțel și energie electrică aii fost di
minuate cu trei pînă la opt la sută 
față de plan.

(Agerpres)

Economii de energie
în unitățile industriale din jude

țul Suceava se desfășoară o amplă 
acțiune de economisire a energiei 
electrice și combustibililor, sub ge
nericul „Contul raționalizării con
sumurilor". Punînd in valoare ini
țiativele și resursele proprii pentru 
bararea canalelor de risipă, colecti
vele de muncă din județ au realizat, 
în timpul care a trecut din acest 
an, in contul spiritului gospodăresc, 
peste 3,2 milioane kWh energie elec
trică, contribuții substanțiale adu- 
cind Combinatul de celuloză si hir- 
tie Suceava, Filatura de in și cîne- 
pă Fălticeni, filaturile de bumbac 
din Gura Humorului și Cimpulung 
Moldovenesc, întreprinderea de tri
cotaje „Zimbrul? Șuceava. Cu ener
gia electrică economisită se asigură 
desfășurarea normală a procesului 
tehnologic pe timp de două luni a 
două unități de capacitatea între
prinderii pentru industrializarea căr
nii de la Burdujeni.

(Agerpres)

DECLARAȚIE COMUNA 
a președintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolâe Ceaușescu, și a președintelui Statelor

Unite ale Americii, Jimmy Carter
Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae 

Ceaușescu. și președintele Statelor Unite ale Americii, Jimmy Carter,
constatind cu satisfacție că relațiile politice, economi

ce. științifice, culturale si in alte domenii intre cele 
două țări au cunoscut o importantă dezvoltare in ultimii 
ani,

hotărînd să la In continuare măsuri pentru extinde
rea relațiilor si cooperării bilaterale, pentru edificarea 
securității și dezvoltarea cooperării in Europa. întărirea 
păcii și securității internaționale si găsirea de soluții 
problemelor multiple care confruntă omenirea,

au convenit asupra următoarei declarații :
I. Au reafirmat angajamentul de a continua dezvolta

rea si extinderea relațiilor dintre cele două țări pe baza 
Declarației Comune semnate la Washington, la 5 decem
brie 1973, și a Declarației Comune cu privire la coope
rarea economică, industrială si tehnică dintre Republica 
Socialistă România și Statele Unite ale Americii, din 
aceeași dată. Aceste relații se bazează pe telurile și 
principiile Cartei Națiunilor Unite și ale Declarației 
privind principiile care guvernează relațiile dintre sta
tele participante, din Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa și, conform acestora, 
in special pe următoarele principii legate intre ele :

dreptul fiecărui stat la existență, libertate, inde
pendentă si suveranitate națională;

egalitatea in drepturi a tuturor statelor. Indiferent 
de mărimea, nivelul de dezvoltare *1  sistemele lor 
politice, economice si sociale:

dreptul fiecărui stat de a-și alege șl dezvolta liber 
sistemul său politic, social, economic și cultural;

dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta; 
nerecurgerea la folosirea forței si la amenințarea cu 

forța, incompatibile cu scopurile Națiunilor Unite ;
respectarea integrității teritoriale si a inviolabilității 

frontierelor;
neintervenția, directă sau Indirectă, sub nici un 

motiv, in afacerile interne ale oricărui alt stat;
reglementarea pașnică a diferendelor internaționale; 
respectarea și promovarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale, inclusiv toate condițiile ne
cesare unei vieți libere, demne si prospere;

cooperarea între state in vederea promovării păcii și 
securității Internationale, a progresului economic și 
social.

II. Au declarai hotărirea lor comună;
1. De a continua intilnirile la nivelul cel mal înalt, 

precum si consultările la alte niveluri «1 de a încuraja

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

schimburile de membri al organelor legislative șl de 
reprezentanți ai organelor administrației locale.

2. De a promova și facilita extinderea comerțului șl 
a cooperării economice intre cele două țări, finind 
seama de statutul prezent al României ca țară In curs 
de dezvoltare.

3. De a promova reducerea tarifelor șl a barierelor 
netarifare în calea comerțului, in conformitate cu a- 
cordul privind relațiile comerciale dintre cele două 
țări, si de a urmări creșterea volumului și diversifica
rea structurii comerțului bilateral.

4. De a căuta căile pentru așezarea relațiilor comer
ciale nediscriminatorii existente pe o bază mai stabilă 
și pe termen lung, in special prin reînnoirea acordului 
privind relațiile comerciale.

5. De a încuraja dezvoltarea activităților de coope
rare, inclusiv societățile mixte și cooperarea pe terțe 
piețe, contactele și schimburile reciproce între organi
zațiile economice române șl firmele americane, parti
ciparea la expoziții specializate in cele două țări, creș
terea schimbului de informații și date economice și 
alte măsuri pentru aplicarea acordului de cooperare 
economică, industrială și tehnică pe termen lung, 
semnat in 1976 ; și, in legătură cu aceasta, de a spri
jini activitățile Comisiei mixte româno-americane șl 
ale Consiliului economic româno-american.

6. De a coopera în rezolvarea problemelor umanitare, 
Inclusiv reunificarca familiilor, in spirit de înțelegere 
reciprocă și de bunăvoință.

7. De a promova schimburile culturale și științifice 
In conformitate cu acordul din 1974 privind cooperarea 
și schimburile în domeniile culturii, educației, științei 
și tehnologiei, precum și relațiile și contactele între 
instituții, organizații și cetățeni ai celor două țări, și 
de a încuraja turismul, în scopul creșterii Înțelegerii 
reciproce și prieteniei între cele două popoare.

III. Au exprimat, de asemenea, hotărirea lor co
mună :

1. De a întări și a face ireversibil procesul destinderii 
in Europa și in întreaga lume.

2. De a acționa pentru a se asigura tuturor țărilor, 
mari sau mici, posibilitatea de a contribui la soluțio
narea problemelor mondiale complexe pe bază de ega
litate.

3. De a promova soluționarea tuturor diferendelor 
(Continuare in pag. a IV-a)

JIMMY CARTER
Președintele Statelor Unite ale Americii
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yjZITA PRESEBIKIELHI NICOLflE CEAUSESCU. 1LSM J® ME flMEBICH
Dineu oferii in onoarea președintelui Nicolae Ceausescu si a tovarășei 
Elena Ceausescu de președintele Jimmv Carter si doamna Rosalvnn Carter

în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. președintele Jimmy Carter 
și doamna Rosalvnn Carter au oferit, 
miercuri, un dineu oficial la Casa 
Albă.

Intrarea înaltilor oaspeți români 
In reședința președintelui Statelor 
Unite este anunțată prin sunete de 
trompetă. Președintele S.U.A. și 
soția sa lntimpină pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu la intrarea de 
nord a Casei Albe. Cîteva minute, 
președintele Nicolae Ceaușescu si

Toastul președintelui
Jimmy Carter

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Cred că în onoarea oaspeților pe 
care îi avem, orchestra „The strolling 
strings" a cîntat mai bine în seara 
aceasta — după cite îmi amintesc — 
decît oricind în trecut cînd i-am 
ascultat și vreau să vă mulțumesc 
că i-ati făcut să prezinte tot ce au 
mai bun. Cred că totul a fost mi
nunat.

Acum aș vrea să întreb pe cei pre
zent! din cadrul asistentei : citi ați 
venit dintr-o țară străină în patria 
noastră sau citi aveți. părinți ori 
străbuni care au venit , dintr-o tară 
străină ? Ridicați minai dacă sînteți 
amabili.

Domnule președinte, puteți să vedeți 
că au ridicat mina mai mult de ju
mătate. în mod evident, mai mult 
decît jumătate din cei prezenti aici 
au venit în Statele Unite dintr-o tară 
străină, majoritatea din Europa. Și 
cred că aceasta demonstrează grăitor 
distinșilor noștri oaspeți cit de strîn- 
se sînt legăturile dintre țara noastră 
și a lor și cu acele țări care sînt 
vecine cu tara lor.

Sîntem, în mod sincer, onorați de 
a vă avea oaspeți in această seară. 
Și îndeosebi sîntem onorați de fap
tul că președintele Ceaușescu și soția 
sa, doamna Elena Ceaușescu. si dis
tinșii miniștri din guvernul său au 
venit să viziteze Casa Albă, primă 
familie din tara noastră, si poporul 
din tara noastră.

Domnule președinte, fiți binevenit 
în patria noastră.

Este întotdeauna un lucru plăcut 
pentru noi cînd distinși conducători 
din alte țări vin să ne viziteze si nouă 
ne place întotdeauna să facem tot po
sibilul nu numai ca oaspeții noștri să 
se simtă bine, dar si să le arătăm ce 
tară măreață avem.

Mi-a făcut o mare plăcere să pre
zint toate acestea soției președintelui 
României, deoarece doamna Ceaușescu 
este un remarcabil om de stiintă. chi
mist. care a desfășurat o bogată ac
tivitate științifică. Am avut grijă să 
așez, in stingă domniei sale, pe ci
neva care poate vorbi în limbai știin
țific și cu care as- putea să mă laud 
că ește un american remarcabil. în 
măsură să arate nivelul științific ri
dicat al tării noastre. Este știut că dr. 
Palade este laureat al premiului No
bel st am dorit să arăt doamnei 
Ceausescu gradul înalt pe care l-am 
atins în pregătirea americanilor pen
tru a cîstiga premiile cele mai valo
roase din lume. în timp ce ii expli
cam acestea cu multă grijă. Ia ju
mătatea discuției, el mi-a atras aten
ția că s-a născut, a crescut si s-a pre
gătit în România. Așa incitam aflat 
multe unii despre alții.

Am petrecut o zi minunată cu pre
ședintele acestei mărețe țări. Cred că 
este corect să subliniez că. în calitate 
de conducător ai măreței sale țări, el 
nu numai că a asigurat un uriaș pro
gres al României, dar si-a cucerit un 
rol de lider in întreaga comunitate 
internațională, ceea ce este remar
cabil.

El s-a dedicat conceptului potrivit 
căruia o națiune trebuie să fie suve
rană. integritatea sa teritorială tre
buie să fie apărată, poporul său tre
buie să fie independent si. in ciuda 
acestui angajament total fată de dem
nitatea propriei sale națiuni, tre
buie construite punți nu numai spre 
alte țări cu aceeași filozofie, ci si în
tre țări care întîmpină dificultăți în 
comunicare din cauza organizațiilor 
politice si economice din țările res
pective.

El a fost imul dintre primii condu
cători, cred, care au văzut avantajele 
— economice, politice și militare — 
ale destinderii si el a fost un remar
cabil promotor în încercarea de a re
duce asperitățile dintre țările din Tra
tatul de la Varșovia și țările din
N.A.T.O. El dispune de capacitatea 
unică de a stabili lesne legături cu 
conducătorii altor națiuni, indiferent 
de angajamentele lor politice ori de 
orientare, de trecut ori de istorie, ori 
de convingeri în legătură cu statutul 
prezent sau viitor al țărilor lor.

Președintele Ceaușescu ne-a fost 
de un mare ajutor, atit mie. cît și 
predecesorilor mei de la Casa Albă, 
prin efortul de transmitere a unor 
mesaje directe de la conducători cu 

președintele Jimmy Carter, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Rosa- 
lynn Carter se opresc in hol. Sînt in
tonate imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Statelor Unite 
ale Americii. Președintele Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați pentru cîteva 
momente în salonul oval galben al 
Casei Albe, apoi revin în hol pen
tru a se fotografia împreună cu pre
ședintele Carter si doamna Rosalynn 
Carter. De aici. în timp ce fanfara 
militară execută un mars solemn, 
gazdele și oaspeții se îndreaptă spre 

care noi nu comunicam din cauza ab
sentei raporturilor diplomatice, și el 
a construit punți pentru relaxarea 
tensiunilor si pentru o mai bună în
țelegere la scară mondială.

Ca reprezentant al tarilor în curs 
de dezvoltare ale lumii, el a fost in 
măsură să fie un purtător de cuvînt 
foarte competent și foarte eficient, 
prezentînd națiunilor industrializate 
ale lumii modul în care noi putem 
promova relații reciproce mai lesne 
si mai eficient cu un grup de țări 
care adesea nu sînt bine organizate 
sau nu sîrit dispuse să se așeze. la 
masa tratativelor si să negocieze cu 
calm 'modalitățile de atenuare a ma
rilor disparități în privința avanta
jelor economice.

EI este conducătorul uneia din pu
ținele țări est-europene care este 
membră a ..grupului celor 77". care, 
în prezent, cuprinde circa 95 țări și 
cred că aceasta arată orizonturile 
largi ale viziunii și angajamentului 
său în a acționa pentru reducerea 
acestor decalaje la care m-am referit.

Noi am ajuns să avem relații ex
celente cu România. Și cred că aces
tea s-au dezvoltat constant și pe o 
bază foarte solidă in ultimii 10 ani 
sau mai mult.

Aceasta este cea de-a patra vizi
tă a președintelui Ceaușescu în țara 
noastră și. curind. după ce va părăsi 
Washingtonul, el va vizita alte locuri 
din Statele Unite. El va merge la 
Chattanooga, la Dallas, la Houston. 
De asemenea, el va vizita New 
York-ul. Din păcate, el nu va ajun
ge pînă în Georgia în timpul acestei 
vizite (animație). Noi îi vom rezerva 
și o astfel de călătorie cu prilejul 
viitoarei sale vizite.

Dar președintele Ceaușescu cu
noaște tara noastră, a studiat pro
blemele ei cu un mare grad de inte
res si este unul dintre oamenii care 
au contribuit la realizarea unor pro
grese notabile în relațiile dintre țărj 
care se află în cele mai mari dispu
te în etapa actuală. Aș arăta că în- 
tr-o măsură mai mare decit orice 
alt conducător — desigur, mă includ 
și pe mine — el a contribuit la rea
lizarea vizitei istorice a președintelui 
Sadat al Egiptului ,1a Ierusalim și în 
Israel.

Și noi am văzut cu toții că aceste 
acțiuni remarcabile ale președintelui 
Ceaușescu- s-au soldat cu avantaje 
pentru toată lumea. România a fost 
una dintre țările care au contribuit 
mult la desfășurarea Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa. la care noi ne referim aici cel 
mai des sub numele de acordul de 
la Helsinki. Și la Belgrad — la care 
președintele Ceaușescu s-a referit in 
această dimineață ca la o dezamăgi
re — el a depus eforturi pentru a 
încerca să se progreseze către rea
lizări mult mai substanțiale, care 
vor putea fi înfăptuite la viitoarea 
întilnire programată să se desfășoare 
la Madrid.

Noi sintem foarte bucuroși de fap
tul că Actul final al conferinței sem
nat la Helsinki include și „coșul" al 
treilea, care se referă mai profund 
decît aricind în trecut la o chestiune 
care este de o mare importantă pen
tru tara noastră, adică la drepturile 
fundamentale ale omului. Pre
ședintele Ceaușescu șl cu mine, mi
niștrii săi și ai mei avem capacitatea 
de a discuta căile prin care vom 
putea să înaintăm, probabil prin 
mijloace diferite si cu diferite grade 
de progres, spre înfăptuirea acestor 
drepturi fundamentale ale omului de 
care popoarele noastre au nevoie atît 
de urgentă — reunificarea familiilor 
și libertățile fundamentale care sînt 
importante pentru noi.

Ne bucurăm că sîntem împreună cu 
el. El știe să dea sfaturi bune. El 
este un om care în trecut a suferit 
foarte mult în închisori, a fost tortu
rat. dar ca urmare a curajului său și 
a încrederii sale în viitorul patriei 
sale, el a adus remarcabile înfăptuiri 
poporului care are încredere în el.

Aș dori să arăt din nou că este o 
mare plăcere pentru mine sâ-i adre
sez bun venit în tara noastră si să 
propun un toast pentru un mare con
ducător, președintele Ceaușescu, și 
pentru poporul brav și prieten al 
României. (Aplauze)., 

marea sală de recepții ..East Room", 
unde are loc dineul.

Din partea română au participat 
tovarășii Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului. 
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe. Vasile Pungan. ministru la 
Președinția Republicii Socialiste 
România, șeful grupului de consilieri 
ai președintelui Republicii. Ion 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, celelalte per
soane din suita oficială. Nicolae M. 
Nicolae. ambasadorul României la 
Washington, cu soția.

Domnule președinte.
Doamnă Carter,
Doamnelor și domnilor.
Este pentru mine și soția mea, 

pentru colaboratorii care mă înso
țesc. o deosebită plăcere să fim oas
peții dumneavoastră în această sea
ră. să vizităm din nou Statele Unite 
ale Americii, să ne întîlnim cu mulți 
cetățeni ai patriei dumneavoastră.

Am avut astăzi primele discuții 
asupra unui cerc larg de probleme. 
Am ajuns la o serie de concluzii co- 
munți. in primul rînd in legătură cu 
necesitatea unei colaborări mai largi 
intre țările noastre, cît și la acțiuni 
mai susținute în direcția păcii, a de
mocratizării relațiilor internaționale, 
a asigurării dreptului fiecărui popor 
de a trăi liber, de a se dezvolta co
respunzător năzuințelor sale.

Ați vorbit, domnule președinte, de 
faptul că multi cetățeni din Statele 
Unite sînt veniți din Europa sau din 
alte state ale lumii. Eu nu mă pot 
lăuda că în România sînt mulți ce
tățeni care au venit din alte părți, 
pentru că aproape de 2 050 de ani — 
ținind seama că în 1980 vom sărbă
tori 2 050 de ani de la constituirea 
primului stat dac — românii au stat 
și vor sta pe acele meleaguri, au 
luptat pentru a fi liberi, și vor fi 
intotdeauna liberi 1

Desigur, istoria țărilor noastre este 
diferită și din alte puncte de vedere. 
Statele Unite sînt o tară dezvoltată, 
o țară mare ! România este o țară 
mai mică. încă în curs de dezvolta
re, dar animată de dorința de a face 
totul, bazindu-se pe munca poporu
lui său, pentru a-și asigura o dez
voltare cit mai largă, accesul la cu
ceririle științei si civilizației, pentru a 
asigura oamenilor o viată demnă, 
liberă și independentă. Cred că. în 
ciuda acestor deosebiri istorice. în
deosebi cele de orinduire socială, 
sînt multe lucruri care pot fi co
mune celor două țări si popoare — 
dorința de progres, dorința ca toate 
cuceririle geniului uman să fie puse 
în slujba fericirii popoarelor și. 
fără nici o îndoială, dorința de a 
face totul ca minunatele cuceriri ale 
științei și tehnicii să nu servească 
distrugerii si războiului, ci să slu
jească progresului, bunăstării fie
cărui popor, a tuturor popoarelor. 
Cred că aceasta constituie rațiunea 
supremă a omului însuși. Aceasta 
constituie problema fundamentală a 
.drepturilor omului — de a sti să fie 
liberași să respecte libertatea altuia, 
de a ști să facă totul ca atît el. cît 
și semenii săi să se bucure de tot 
ceea ce creează mai bun civilizația. 
(Vii aplauze).

Desigur, asupra unor probleme pu
tem. pe drept cuvînt. să avem prin
cipii filozofice diferite. Si nu este 
nimic rău în aceasta. Dar noi. in 
România, pornim de ia faptul că tot 
ceea ce realizăm trebuie să ser
vească bunăstării poporului, să ajute 
omului să-si făurească o viată mai 
demnă, mai echitabilă. împărțind — 
cum spune românul — puținul care 
îl avem în așa fel incit fiecare să se 
poată bucura de ceea ce s-a creat 
în tară.

Ați vorbit In Șeara aceasta de cam
pania dumneavoastră electorală, de 
felul cum ati fost ales președinte al 
Statelor Unite. Desigur, este un 
lucru minunat că ati putut învinge 
obstacolele — și. astfel. în fruntea 
Statelor Unite să fie un fermier. Eu 
sînt tot fiu de țăran : am muncit si 
la cîmp și în fabrici. Deci si in 
România. în fruntea statului este un 
fiu de țăran și muncitor — și poate 
tocmai de aceea poporul român în
țelege bine că ceea ce realizăm este 
pentru el însusi. fiind hotărît să 
facă totul pentru a-și asigura o via
tă tot mai demnă. (Aplauze pu
ternice).

De altfel, dacă tin bine minte, unul 
din primii președinți ai Statelor 
Unite. Abraham Lincoln, a fost mun
citor. iar întemeietorul socialismului 
științific. Marx, a vorbit despre „acest 
fiu cinstit al clasei muncitoare" — 
cum 11 numea el — considerindu-1 un 
exemplu de felul cum oamenii mun
cii se pot ridica la cele mai înalte 
răspunderi in conducerea statului.

Desigur, cînd vorbim de drepturile 
omului este bine să reamintim de 
toate acestea pentru că drepturile 
omului încep prin dreptul la muncă, 
dreptul la învățătură, la cultură, 
dreptul la o viată liberă, dreptul de

Din partea americană au luat parte 
Walter Mondale. vicepreședinte al 
S.U.A.. cu soția, Thurgood Marshall, 
judecător al Curții Supreme, cu so
ția. Michael Blumenthal, ministrul 
finanțelor, Robert Bergland. minis
trul agriculturii, cu soția. Brock 
Adams, ministrul transporturilor, cu 
soția. Zbigniew Brzezinski, consilie
rul președintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale, cu so
ția. Evan Dobolle. șeful protocolului, 
cu soția. Matthew Nimetz. consilier 
al Departamentului de Stat, cu soția. 
George Vest, asistentul secretarului 
de stat pentru problemele europene, 
cu soția. Rudolph Aggrey. ambasado
rul S.U.A. la București, cu Soția. 
Harry Barnes, directorul general al 
Direcției externe, fost ambasador al 
S.U.A. în România, cu soția, alte 
persoane oficiale, senatori, membri 
ai Camerei Reprezentanților, repre
zentanți ai vieții științifice, culturale 
si artistice, ai cercurilor industriale, 
comerciale si financiar-bancare.

Au fost prezenti șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Washington, 
alti membri ai corpului diplomatic.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o ambiantă de caldă 
cordialitate, cei doi președinți au 
rostit toasturi.

După terminarea dineului oferit în 
onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu si a tovarășei Elena 
Ceausescu de președintele Statelor 
Unite ale Americii. Jimmy Carter, și 
doamna Rosalynn Carter, in sala de 
recepții a Casei Albe a fost prezen
tat un program artistic realizat cu 
participarea a doi cunoscut! inter
pret! de muzică clasică si modernă. 
George Shearing si Clamma Dale. 
Cei doi artiști au fost recomandați 
înaltilor oaspeți români si asistentei 
personal de președintele Jimmy 
Carter. Programul, subintitulat ..în 
amintirea lui Gershwin", s-a bucurat 
de succes, fiind îndelung aplaudat.

a lua parte la conducerea statului, 
fără nici un fel de discriminare, și 
inclusiv dreptul de a avea orice cre
dință religioasă sau convingere filo
zofică. Noi respectăm pe deplin si 
considerăm că aceste drepturi sînt 
sfinte — ca să spun asa — că tre
buie făcut totul pentru ca ele să se 
afirme în toate statele lumii și să 
constituie baza unei colaborări egale 
între toate națiunile.

Iată de ce ne pronunțăm împotriva 
războiului, pentru dezarmare, și în 
Primul rind pentru dezarmarea nu
cleară. Iată de.ee considerăm că tre
buie să facem totul pentru ca lumea 
să nu mai fie împărțită în’ blocuri 
militare opuse, ci să se realizeze re
lații noi. de egalitate, fără blocuri 
militare. Iată de ce ne pronunțăm 
pentru o soluție politică în Orientul 
Mijlociu. Am salutat inițiativa pre
ședintelui Sadat — si sperăm că Is
raelul va răspunde în mod corespun
zător acestei initiative, că toate sta
tele din această zonă vor acționa 
pentru a se ajunge la o pace trainică 
și justă.

Din aceleași motive, dorim ca în 
Europa să se realizeze relații noi. să 
înfăptuim prevederile documentelor 
de la Helsinki. Dar. fiind multe 
„coșuri", dorim să li se acorde aten
ție tuturor, și mai cu seamă proble
melor de ordin militar, pentru că pe 
continentul european, de unde au ve
nit si multi cetățeni americani, sînt 
concentrate cele mai multe armate si 
cel mai modem armament. Si dum
neavoastră stiti că EJuropa este prea 
mică pentru ca să mai fie loc și 
pentru armate și armamente — care 
ar trebui înlăturate. De aceea, acor- 
dînd atenție tuturor „coșurilor", dăm 
cea mai mare importanță dezangajă
rii militare și dezarmării.

Din ăceleasi motive, sprijinim miș
cările de eliberare din Rhodesia și 
Namibia, lupta majorității din Afri
ca de Sud, a acestor popoare care 
au dreptul de a fi libere, de a-și 
hotărî soarta și de a particioff la 
conducerea proprie.

în fine, n-aș putea să nu vorbesc de 
faptul că două treimi din omenire 
este săracă. în timp ce o treime este 
relativ bogată, pentru că și din aceș
tia nu toți sînt bogați. Aceasta ne 
impune nouă să facem totul, să fim 
alături de cei săraci, de țările în 
curs de dezvoltare, ajutîndu-le să 
obțină progrese economico-sociale 
mai rapide, pentru că numai astfel 
se poate asigura ca toate națiunile 
să se bucure de cuceririle civilizației.

Am saluta cu multă satisfacție dacă 
Statele Unite ar sprijini activ solu
ționarea, într-o formă nouă, a acestor 
probleme, dacă, intr-adevăr. ar face 
mai mult pentru aceste două treimi 
din omenire care trăiesc in sărăcie. 
Desigur, am in vedere nu numai Sta
tele Unite, ci toate țările dezvoltate, 
pe toți aceia care pot și trebuie să 
acționeze pentru soluționarea într-o 
formă nouă a acestor probleme vitale 
pentru viitorul omenirii. Știm bine 
că aceste probleme nu se pot solu
ționa doar de cîteva țâri, fie ele 
chiar mari, ca Statele Unite. Este 
necesar ca toate popoarele să-și 
unească eforturile pentru a se ajun
ge Ia soluții care să corespundă nă
zuințelor fiecărei națiuni. Avem con
vingerea că, în ciuda greutăților 
existente, popoarele vor reuși să so
luționeze probleme într-o formă 
nouă, să realizeze o lume mai dreap
tă și mai bună.

Dorim ca vizita șl convorbirile 
noastre să identifice noi domenii de 
colaborare între România și Statele 
Unite, precum și noi posibilități de 
a contribui la soluționarea proble
melor complexe care preocupă în
treaga omenire.

în încheiere, doresc să vă mul
țumesc, încă o dată, pentru ospita
litatea de care ne bucurăm pe pă- 
mîntul tării dumneavoastră.

Doresc să toastez pentru o bună 
colaborare intre România si Statele 
Unite 1

Pentru o politică internațională de
mocratică I

Să urez poporului american prospe
ritate și pace 1

în sănătatea dumneavoastră, dom
nule președinte, și a doamnei Carter I

Si vă aștept cu multă bucurie în 
România 1

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor 1 (Aplauze).

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul finanțelor al S. U. A., M. Blumenthal

Miercuri după-amiază, la Blair 
House, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, l-a primit pe Michael 
Blumenthal, ministrul finanțelor al 
Statelor Unite ale Americii.

La întrevedere au participat tova
rășii Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului, și Nicolae

Ministrul ad-interim al comerțului S.U.A., S. Hartman

Miercuri după-amiază, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, l-a primit 
pe dr. Sidney Hartman, ministrul ad- 
interim al comerțului S.U.A.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, și Nicolae 
M. Nicolae, ambasadorul României la 
Washington.

în cadrul convorbirii s-a făcut un 
schimb de opinii cu privire la evo

Ministrul agriculturii al S. U. A., R. Bergland

Miercuri după-amiază, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a pri
mit, la Blair House, pe ministrul agri
culturii, Robert Bergland.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, și Nicolae 
M. Nicolae, ambasadorul României 
la Washington.

Cu acest prilej au fost abordate, 
într-o atmosferă cordială, probleme

M. Nicolae, ambasadorul țării noastre 
la Washington.

în cadrul întrevederii s-a procedat 
la un schimb de opinii vizind pro
bleme ale dezvoltării relațiilor eco
nomice între România și Statele Uni
te, punîndu-se un accent deosebit pe 
aspectele financiare ale acestora. Tot
odată au fost discutate unele pro

luția relațiilor economice româno- 
americane, subliniindu-se, totodată, 
rolul hotărîtor pe care l-au avut in 
diversificarea acestor raporturi con
tactele la cel mai înalt nivel de la 
București și Washington. Au fost 
examinate noi posibilități de dezvol
tare a colaborării și cooperării econo
mice, industriale și tehnice între în
treprinderi românești și firme ame
ricane.

Au fost relevate cu satisfacție re

ale colaborării dintre cele două țări 
în domeniul agriculturii. Au fost re
levate, de comun acord, succesele ob
ținute în promovarea colaborării în 
producția agricolă și în cercetarea 
științifică, evidențiindu-se necesitatea 
folosirii unor noi forme de cooperare 
complexă, de natură să contribuie la 
dezvoltarea relațiilor româno-ameri
cane în aceste domenii. Ținind seama 
de importanța vitală pe ’ care o au, 

bleme ale situației monetare interna
ționale.

S-a evidențiat necesitatea folosirii 
posibilităților existente pentru asigu
rarea dezvoltării și adîncirii raportu
rilor economico-financiare bilaterale 
româno-americane pe baze reciproc 
avantajoase.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

zultatele obținute pină in prezent, 
subliniindu-se că există hotărîrea 
ambelor părți de a pune în valoare 
posibilitățile existente, de a identi
fica noi căi și modalități concrete 
pentru sporirea volumului schimburi-, 
lor comerciale pe bază reciproc avan
tajoasă, pentru amplificarea cooperă
rii atit pe plan bilateral, cit și pe 
terțe piețe.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

pentru întreaga omenire, problemele 
alimentației, a fost exprimată dorin
ța ambelor părți de a contribui, at.ît 
prin conținutul colaborării bilaterale 
în domeniul agriculturii, cît și prin 
activitatea pe plan internațional, la 
rezolvarea acestor probleme în cadrul 
eforturilor generale menite să ducă 
la lichidarea subdezvoltării, la instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN STATELE UNITE ALE AMERICI

Dialog constructiv intr-o atmosferă de înțelegere șl stimă reciprocă Un moment însemnat ar vizitei: semnarea Declarației comune

Interviul acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu

de televiziune A. B. C.postului american
Miercuri dupâ-amlazâ, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 

Republicii Socialiste România, a primit la Blair House, reședința 
rezervată inalților oaspeți români pe timpul vizitei oficiale la 
Washington, pe Barbara Walters, comentatoarea postului american 
de televiziune A.B.C., cârela l-a acordat următorul interviu:

Schimb de cărți între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Jimmy Carter

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, Israelul |i Egiptul ar 
fi ajuns intr-un impas, Ati 
putea spune, prin propria dum
neavoastră judecată, care cre
deți că este viitorul păcii in 
Orientul Mijlociu ți ce propu
neri ați putea sugera dumnea
voastră in privința aceasta ?

RĂSPUNS: Consider că impasul 
la care s-a ajuns în Orientul Mijlo
ciu este urmarea faptului că Israelul 
nu a răspuns în mod corespunzător 
inițiativei de pace a președintelui Sa
dat. în momentul de față — îndeo
sebi după acțiunile militare ale Is
raelului în sudul Libanului — este 
necesar să se ajungă la retragerea 
cit mai grabnică a Israelului din su
dul Libanului, pentru a se crea con
diții favorabile continuării tratati
velor cu Egiptul. în acest sens, con
sider că se impune realizarea unui 
acord cu privire la declarația, de 
principii, care va deschide perspec
tiva continuării cu succes a negocie
rilor.

Totodată, este necesar să se creeze 
un cadru corespunzător — eventual 
reluarea Conferinței de la Geneva 
sau altă reuniune internațională — 
pentru a se permite participarea Si
riei, Iordaniei, a reprezentanților pa
lestinieni — și am în vedere
O.E.P.-ul — și, desigur, a celor doi 
copreședinți — Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, aceasta era condiția din 
toamna trecută. Au fost atitea 
probleme cind s-a încercat să 
se pună in mișcare reluarea 
Conferinței de la Geneva și, to
tuși, nu s-a reușit. Totuși, dum
neavoastră aveți speranța că se 
va putea relua Conferința de la 
Geneva. Ce ați sugera 7 Ce este 
altfel acum 7

RĂSPUNS : Cred că, odată cu con
tinuarea tratativelor dintre Egipt și 
Israel, trebuie să se creeze un cadru 
internațional care să permită alătu
rarea la negocieri și a celorlalte țări 
interesate, ținind seafna că o pace 
generală și soluționarea tuturor pro
blemelor, inclusiv a celei palestiniene, 
nu sînt posibile decît cu participarea 
tuturor.

ÎNTREBARE : Credeți acum 
că negocierile dintre Egipt și 
Israel nu sînt suficiente 1

RĂSPUNS : Negocierile dintre 
Egipt și Israel nu pot soluționa pro
blemele care privesc Siria, Iordania 
și problema dreptului la autodeter- ' 
minare a palestinienilor, pină la for
marea unui stat propriu. Ele pot crea 
o bază bună pentru aceasta. Abor
darea acestor probleme trebuie fă
cută cu părțile interesate.

ÎNTREBARE: Cind ati su
gerat acest lucru președintelui 
Sadat, ce s-a intimplat ?

RĂSPUNS : A fost de acord cu 
mine și, în scurtul comunicat care 
l-am dat după vizita sa în România, 
s-a menționat aceasta.

ÎNTREBARE : Cind s-a Intim
plat aceasta 7

RĂSPUNS : După vizita președin
telui Sadat in Statele Unite, cind a 
venit in România.

ÎNTREBARE : Ati sugerat a- 
celași lucru și lui Moshe Dayan 7

RĂSPUNS : l-am sugerat si lui 
Moshe Dayan același lucru. Trebuie 
să spun că și el a recunoscut că 
pentru soluționarea deplină a pro
blemelor din Orientul Mijlociu tre
buie să se găsească calea unei ase
menea reuniuni. ,

ÎNTREBARE : Considerați,
domnule președinte Ceaușescu. 
că sinteti plin de speranțe in ce 
privește pasul următor 7 Acest 
pas va fi Conferința de la Ge
neva 7

RĂSPUNS : Cred că pasul următor 
trebuie să fie reluarea negocierilor 
dintre Egipt si Israel, adoptarea de
clarației de principii și. paralel, pre- | 
gătirea unei reuniuni internaționale.

ÎNTREBARE : Ați adus și pro
puneri concrete in Statele Unite 
in acest sens 7

RĂSPUNS : Am prezentat punctul 
meu de vedere în această privință.

ÎNTREBARE: L-ati putea pre- 
tenta pe scurt pentru noi. pen
tru telespectatorii americani 7

RĂSPUNS : Este cel la care m-am 
referit — de a se ajunge la un ca
dru organizatoric care să dea posi
bilitate participării la negocieri a tu
turor celor interesați.

ÎNTREBARE : Si președintele 
Carter a fost de acord 7

RĂSPUNS : Nu am Încheiat încă 
convorbirile.

ÎNTREBARE: Si care ește 
sentimentul dumneavoastră I Va 
fi de acord 7

RĂSPUNS : Am ajuns la o con
cluzie comună că trebuie făcut tot 
ce este posibil pentru a se încheia 
pacea în Orientul Mijlociu.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. cum vedeți relațiile 
acum dintre tara dumneavoas
tră și tara noastră, care este 
principalul obiectiv al viaitei 
dumneavoastră aici 7

RĂSPUNS : Aș putea spune că, în 
momentul de față, relațiile dintre 
România și Statele Unite se găsesc 
într-un stadiu bun. Desigur, mai sînt 
încă probleme de soluționat, pentru 
ca aceste relații să poată progresa 
mai rapid, printre care clauza na
țiunii celei mai favorizate, precum 
și acordarea de mai multă libertate, 
de către Statele Unite, pentru firmele 
americane de a angaja o serie de 
acțiuni reciproc avantajoase cu 
România. Am în vedere acordarea 
unor tehnologii moderne.

ÎNTREBARE : Cind spuneți 
aceasta, vă gindiți la faptul că 
companiile americane sint in
tr-un fel ■ împiedicate de a face 
afaceri cu România ?

RĂSPUNS : Există o legislație 
americană care oprește firmele ame
ricane să acorde unele tehnologii 
fără aprobările corespunzătoare. De 
aceea este necesar ca ‘ firmele și 
companiile americane să dispună de 
mai multă libertate de acțiune.

ÎNTREBARE : Ați primit in 
acest sens vreo asigurare din 
partea președintelui Carter 7

RĂSPUNS : Nu am abordat încă 
aceste probleme. Mîine vom discuta 
problemele acestea. Sper să ajungem 
la o înțelegere bună.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, sint sigură că cunoașteți 
părerile președintelui Carter cu 
privire la drepturile omului. Au 
fost unele întrebări in legătură 
cu drepturile minorităților etni
ce din tara dumneavoastră, cu 
posibilitatea unora de a părăsi 
țara, de a-și folosi propria lim
bă ; ati discutat și problema 
drepturilor omului cu președin
tele Carter sau a ridicat el a- 
ceastă problemă 7

RĂSPUNS : Personal m-am pro
nunțat și mă pronunț pentru drep
turile omului. însuși sensul întregii 
mele activități revoluționare de pes
te 45 de ani a fost apărarea dreptu
rilor oamenilor la libertate, la muncă, 
la o viață demnă. Ceea ce construim 
în România este o societate care să 
permită manifestarea drepturilor de
pline ale omului, în toate domeniile. 
Aș fi deosebit de mulțumit dacă fe
lul în care am rezolvat noi, în 
România, problema națională, felul 
cum am asigurat egalitatea deplină 
în drepturi, precum și dreptul de a 
folosi limba în școli, în activitatea 
cultural-artistică, în presă, ar exista 
peste tot. Nu aș avea să-mi repro
șez nimic nici mie și nici regimului 
socialist român în legătură cu felul 
cum am rezolvat problema națională 
și cum asigurăm deplina egalitate in 
drepturi pentru toți oamenii, fără 
deosebire de naționalitate.

Am rezolvat și rezolvăm în mod 
umanitar și problemele întregirii fa
miliilor, deși în această privință 
problemele sînt ceva mai complicate, 
pentru că, știți bine, sînt cazuri cînd 
unii vor să se căsătorească, dar pă
rinții lor se opun. Rezolvarea acestei 
probleme trebuie făcută în confor

mitate cu legislația, cu respectarea 
voinței și a familiilor. Cel puțin a- 
ceasta este o tradiție de aproape 2 000 
de ani în România — și eu, ca pre
ședinte al țării, sînt obligat să res
pect și legile, și tradiția.

ÎNTREBARE: Discuțiile asu
pra drepturilor omului s-au ri
dicat in vreun fel in convorbi
rile cu președintele Carter 7

RĂSPUNS : Nu am discutat decît 
despre problemele internaționale.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, intr-un interviu recent, 
dumneavoastră ați făcut alueie 
la faptul că ati avea propuneri 

' cu privire la reunificarea pașni
că a Coreei. Ați adus vreun me
saj din partea președintelui 
nord-coreean pentru președin
tele Carter 7

RĂSPUNS : Nu este vorba de a 
prezenta eu propuneri cu privire la 
reunificarea pașnică a Coreei, deoa
rece acesta este dreptul coreenilor 
înșiși. Președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene. Klm Ir 
Sen, * prezentat propuneri în acest 
sens, pe care eu le consider foarte 
juste, și care ar deschide calea unei 
soluționări pașnice, unei normalizări 
a relațiilor cu Statele Unite, realiză
rii unei păci trainice în această zonă.

ÎNTREBARE : Ne-ati putea 
spune care sint aceste propu
neri 7

RĂSPUNS : Ele se referă la nece
sitatea ca în Coreea de Sud să existe 
un guvern- democratic, care să expri
me năzuința majorității poporului, ca 
cele două părți ale Coreei să poată 
discuta liber problemele reunificării, 
cu păstrarea orînduirii sociale din 
cele două părți, cu păstrarea relații
lor cu Statele Unite, dar. desigur, 
pe baza retragerii trupelor S.U.A. din 
Coreea de Sud.

ÎNTREBARE : Ati adresat 
vreun mesaj sau vreo propune
re din partea Coreei de Nord, 
sau ati sugerat ceva special pre
ședintelui Carter 7

RĂSPUNS: Sper că vom aborda 
problema aceasta.

ÎNTREBARE : Ne-ati putea 
da vreo idee despre ce ar putea 
fi vorba, intrucit publicul ame
rican este interesat in această 
problemă.

RĂSPUNS : Am menționat deja 
necesitatea de a se aborda. în spiri
tul declarațiilor președintelui Carter, 
retragerea trupelor americane din 
Coreea de Sud. soluționarea pe calea 
pașnică, In mod democratic, prin tra
tative, a problemelor dintre cele două 
părți ale Coreei.

ÎNTREBARE: In cadrul ne
gocierilor — dacă vor fi posi
bile — intre cele două părți, vor 
fi discuții intre Coreea de Nord, 
Coreea de Sud și Statele Unite. 
Cum vor evolua lucrurile 7

RĂSPUNS: Mi-e greu să spun. 
Trebuie să hotărască cei interesați.

ÎNTREBARE : Considerați
insă că este posibilă reunificarea 
celor două Corei intr-un viitor 
apropiat 7

RĂSPUNS : Este posibil și necesar.
ÎNTREBARE : Care ar fi pasul 

următor pe care ar trebui să-l 
facă Statele Unite 7

RĂSPUNS : Să aplice în practică 
angajamentele asumate.

ÎNTREBARE: Pentru retra
gerea trupelor 7

RĂSPUNS : Da.
ÎNTREBARE : Ce fel de asi

gurări vor fi că, după aceea, nu 
va avea loc o invadare a Coreei 
de Sud 7

RĂSPUNS : Cred că se pot obține 
asemenea asigurări. Dar pentru 
aceasta Statele Unite trebuie să dis
cute cu cei interesați.

ÎNTREBARE : Credeți ci ați 
putea fi de ajutor in aranjarea 
acestui lucru 7

RĂSPUNS : Cred că Statele Unite 
pot găsi ușor calea de a intra în 
contact.

(Continuare în pag. a IV-a)

în cursul vizitei la Casa Albă a 
avut loc un schimb de volume intre 
președintele ■ Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jimmy Carter. Pre
ședintele Carter a oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu volumul „Why 
not the best ?“ („De ce nu cei mai

Un șimbo[ g/ prețuirii activității neobosite

a șefului stufului român, puse in slujbe crnzei pocii și înțelegerii

Președintelui Nicolae Ceaușescu
i-a fost înmuiată cheia orașului Washington

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu l-au primit, miercuri, 
după-amiază, pe primarul capitalei 
S.U.A., Walter Washington, cu soția.

Cu acest prilej, la Blâii- House, re
ședința rezervată înalțllor oaspeți ro
mâni, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-a fost remisă în mod solemn cheia 
orașului Washington, simbol al pre
țuirii de care se bucură neobosita ac
tivitate politică a președintelui Româ
niei, consacrată bunăstării și progre
sului țării, cauzei păcii și înțelegerii 
în lume, expresie a sentimentelor 
prietenești pe care populația capita
lei S.U.A., poporul acestei țări le nu
tresc față de poporul român.

Primarul orașului a formulat apre
cieri deosebit de călduroase cu pri
vire la personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a capacității și 
devotamentului cu care conduce po
porul român pe calea înfăptuirii 
idealurilor sale de progres și prospe
ritate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat cetățenilor ora
șului Washington un cald salut din 
partea poporului român, exprimînd 
aprecierea față de sentimentele de 
prietenie și ospitalitate cu care sînt 
înconjurați in aceste zile.

Interes față de politica României 
exprimat de senatori americani

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a intîlnit, joi di
mineața, în cadrul micului dejun, 
la Blair House, cu membri ai 
Senatului american : Alan Cran
ston. adjunctul liderului majorității 
democrate din Senat, democrat de 
California, Ted Stevens, adjunctul 
liderului minorității, republican de 
Alaska, Edward Kennedy, democrat 
de Massachusetts, Adlai Stevenson, 
democrat de Illinois, Abraham Ri- 
bicoff, democrat de Connecticut, 
Harrison Williams, democrat de New 
Jersey, și Jacob Javita, republican 
de New York.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Stefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Pungan, 
ministru la Președinția Republicii 
Socialiste România, șeful grupului de 
consilieri ai președintelui Republicii. 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

Au fost prezenți. de asemenea, Ni
colae M. Nicolae. ambasadorul 
României la Washington, și Rudolph 
Aggrey, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

Cu acest prilej, senatorii americani 
au subliniat interesul cu care cercu
rile politice, economice si opinia pu
blică americană urmăresc vizita in 
S.U.A. a președintelui Republicii So
cialiste România, văzind în aceasta o 
nouă contribuție la dezvoltarea legă
turilor de prietenie dintre cele două 
țări si popoare, la mai buna cunoaș
tere reciprocă.

La rîndul său, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a relevat importanța pe 
care România o acordă relațiilor sale 
cu S.U.A., exprimînd speranța că 
noua sa vizită în această țară va 
impulsiona raporturile de colaborare 
româno-americane. pe multiple pla
nuri, atit bilateral, cît și în domeniul 
vieții internaționale. în folosul păcii 
și progresului în lume.

A fost efectuat un schimb de pă
reri în legătură cu căile de dezvolta
re si amplificare a relațiilor româno- 
americane și au fost abordate unele 
probleme ale vieții politice interna
ționale de interes comun.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate. 

bun ?“), publicat în timpul campaniei 
electorale, și un volum cuprinzînd 
un set de fotografii realizate din sa
telit. între care și imaginea reliefu
lui României.

Pe ambele volume, președintele 
Carter a scris cuvintele : „Cu cele

Primirea senatorului Henry Jackson
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pri

mit, joi, la reședința de la Blair 
House, pe Henry Jackson, senator 
democrat de Washington, președin
tele Comitetului pentru energie și 
resurse naturale al Senatului S.U.A. 

mai bune urări pentru președintele 
Nicolae Ceaușescu".

La rîndul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a oferit președintelui a- 
merican douăsprezece volume din 
colecția de opere „România Pe dru

în cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea colaborării româno-ameri- 
can% în special In domeniul econo

mul construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate", traduse în 
limba engleză, precum și un album 
de artă românească.

Volumele poartă dedicația : „Cu 
cele mai alese sentimente de priete
nie președintelui Jimmy Carter".

mic, pe baza egalității, a respectului 
și avantajului reciproc, și s-a efec
tuat un schimb de opinii cu privire 
la unele aspecte ale situației inter
naționale actuale.
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dintre state prin mijloace pașnice și eliminarea folosirii 
forjei și a amenințării cu forța.

4. De a contribui activ la aplicarea deplină a tuturor 
prevederilor Actului final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa și de a promova pro
cesul multilateral initiat de conferință. Ei au fost 
de acord că reuniunea de la Belgrad a sta
bilit o bază fermă pentru continuarea acestui 
proces; in același timp, ei și-au exprimat ne
mulțumirea că nu a fost posibil să se ajungă la un 
acord asupra numeroaselor propuneri utile prezen
tate. Ei au convenit să colaboreze strins pentru ca 
reuniunea de la Madrid din 1980 să adopte măsuri 
efective îndreptate spre întărirea securității și dezvol
tarea cooperării în Europa in domeniile cooperării 
economice, schimburilor culturale și problemelor uma
nitare, dezangajării militare și dezarmării. De aseme
nea, el au fost de acord că dezvoltarea relațiilor prie
tenești si de bună vecinătate între țările din Balcani 
va constitui o contribuție pozitivă la întărirea securi
tății și dezvoltarea cooperării în Europa.

5. De’ a acționa cu hotărire pentru adoptarea unei 
largi game de măsuri de dezarmare, inclusiv dezar
mare nucleară, cum sint oprirea cursei înarmărilor șl 
reducerea bugetelor militare, a forțelor armate și ar
mamentelor, care să ducă în final la dezarmarea ge
nerală și completă sub un control internațional efec
tiv. Ei s-au pronunțat pentru asumarea de către Or
ganizația Națiunilor Unite a unui rol mai eficient în 
examinarea problemelor internaționale ale dezarmării 
și au subliniat sprijinul lor activ pentru sesiunea spe
cială a Adunării Generale a Organizației Națiunilor 
Unite consacrată dezarmării.

6. De a acționa pentru instaurarea unei ordini eco
nomice internaționale mai juste și echitabile, care să 
promoveze dezvoltarea economică accelerată a țărilor 
în curs de dezvoltare și de a intensifica dialogul și 
cooperarea între toate țările, îndreptate. spre soluțio
narea problemelor economice majore, pe baza princi
piilor egalității, echității și avantajului reciproc.

7. De a Încuraja eforturile îndreptate spre o regle
mentare pașnică Justă, cuprinzătoare și durabilă în 
Orientul Apropiat, bazată pe retragerea Israelului din 
teritoriile ocupate ca urmare a războiului din 1967, 
respectarea drepturilor legitime ale poporului pales
tinian și asigurarea independenței, integrității terito
riale și a securității tuturor statelor din zonă. In acest 
scop, ei s-au pronunțat pentru negocieri intre toate 
părțile interesate in reglementarea situației din Orientul 
Apropiat, cu reprezentarea corespunzătoare a poporului palestinian.

8. De a sprijini aspirațiile legitime ale popoarelor afri
cane de pace, libertate si independență. Ei au reafirmat 
dreptul inalienabil al popoarelor din Zimbabwe și Na
mibia la suveranitate și dezvoltarea independentă șl 
necesitatea de a se asigura, cit mai curind posibil, trans
ferul puterii către majoritatea africană, in spiritul re
zoluțiilor corespunzătoare ale Organizației Națiunilor 
Unite. El au exprimat, de asemenea. îngrijorarea lor 
profundă privind politica de apartheid si de discrimi
nare rasială a Africii de Sud si s-au pronunțat pentru eliminarea acestor practici.

9. De a întări rolul Organizației Națiunilor Unite in 
menținerea și consolidarea păcii în lume, in dezvoltarea 
cooperării intre toate națiunile și in promovarea prin
cipiilor dreptului internațional în relațiile dintre state, 
prin reformarea și restructurarea sistemului O.N.U. cu 
scopul de a-1 face mai puternic si mal eficient ; $1 de 
a întări cooperarea între țările lor în cadrul Organiza
ției Națiunilor Unite și In alte organizații și confe
rințe internaționale.

IV. Cei doi președinți și-au exprimat convingerea că 
relațiile prietenești dintre Republica Socialistă România 
și Statele Unite ale Americii, bazate pe egalitate, res
pect reciproc și luarea în considerare în mod corespun
zător a intereselor lor. servesc cauzei păcii, securității 
și cooperării în lume. Ei au reafirmat angajamentul lor 
de a extinde și adinei, atit pe canale diplomatice, cit 
și prin întilniri Ia toate nivelurile, consultările, contac
tele și schimburile care au devenit un element important 
șl durabil al cooperării lor.

Făcută Ia Washington, la 13 aprilie 1978.

(Urmare din pag. a IlI-a)

Cu prlle|ul dejunului oferit în onoarea tovarășei Elena Ceaușescu la Casa-muzeu de la Woodlawn Plantation, 
care a servit ca reședința primului președinte al Statelor Unite, George Washington

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, dumneavoastră ați des
chis calea pentru relațiile Sta
telor Unite cu China. Aș dori 
să vă întreb cum vedeți relațiile 
dintre Statele Unite și China și. 
in special, ce afi putea sugera 
ca Statele Unite să stabilească 
relații diplomatice oficiale cu 
China ?

RĂSPUNS : într-adevăr, proble
mele relațiilor dintre China și Sta
tele Unite au o importanță deosebită 
nu numai pentru cele două țări, dar 
și pentru o politică de pace și cola
borare internațională. Cred că cu cit 
Statele Unite vor soluționa mai ra
pid problemele legate de normali
zarea relațiilor cu Republica Popu
lară Chineză, cu atît va fi mai bine 
atît pentru cele două țări, cit și pen
tru viața internațională.

ÎNTREBARE : Ați sugera sta
bilirea de relații diplomatice în
tre Statele Unite fi China ?

RĂSPUNS : Cred că acest lucru 
este o necesitate actuală.

ÎNTREBARE : $i ce facem eu 
Taivanul 7

RĂSPUNS : Taivanul este o parte 
a Chinei și. ca orice problemă inter
nă a unei țări — așa cum au decla
rat conducătorii Republicii Populare 
Chineze — problema Taivanului ur
mează să fie soluționată In mod co
respunzător de Republica Populară 
Chineză.

ÎNTREBARE: Să știți că tn 
țara noastră există un sentiment 
puternic că nu trebuie să aban
donăm Taivanul. Considerați că 
trebuie să fie stabilite relații di
plomatice intre China si Statele 
Unite, iar această problemă să 
fie dată la o parte. Nu putem 
să plecăm pur și simplu din 
Taivan.

RĂSPUNS : Problema este, după 
părerea mea, mai simplă. Statele 
Unite se află In Taivan dintr-o anu
mită perioadă. Evenimentele s-au 
schimbat de atunci. Republica Popu
lară Chineză este singura in drept 
să-șl rezolve problemele unificării 
complete, iar Statele Unite nu au de 
ce să considere că ar fi o greșeală 
aă plece din Taivan.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, multi oameni din Sta
tele Unite consideră că nu pu
tem abandona Taivanul. Cum 
putem avea totuși relații diplo
matice cu China ?

RĂSPUNS : Cred că americanii vor 
înțelege foarte bine că nu abando
nează nimic. Este vorba de a nu se 
mai amesteca în problemele Chinei, 
tocmai pentru a normaliza complet 
relațiile cu un popor de peste 800 
milioane de oameni.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, aveți o reputație de 
mare independentă in politica 
dumneavoastră externă. Ati 
reușit să mențineți relații cu 

fări care se opun între ele, eu 
filozofii care se opun intre ele. 
Cum faceți de reușiți acest 
lucru ?

RĂSPUNS : Situația internațională 
este tn continuă schimbare și eveni
mentele atestă cu putere că popoa
rele trebuie să fie libere, indepen
dente, să-și hotărască forma proprie 
de organizare și de viață, fără ames
tec din afară. Pornind de la aceasta, 
promovînd aceste principii și aseme
nea relații, bazate pe egalitate in 
drepturi, pe respectul independenței 
și suveranității — principii acceptate 
și de Statele Unite ale Americii și 
de alte popoare, astăzi aproape de 
toată lumea — este posibil să se ducă 
o asemenea politică.

ÎNTREBARE : Considerați că 
dumneavoastră și tara dumnea
voastră sinteți independenți fată 
de Uniunea Sovietică 7

RĂSPUNS : Sîntem In relații prie
tenești cu Uniunea Sovietică, sîntem 
vecini cu Uniunea Sovietică, sîntem 
țări socialiste, dar. desigur, relațiile 
noastre se bazează pe principiile ega
lității și respectul independentei. 
Problemele României se hotărăsc de 
către Partidul Comunist Român, de 
parlamentul român și de poporul 
român.

ÎNTREBARE : în problemele 
interne și in problemele de po
litică externă sinteti indepen
denți de Uniunea Sovietică 7

RĂSPUNS : Toate problemele Ie 
hotărim noi, in conformitate cu po
litica și interesele poporului român, 
ale relațiilor <cu alte state, inclusiv 
cu Uniunea Sovietică, ale cauzei pă
cii. Nu ducem o politică ostilă față 
de nimeni ; ducem o politică de prie
tenie și colaborare șl dorim să pro
movăm și în continuare o asemenea 
politică, pe baza respectării dreptului 
poporului nostru, ca și al altor po
poare, de a-și hotărî In mod inde
pendent calea dezvoltării.

ÎNTREBARE: Ultima mea 
întrebare, domnule președinte, 
tn 1975, la Helsinki, a avut loc 
o conferință a țărilor est și vest- 
europene, comuniste fi capita
liste — la care au participat și 
Statele Unite si Uniunea Sovie
tică — pentru a găsi căile de 
construire a unui sistem de 
securitate europeană, astfel ca 
țările de pe acest continent fd 
trăiască in pace.

O altă conferință de acest gen 
s-a tinut anul acesta la Belgrad 
și o nouă conferință urmează să 
aibă loc in 1980. Este oare un 
adevăr, domnule președinte, că 
destinderea va putea deveni o 
realitate încă in timpul vieții 
noastre, cind atit capitaliștii, cit 
și socialiștii vor putea avea un 
sistem care să le garantete li
bertatea ei securitatea ?

RĂSPUNS : Este adevărat că la 
Helsinki s-au adoptat documente im

portante, semnate și de România și 
de Statele Unite, de toți participan- 
ții. Din păcate, după Helsinki s-a 
făcut puțin pentru realizarea lor.

La Belgrad s-a avut intenția de a 
Impulsiona realizarea documentelor 
semnate la Helsinki și de a se pune 
un accent mai mare pe problemele 
dezangajării militare. Din păcate, 
rezultatele reuniunii de la Belgrad 
nu corespund așteptării popoarelor. 
Nu s-au soluționat și nu s-a ajuns 
la Înțelegeri corespunzătoare în ce 
privește problemele fundamentale.

Este, desigur, importantă hotărîrea 
privind organizarea unei noi reuniuni 
la Madrid, dar aceasta nu este su
ficient, De aceea, considerăm că tre
buie intensificate eforturile pentru 
realizarea în viață a documentelor 
semnate la Helsinki, pentru aborda
rea problemelor de ordin militar 
— atît pe cale bilaterală, cit și mul
tilaterală — pentru a pregăti in mod 
corespunzător reuniunea din 1980.

Cred că este posibil ca în timpul 
vieții noastre să se asigure relații de 
colaborare, bazate pe principiile co
existenței pașnice, dacă se pornește 
de la necesitatea respectării dreptu
lui fiecărui popor de a-și. hotărî ca
lea dezvoltării sale independente. Și 
țările socialiste și țările capitaliste, 
popoarele acestor țări sint singurele 
care trebuie să hotărască calea dez
voltării lor. Nu trebuie admis nici 
un amestec In treburile interne, in 
nici un sens ! Problema dezvoltării, 
socialiste sau nu a unui popor sau 
altul trebuie s-o rezolve numai for
țele politice și poporul respectiv. Nu 
se poate admite nici exportul de re
voluție, dar nici exportul de contra
revoluție.

ÎNTREBARE : Aveți propuneri 
concrete pentru președintele 
Carter In sensul de a face ca

întilniri de lucru
La Departamentul de Stat al S.U.A. 

a avut loc o întîlnire între Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
și secretarul de stat Cyrus Vance.

Au participat Vasile Pungan, mi
nistru la Președinția Republicii So
cialiste România, șeful grupului de 
consilieri ai președintelui Republicii, 
iar din partea americană Matthew 
Nimetz, consilier al Departamentului 
de Stat, George Vest, asistent al se
cretarului de stat pentru problemele 
europene, și Patricia Derian, asistent 
al secretarului de stat pentru pro
blemele umanitare.

Cu prilejul întrevederii s-a făcut o 
trecere în revistă a evoluției pozitive 
a relațiilor româno-americane pe 
multiple planuri, au fost abordate 
probleme vizind amplificarea acestor 
relații în domeniile politic, economic, 
cultural, științific, precum și colabo
rarea in eforturile de soluționare a 
problemelor internaționale.

Ambele părți au apreciat că există 

viitoarea reuniune din 1980 si 
fie pusă in mișcare și să se în
cheie cu succes ?

RĂSPUNS : Avem In vedere să 
discutăm și această problemă.

BARBARA WALTERS : Vi 
mulțumesc, domnule președinte.

★
în emisiunea de seară, programată 

la ora de maximă audiență, postul 
de televiziune A.B.C. a difuzat sec
vențe din interviul acordat de 
președintele Nicolae Ceaușescu co
mentatoarei americane, interviu care, 
duminică, va fi transmis integral in 
cadrul programului „Probleme și 
răspunsuri".

Scurt-metrajul difuzat miercuri 
seara de A.B.C. a fost precedat de 
o amplă prezentare a personalității 
președintelui țării noastre, însoțită 
de secvențe filmate ilustrind mo
mente semnificative ale activi
tății desfășurate de președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în planul vieții internațio
nale, pentru soluționarea, pe calea ne
gocierilor, a unora din cele mai com
plexe probleme care confruntă ome
nirea. în acest context, postul de te
leviziune A.B.C. a inserat, între alte
le, pelicule filmate în timpul vizitelor 
foștilor președinți ai Statelor Unite 
în România, întrevederile avute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu aceș
tia, precum și cu mulți șefi de state 
și guverne. în incheierea emisiunii, 
avanpremieră a prezentării interviu
lui acordat de șeful statului român, 
postul de televiziune A.B.C. a trans
mis secvențe filmate in timpul ce
remoniei oficiale de primire a inal- 
ților oaspeți români la Casa Albă și 
de la Începerea convorbirilor oficiale 
intre cei doi președinți.

multiple posibilități pentru dezvol
tarea în continuare a raporturilor 
multilaterale româno-americane, spre 
binele celor două țări și popoare, al 
cooperării internaționale.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de colaborare și Înțelegere 
reciprocă.

Ion Avram, ministrul Industriei 
construcțiilor de mașini, și Alexandru 
Mărgăritescu, prim adjunct al minis
trului comerțului exterior șl cooperă
rii economice internaționale, au avut, 
la Washington, o întilnire de lucru cu 
Sidney Hartman, ministru ad-lnterim 
al comerțului al Statelor Unite, șl 
John Moore, președintele Băncii de 
export-import a S.U.A.

Au fost discutate probleme vlzlnd 
extinderea schimburilor comerciale 
dintre cele două țări și de adîncire 
a cooperării tehnico-economlce dintre 
firme americane și Întreprinderi ro
mânești de comerț exterior.

Pe șantierele de investiții, toate» » * energiile concentrate intr-o unică direcție:

Stadiul lucrărilor de construcții și montaj - in pas cu planul!
Acționînd cu stăruință și energie, 

puternic mobilizați de sarcinile mari 
și complexe ale planului de investi
ții și de locuințe din acest an, con
structorii au reușit să pună in func
țiune in trimestrul I peste 30 obiecti
ve și capacități de producție impor
tante și să dea in folosință un mare 
număr de apartamente planificate. 
Din analiza activității desfășurate 
pină în prezent pe șantiere se des
prinde însă limpede concluzia că a- 
ceste rezultate meritorii puteau fi și 
mai bune. Cu toate că in cursul lunii 
martie pe șantiere activitatea con
structorilor a fost mai susținută decit 
în lunile precedente, iar ritmul lu
crărilor s-a aflat în continuă creș
tere, totuși, eforturile depuse nu au 
fost suficiente pentru îndeplinirea 
integrală, pe ansamblul primului tri
mestru din acest an, a prevederilor 
substanțial sporite ale planului de 
investiții și de locuințe. încă o dată 
s-au demonstrat necesitatea și im
portanța realizării ritmice, cu punc
tualitate desăvîrșită, decadă cu deca
dă și lună de lună, a lucrărilor de 
construcții și montaj prevăzute in 
graficele de execuție, deoarece orice 
răminere în urmă înregistrată la 
un moment dat devine tot mai 
greu de recuperat, in perspectiva pe
rioadelor viitoare, cind, în mod fi
resc. volumul lucrărilor se amplifică, 
lichidarea restantelor impunînd o pu
ternică concentrare de forte tehnice 
și umane.

Cauzele care au generat restanțele 
de pină acum sint diferite de la un 
șantier la altul, dar. în esență, ele 
reflectă modul necorespunzător în 
care au acționat și și-au făcut da
toria unii factori cu responsabilități 
în acest domeniu, spiritul scăzut de 
colaborare dintre ei. întîrzierile în 
predarea unor proiecte sau în livra
rea utilajelor tehnologice — iată 
neajunsuri de fond, care au in
fluențat nefavorabil și într-o pro
porție destul de mare eforturile 
constructorilor si montorilor. dimi- 
nuindu-le rezultatele. Tot atît de 
greu a cîntărit însă în balanța res
tanțelor volumul însemnat de utilaje 
și echipamente tehnologice rămase 
nemontate, în special pe șantierele 
unor noi obiective și capacități din

industria chimică, metalurgie și in
dustria construcțiilor de mașini -r- 
fie datorită organizării necorespun- 
zătoare a activității montorilor. fie 
din cauza neasigurării de către con
structori a fronturilor de montaj 
stabilite. în toate aceste situații, de
ficiențele proprii din activitatea unor 
trusturi de construcții industriale 
— este vorba, mai ales, de cele 
din Timișoara, Ploiești și Craiova — 
sint clare, așa cum foarte clar este 
și faptul că redresarea, respectiv li
chidarea grabnică a tuturor restan
țelor. depind în primul rind de 
constructori și montori.

Accelerarea ritmului de execuție a 
lucrărilor de construcții și montaj, 
recuperarea hotărîtă și in cel mai 
scurt timp a răminerilor in urmă 
constituie, in momentul de față, sar
cina prioritară, obiectivul căi mai im
portant al colectivelor de oameni 
ai muncii de pe șantiere, iar, 
din acest punct de vedere, luna 
aprilie se detașează ca o perioadă de 
efort maxim, subordonat cu strictețe 
acestui scop. încadrarea rapidă în 
prevederile „la zi" ale graficelor 
de execuție, mobilizarea puterni
că a întregului potențial tehnic 
șl uman de pe șantiere reprezintă 
singura cale in măsură să ofere ga
ranția certă a realizării integrale, cu 
înaltă ritmicitate, a lucrărilor de con
strucții și montaj tehnologic, a res
pectării în toate cazurile a termene
lor de punere în funcțiune planificate.

în bătălia cu timpul esențială este 
acum organizarea exanplară a mun
cii pe șantiere, soluționindu-se ope
rativ toate problemele care condițio
nează execuția în ritm intens a lu
crărilor. Se impune, în primul rind, 
o masivă concentrare a forțelor 
umane și mijloacelor tehnice la 
lucrările care au asigurate condi
ții efective de realizare rapidă și. cu 
deosebire, la intensificarea montaju
lui tehnologic. în acest sens, întări
rea formațiilor actuale de montori cu 
efective noi, inclusiv prin detașarea 
și participarea directă a muncitorilor 
din unitățile beneficiare la montajul 
unui număr dt mai mare de utilaje, 
este, în prezent, o cerință de mare în
semnătate. Singură însă, această mă
sură nu-și va face simțită pe deplin

eficiența dacă nu se va acorda aten
ția cuvenită îmbunătățirii, sub toate 
aspectele, a activității de montaj. Ne 
referim, în această privință, la ridi
carea gradului de mecanizare a unul 
număr cit mai mare de lucrări și la 
folosirea cu randament maxim a ma
șinilor și utilajelor de construcții, în 
schimburi prelungite. Extinderea 
hotărîtă a schimbului II nu numai 
la anumite categorii de operații, ci 
la toate lucrările este, de asemenea, 
una din condițiile principale menite 
să ofere premise certe intensificării 
energice a ritmului de muncă și de 
execuție pe șantiere.

întărirea disciplinei in muncă, în
tronarea unui climat de răspundere 
si inaltă exigentă față de îndeplini
rea sarcinilor încredințate — de la 
directorul de trust și șeful de șan
tier pină la fiecare lucrător — con
stituie în prezent o sarcină de cea 
mai mare însemnătate a organizații
lor județene, municipale și orășenești 
de partid, a organizațiilor de partid 
de pe șantiere. Toate problemele de 
care depind intensificarea ritmului 
lucrărilor, recuperarea grabnică a 
restanțelor trebuie să fie analizate și 
soluționate operativ șl cu mare răs
pundere, la fața locului, Împreună cu 
titularii și beneficiarii de investiții, 
cu constructorii și montorii, luindu-se 
toate măsurile și asigurindu-se toate 
condițiile pentru a se lucra zi de zi 
cu întregul potențial tehnic și uman.

Toate aceste cerințe imperioase 
aduse în discuție sint întru totul va
labile și pentru constructorii de locu
ințe, care au de realizat, în acest an, 
un plan deosebit de, mobilizator. Este 
în interesul oamenilor muncii, al în
tregii societăți să se asigure preda
rea ritmică, la termenele stabilite, a 
tuturor noilor apartamente planificate.

tn intimpinarea zilei de 1 Mai, să 
folosim din plin, pe fiecare șantier, 
timpul excelent de lucru ! Să asigu
răm la fiecare loc de muncă randa
mente superioare, zi de zi. lucrînd in 
două schimburi sau in schimburi Pre
lungite ! Să facem din luna aprilie, 
Pe toate șantierele, o lună a ritmu
rilor inalte, a rezultatelor maxime 
in realizarea investițiilor productive 
Si a locuințelor prevăzute pentru a- 
cest an hotăritor al cincinalului I

Desl în ultimii ani in di
ferite unități ale industriei 
chimice din tară au fost 
puse in funcțiune noi ca
pacități de fabricare a for
molului — produs de bază 
în obținerea unei largi 
game de rășini sintetice, 
foarte solicitate de econo
mia națională — totuși nu 
au putut fi satisfăcute inte
gral cerințele beneficiarilor 
interni. Pentru anul acesta, 
ca urmare a sporirii soli
citărilor pentru rășini din 
partea sectorului de prelu
crare a lemnului, se preco
nizase importul a 10 000 tone 
formol. Unitatea direct vi
zată de această situație era 
Combinatul chimic din O- 
rașul Victoria, principalul 
producător de. rășini sinte
tice din tara noastră, care 
a resimțit lipsa formolului 
din anul trecut

Ce-i drept la Combinatul 
din Orașul Victoria începu
seră. încă din anul 1977, 
lucrările de construcție a 
unei noi instalații de fabri
care a formolului, menită 
să acopere necesitățile in
terne de formol. Intrarea 
în funcțiune a acestei in
stalații era prevăzută pen
tru finele lunii septembrie 
1978.

— Consiliul oamenilor 
muncii si comitetul de 
partid din combinat — ne-a 
relatat . inginerul Emilian 
Achirii. șeful comparti
mentului producție — au 
analizat problema realiză
rii noii instalații pe toate 
fetele. Pentru a se devansa 
termenul de intrare în 
funcțiune a acestei capaci
tăți de producție s-a ho- 
tărit să recurgem la solu
ția utilizată nu o dată în 
anii precedenti cu bune 
rezultate, și anume : pre
luarea șl executarea in re
gie proprie a unei bune 
părți din lucrările de 
eonstructii-montaj.

Proiectantul. respectiv 
ICECHIM, asigurase din

vreme întreaga documen
tație, își făcuse datoria. 
Necazuri se întrezăreau 
din partea furnizorilor de 
utilaje. Dar după ce li s-a 
explicat întreaga situație, 
aceștia au înțeles să spri
jine eforturile chimiștilor 
din Orașul Victoria, de- 
vansînd termenele de li
vrare la unele utilaje. 
Pentru altele insă, furni

asigurarea utilajelor, apa
raturii și materialelor pe 
care furnizorii nu le pu
teau livra la termenele so
licitate de combinat. Lu
crătorii beneficiarului s-au 
considerat implicați în cel 
mai înalt grad in această 
acțiune, muncind cu multă 
abnegație. Și, spre onoarea 
lor, același lucru l-au fă
cut și constructorii aparți-

lelalte instalații aflate în 
funcțiune — și aceasta 
prin raționalizarea trase
elor de conducte. într-un 
mod la fel de ingenios a 
fost rezolvată și problema 
asigurării apei de răcire. 
Lucrările la turnul de ră
cire erau rămase în urmă. 
Pentru a nu întîrzia ali
mentarea cu apă a instala
ției, și deci punerea in

Un succes remarcabil in intrecerea chimiștilor
ÎN ORAȘUL VICTORIA:■
0 nouă instalație produce 

cu 9 luni mai devreme
O Reducerea importului cu 10000 tone formol • „Secretul" succesului: 

realizarea investiției în regie proprie

zorii nu au putut oferi so
luții care să fie acceptate 
de chimiști. Această pro
blemă a rămas să fie re
zolvată de combinat.

Cotitura spectaculoasă 
intervenită în mersul lu
crărilor pe șantier s-a pro
dus în momentul în care 
constructorul, cu forțele Iui 
modeste de muncă, se mai 
găsea încă în stadiul de 
execuție a fundațiilor. Be
neficiarul. prin sectorul 
său de construcții-montaj 
în regie proprie, a trecut 
la efectuarea unei bune 
părți din lucrări, iar, pe 
de altă parte. în diverse 
secții ale combinatului a 
început .confecționarea și

nind T.C.M.U.C. București, 
care se găseau pe șantier 
și dintre care o contribu
ție prețioasă a adus-o 
formația condusă de mais
trul Alexandru Ureche.

S-au identificat și apli
cat cele mai îndrăznețe și 
ingenioase soluții de rezol
vare a unor piedici care 
păreau de netrecut. Un 
exemplu. Pompa de va
cuum, singurul utilaj care 
nu putea fi asigurat in 
țară, nu era posibil să fie 
achiziționată într-un timp 
scurt. Specialiștii combina
tului au soluționat și a- 
ceastă problemă. Cum? Prin 
utilizarea uneia din pom
pele de rezervă de la ce

funcțiune a acesteia, s-a 
hotărît ca forțele să fie 
concentrate la executarea 
primei celule din cele trei 
Începute, operație efectuată 
cu deplin succes.

— De altfel, aprecia in
ginerul Nicolae Thomas, 
șeful secției formol, lucră
rile cele mai grele, mai 
complexe și le-a asumat 
beneficiarul. Așa a fost 
cazul montării talerelor în 
interiorul coloanei de dis
tilare. operație pretențioa
să, de mare finețe șl 
migală, pe care constructo
rul a afirmat că nu o poate 
realiza in termenul cerut 
de beneficiar. Formația de 
lăcătuși-mecanici condusă 
de maistrul Viorel Pandrea

s-a achitat onorabil de a- 
ceastă sarcină.

Asigurarea cu forțe pro
prii a utilajelor și a unei 
părți din aparatura nece
sară a constituit un alt 
„examen" de competentă 
trecut cu succes de chi- 
miștii din Orașul Victoria. 
Schimbătoarele de căldură 
sint opera lor. asa cum 
multe din elementele de 
automatizare au fost reali
zate in atelierele proprii. 
Pe de altă parte, montarea 
lor s-a făcut tot de o 
echipă a beneficiarului, con
dusă de Alexandru Săndei, 
secretarul organizației de 
bază. în scopul „compri
mării" timpului si devan
sării termenului de punere 
în funcțiune a instalației, 
probele mecanice si tehno
logice. la efectuarea cărora 
o contribuție de seamă a 
avut operatorul chimist 
loan Theil, s-au desfășurat 
cu atenție. într-un ritm 
alert, in condițiile in care 
instalația avea aspect de 
șantier. Succesul acestei 
lucrări a fost asigurat șl de 
faptul că organizarea și ur
mărirea execuției ei s-au 
încredințat unor cadre teh
nice inimoase și bine pre
gătite. ca inginerii Marcel 
Bărbat, șeful secției de 
lucrări in regie proprie, și 
Nicolae Thomas, șeful sec
ției formol.

Instalația de formol nu
mărul 5 a fost pusă în func
țiune cu 9 luni mai devre
me. Aceasta va da posibi
litatea colectivului combi
natului să realizeze supli
mentar o cantitate de 
aproape 40 000 tone formol. 
Prin îndrăzneala și ini
țiativa lor. chimiștii din 
Orașul Victoria au con
tribuit la renunțarea la 
importul celor 10 000 tone 
formdl, la economisirea re
surselor valutare ale țării.
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteli"



SClNTEIA - vineri 14 aprilie 1978 PAGINA 5

CELUI DE-AL XVI-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN NORVEGIA

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la congres și, prin 
dumneavoastră, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Norvegia un cald 
salut tovărășesc și urarea de succes deplin lucrărilor congresului.

Comuniștii români urmăresc cu sentimente de solidaritate activitatea co
muniștilor norvegieni consacrată intereselor clasei muncitoare, unități» tuturor 
torțelor democratice din Norvegia, aspirațiilor de progres și pace ale po
porului norvegian.

Sintem bucuroși să constatăm că între partidele noastre s-au statornicit 
și se dezvoltă cu succes relații de prietenie, colaborare și solidaritate, înte
meiate pe egalitatea în drepturi, pe respectarea principiilor independenței șl 
neamestecului In treburile interne, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora 
politica, tactica și strategia revoluționară corespunzător condițiilor istorice, 
naționale și sociale din liecare țară.

Sintem convinși, dragi tovarăși, că adîncirea colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist din Norvegia este menită să contribuie 
la extinderea raporturilor dintre cele două țări, în interesul celor două po
poare ale noastre, al întăririi solidarității și unității forțelor muncitorești, 
progresiste, democratice, antiimperialiste, pentru triumful păcii, democrației 
și progresului in lume. I

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Ministrul afacerilor externe al Republicii Ghana 
va face o vizită oficială in Republica Socialistă România

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe al Republicii Ghana,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 aprilie. In țară : Vreme insta
bilă și in răcire, la Început in nord- 
vestul țării, apoi Și în celelalte re
giuni. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi, mal ales cu caracter de 
avers însoțite de descărcări electrice. 

colonel Roger J. A. Felii, va efectua 
o vizită oficială in Republica Socia
listă România, in perioada 19—26 
aprilie 1978.

mal frecvente in Banat, crișana, Ma
ramureș, Transilvania și nordul Mol
dovei. Vtnt moderat predominind din 
sectorul vestic, cu intensificări locale. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, iar cele maxime 
între 10 și 20 de grade, mai ridicate în 
sud-estul țării la începutul intervalu
lui. In București : Vreme caldă la în
ceput, apoi in răcire ușoară. Cerul va 
fi temporar noros, favorabil ploii, mai 
ales in a doua parte a intervalului.

Delegația guvernamentală a R.P. Chineze 
â făcut o vizită in Capitală

Delegația guvernamentală a Repu
blicii Populare Chineze, condusă de 
tovarășa Cen Mu-hua. membru su
pleant a! Biroului Politic al C.C. al
P.C. Chinez, vicepremler al Consi
liului de Stat, ministrul relațiilor eco
nomice cu străinătatea, a vizitat in 
cursul zilei de joi cartiere de locuin
țe, obiective sociale si Muzeul satului.

Vizita delegației parlamentare norvegiene
Delegația parlamentară norvegiană, 

condusă de Guttorm Hansen, pre
ședintele Stortingului (Parlament), 
a fost miercuri si joi oaspetele ju
dețului Cluj.-Cu acest prilej, parla
mentarii norvegieni au fost primiți 
de Stefan Mocuța. vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, președin
tele Comitetului executiv al Consi
liului popular al județului Cluj.

Oaspeților le-au fost înfățișate pre
ocupările consiliului popular jude
țean. succesele dobîndite de oamenii 
muncii pe tărîmul dezvoltării știin
ței artei, culturii si al ridicării con
tinue a condițiilor de trai ale tuturor 
locuitorilor județului.

în timpul șederii în județul Cluj.

tv
PBOGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca
îl,30 Corespondenții județeni transmit...
11,45 Telex
16,05 Matineu de vacanță : „Clinele din 

Flandra"
16.30 Curs de limbă franceză
17,00 Emisiune In limba germană
10.05 Film serial pentru copii : „Cuore* *

• Concediul care nu a avut loc s 
VICTORIA — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Puntea ; CAPITOL — 945; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Program de desene animate —
9,30, Harababura — 13,30; 15,30;
17,45; 20 : DOINA.
• Septembrie : SCALA — 8.45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9; 1145; 13,30; 16; 1845; 20.30, TO

19.30 Telejurnal 

din Capitală. De asemenea, oaspeții 
au tăcut o vizită la Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste România.

Delegația a fost însoțită de Nico
lae Stefan, prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior ai cooperării 
economice internaționale, de alte per
soane oficiale,

(Agerpres)

membrii delegației parlamentare nor
vegiene au vizitat Universitatea 
„Babeș-Bolyai", întreprinderea de 
porțelan „Iris", Muzeul de istorie al 
Transilvaniei. Grădina botanică.

în aceeași zi. delegația s-a înapoiat 
in Capitală.

★
Seara, ministrul însărcinat cu afa

ceri al Norvegiei la București. Per 
Borgen. a oferit o recepție in onoa
rea delegației.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Aneta Spornic si Virgil Teodorescu. 
vicepreședinți ai Marii Adunări Na
ționale. miniștri, deputati în M.A.N., 
alte persoane oficiale. (Agerpres)

20,00 Reportaj TV : „Nobila osteneală"
20.20 Film artistic : „Legea războiului". 

Premieră pe țară.
21,45 Atelier de creație llterar-artistlcă
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 3
17,00 Pe teme economice
17,15 Ora veselă
18,10 Inscripții pe celuloid
18,50 Creatorul și epoca sa : Geo Bogza
19,30 Telejurnal
20,00 Radar pionieresc
20.20 Capodopere șl mari interprețl
21,00 Blocnotes — Informații utilitare
21,25 Emisiune de știință
22,00 Telerama-sport

Cronica
Delegația Asociației de prietenie 

a poporului chinez cu străinătatea si 
a Asociației de prietenie China— 
România, condusă de Wang Pin-nan. 
președintele Asociației de prietenie 
a poporului chinez cu străinătatea, 
membru al Comitetului Permanent al 
Consiliului Național al Conferinței 
Politice Consultative a Poporului 
Chinez, a fost, miercuri și joi, 
oaspete al județului Vilcea.

La sediul comitetului județean al 
P.C.R.. membrii delegației au avut o 
intîlnire cu Grigore Comartin. prirn- 
secretar al Comitetului județean 
Vilcea al P.C.R., președintele con
siliului popular județean, care le-a 
înfățișat principalele coordonate ale- 
dezvoltării economico-sociale. ac
tuale și de perspectivă, a județului. 
A fost vizitat Combinatul chimic din 
Riinnicu Vilcea.

în cursul după-amiezii, delegația 
s-a Înapoiat*  în Capitală.

în aceeași zi. ambasadorul Repu
blicii Populare Chineze la București.

DE LA
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni face cunoscut depunătorilor 
că tragerile la sorți pentru tri
mestrul I a.c. în vederea atribui
rii cîștigurilor la libretele de eco
nomii cu dobîndă și ciștiguri în 
autoturisme vor avea loc în Ca
pitală. în sala Casei de cultură 
„Petofi Sandor", din str. Zalomit 
nr. 6. după cum urmează : • Pen
tru libretele de economii cu do
bîndă și cîștiguri în autoturisme 
emise de unitățile CEC din Capi-

zilei
Li Tin-ciuan, a oferit un dineu în 
onoarea delegației.

Au participat Ion Popescu-Puturt. 
membru aî C.C. al P.C R.. membru ai 
Consiliului de Stat. președintele Aso
ciației de prietenie româno-chineză. 
Dumitru Turcuș. adjunct de sef de 
secție la C.C. al P.C.R.. alte persoane 
oficiale.

★

Ambasadorul Republicii Demo
cratice Sudan la București, Sayed 
Sharief. a oferit, joi. o recepție cu 
prilejul încheierii misiunii sale în 
țara noastră.

Au participat Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Petre Constantin, adjunct al 
ministrului educației și învățămîntu- 
lui, reprezentanți ai altor instituții 
centrale, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră. alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

C. E. C.
tală, miercuri 26 aprilie a.c., ora 
16,30. • Pentru libretele de eco
nomii cu dobîndă și ciștiguri în 
autoturisme emise de unitățile 
CEC din țară, joi 27 aprilie a.c., 
ora 16,30. • Listele oficiale cu re
zultatele fiecărei trageri la sorți 
vor fi publicate în ziarele Scînteia 
și România liberă.

Tragerile la sorți fiind publice, 
Casa de Economii și Consemnați- 
uni invită pe cei interesați să ia 
parte la efectuarea acestora.

ȘTIRI. SPORTIVE> »
• La Tg. Jiu au continuat Întâl

nirile de baschet din cadrul turneu
lui de calificare (juniori) pentru 
campionatul european, care va avea 
loc in acest an. Rezultate tehnice : 
Austria—Elveția 62-41 (27-17) ; Gre
cia—Israel 77—71 (39-33). Echipa 
României a avut zi liberă.

• Finala „Cupei campionilor euro
peni". programată in ziua de 10 mai 
pe stadionul ..Wembley" din Londra, 
se va disputa între echipele F. C. 
Liverpool si F. C. Bruges, ambele 
învingătoare in jocurile susținute pe 
teren propriu cu formațiile Borussia 
Moenchengladbach si. respectiv. Ju
ventus Torino.

în finala „Cupei cupelor" se vor 
întilni, la 3 mai, la Paris, echipele 
Austria Viena și S.C. Anderlecht. 
calificate in dauna formațiilor Dina
mo Moscova și respectiv Twente 
Enschede.

în sfirșit, în „Cupa U.E.F.A.", o 
prezență inedită: in finală este echipa 
franceză Bastia, care a eliminat for
mația elvețiană Grasshoppers Zu
rich. datorită celor două puncte în
scrise in deplasare (2—3 si 1—0). 
Cealaltă finalistă : P.S.V. Eindhoven.

• Turneul internațional de tenis 
de la Monte Carlo a programat pri
mele partide din cadrul probei de 
dublu bărbați. Iată principalele re
zultate : Ilie Năstase (România), 
Jaime Fillol (Chile) — Vitas Ge- 
rulaitis (S.U.A.), Ken Rosewall 
(Australia) 6—4, 3—6, 6—4 ; Ion Ti
riac (România), Guillermo Vilas 
(Argentina) — Terry Moore, Mike 
Cahill (S.U.A.) 3—6, 6—3, 6—2 ; Jan 
Nodes (Cehoslovacia). Francois 
Jauffret (Franța) — Bob Lutz, Stan 
Smith (S.U.A.) 6—4, 6—4 .

Joi. în turneul de simplu, au fost 
Înregistrate următoarele rezultate : 
Vilas—Peccl 6-3, 7-6 ; Ramirez—Hi
gueras 6-2, 4-6, 6-3 ; Smid—Orantes 
3-6. 6-2, 6-2 ; Gerulaitis—Năsta’e 
6-3, 1-6, 6-3 ; Barazzutti—Proisy 5-7, 
6-2, 6-1.

ÎNSĂM1NȚĂRILE examen al capacității de organizare a 
organizațiilor de partid și a primăriilor comunale

In Cîmpia Buzăului, pe drumul tractoarelor, de la 5 dimineața la... 5 dimineața
• Recorduri ale hărniciei • Ce visau cadrele 
de răspundere din comună - cînd trebuiau 
să fie în control • Informări din auzite con

fruntate cu realități de pe cîmp

Un orar al hărniciei... ...și unul al timpului pierdut

Ora 4 și 45 de minute. Intrăm in 
Întinsa și mănoasa Cimpie a Buzău
lui pentru a vedea cum începe o 
nouă zi de muncă în această campa
nie agricolă cu o atît de bogată agen
dă de lucru și urgențe. Forfota din 
cimp, dar mai ales nenumăratele fișii 
de pămînt proaspăt brăzdate ne do
vedesc însă că în noaptea care a tre
cut cîmpia n-a mai cunoscut liniștea 
nopților de altă dată. Schimbul doi de 
mecanizatori a lucrat între răstimpul 
de lumină după un program normal, 
adică de 12 ore. Pentru mecanizato
rii Petre Besoi, Marin Constantin, Ni
colae Popa, Gheorghe Șerban și Lon- 
gin Buga, de la ferma nr. 4 a coope
rativei agricole din Pogoanele, acest 
schimb de noapte a coincis și cu un 
record absolut : 80 hectare pregătite 
după cele mai exigente cerințe. Dar 
cîți dintre harnicii mecanizatori nu 
s-au intrecut pe ei înșiși și „in aceas
tă noapte în care răcoarea îți dă pu
teri miraculoase" ? Pentru cei 8 me
canizatori din formațiile conduse de 
Marin Ispas și Dragomir Gîrea de la 
secția de mecanizare din Văcăreas
că, orele de odihnă încep cu mult 
după lăsarea nopții și sfirșesc Înain
te de ivirea zorilor. Toți 8 au în pri
mire cite o semănătoare cu care lu
crează de la răsăritul la adusul soa
relui, iar 3—4 ore noaptea își pregă
tesc singuri o parte din, terenul pe 
care îl seamănă ziua. Și nu sînt sin
gurii care procedează in acest fel. 
La cooperativa agricolă din Cotorca, 
in jurul orei 7. mecanizatorii Rădu- 
canu Anghel, Nicolae Mogoș, Aurel 
Iordache, Neagu Bănică și Constan
tin Gață, pe una din solele pregătite 
de ei în noaptea trecută, aveau se
mănate de acum cite 2 hectare de 
fiecare. Tot intr-un teren pregătit la 
lumina farurilor se seamănă floarea- 
soarelui și la C.A.P. Glodeanu Si
liștea.

Dar cum incepe ziua de lucru pro- 
j-zisă in toate cele 12 cooperative 

agricole din consiliile intercoopera- 
tiste Glodeanu Siliștea și Pogoanele, 
unde am fost prezenți miercuri in 
zori, cu citeva minute înainte de ora 
stabilită pentru începerea programu
lui de lucru 1 în locul unui răspuns 
mulți dintre factorii de răspundere 
din aceste localități ne-au invitat în 
cimp, unde putem vedea la lucru în
treaga forță mecanică de care dispun 
unitățile. în două cooperative agri
cole — Pitulicea și Glodeanu Sărat
— la salutul de dimineață de la ora 5 
nu am primit răspuns nici la secțiile 
de mecanizare, nici la sediul coope
rativelor agricole și nici la primărie. 
La-o oră după începerea programului 
se aflau în secția de mecanizare de 
la Glodeanu Sărat toate cele 31 de 
tractoare, iar în secția de la Pitulicea
— 12 din cele 21 de tractoare. Pri
mul dintre factorii de răspundere 
cu care am reușit să luăm legătura 
a fost tovarășul Crișan Drăgulin, se
cretarul adjunct al comitetului comu
nal de partid. Și dacă am fi luat 
drept bune cele spuse de tovarășul 
secretar adjunct, atunci „toate semâ- 
nătorile se află în brazdă încă de la 
ivirea zorilor, iar discurile sînt pre
luate acum de schimburile de zi". 
Sintem asigurați, totodată, că mem
brii comandamentului comunal ar fi 
prezenți la punctele de lucru stabili
te. în fața unei asemenea informări 
în totală contradicție cu realitatea ne 
exprimăm dorința de a purta o dis
cuție cu primarul comunei. Primarul 
nu se afla insă nici în sectorul zoo
tehnic, așa cum ne asigura cu citeva 
clipe mai înainte secretarul adjunct, 
nu era nici în cîmp. Pînă la urmă

ne-am lămurit că nimeni din comu
nă nu știa unde se afla în dimineața 
respectivă. Fără nici o altă investi
gație, secretarul adjunct avea să se 
lămurească și unde se afla la ora 
aceea președintele cooperativei agri
cole din Glodeanu Sărat, tovarășul 
Ion Davidoiu : tocmai atunci I.M.S.-ul 
îl aducea de acasă și nu de la schim
burile de noapte, cum ne informase 
tovarășul C. Drăgulin. Și pentru că 
în dimineața aceea, la Glodeanu Să
rat mai erau multe probleme organi
zatorice de rezolvat, dar mai ales 
multe lucrări de făcut, inclusiv în
cheierea grabnică a semănatului sfe
clei de zahăr, ne-am reîntors la Pi
tulicea, unde președintele cooperati
vei, tovarășul Ion Riciu, și inginerul 
șef Vasile Pircălabu ne prezintă, fie
care în felul lui, situația la zi a lu
crărilor și modul de organizare a 
muncii pentru ziua respectivă. La pri
ma confruntare cu realitatea din 
cimp ne-am dat însă seama că și 
unul și altul sînt străini de ceea ce 
se intimplă in hotarul lor.

Știm că punînd intr-o asemenea lu
mină spiritul organizatoric al celor 
două consilii de conducere din coo
perativele agricole de pe raza comu
nei din Glodeanu Sărat ne expunem 
riscului de a fi în dezacord cu bunele 
aprecieri de care se bucură aceste 
unități. Dar intenția noastră nu este 
numai de a critica starea de fapt în- 
tilnită aici în dimineața respectivă, 
ci de a pune in evidență mai ales 
cauzele care o determină. Pentru că 
răspunsurile pe cit de evazive pe 
atit de inexacte primite aici nu tre
buie puse pe seama unor intenții de 
dezinformare, ci mai ales pe lipsa 
unor date exacte asupra realității din 
teren ca urmare a modului defectuos 
în care se desfășoară activitatea de 
îndrumare și control la fața locului 
din partea factorilor cu atribtfții în 
acest sens. în ciuda indicațiilor clare 
și precise date de comandamentul 
județean, nu peste tot cei trimiși să 
coordoneze desfășurarea lucrărilor 
în cimp iși fac datoria în mod cores
punzător. La Pitulicea, bunăoară, deși 
se lucra la ora aceea doar într-o 
singură solă, cei șapte mecanizatori 
pregăteau terenul și semănau de unii 
singuri. Cert este că nici nu se cu
noștea exact cine răspunde de aceas
tă cooperativă, și nu numai de 
aceasta. Una figura în evidența con
siliului intercooperatist, alta pe lista 
lăsată de primarul din Glodeanu Si
liștea și cu totul altceva era stabilit 
la Glodeanu Sărat și Pitulicea. Ca ur
mare a unui asemenea mod de a 
coordona activitatea pe ansamblul 
comunei, 40 de tractoare au irosit, 
numai în dimineața respectivă, cel 
puțin'cite o oră sau două și asta in
tr-o perioadă in care ritmul lucrărilor 
este cu mult sub graficele stabilite.

Desigur, răspunderea pentru exe
cutarea lucrărilor agricole revine 
în jirimul rînd consiliilor de condu
cere din cooperativele agricole, spe
cialiștilor, dar răspunderea pentru în
treaga activitate de pe teritoriul co
munei, pentru modul in care aceste 
organisme și cadre de conducere își 
organizează munca și iși îndeplinesc 
obligațiile revine consiliilor popu
lare. Primarii, colaboratorii lor tre
buie să controleze zi de zi, în per
manență, modul în care se respectă 
hotărîrile luate, programele de lucru 
stabilite. Actuala campanie de in- 
sămintări este un examen al capa
cității de organizare a primăriilor 
comunale. Examen pe care trebuie 
să-l promoveze cu bine toate pri
măriile.

Schimburile de noapte 
au lucrat din plin și 
la cooperativa agrico- 
lâ din Cotorca. La 
prima orâ a dimineții 
mecanizatorii Răduca- 
nu Anghel șl Nicolae 
Mogoș au început se
mănatul pe una din 
parcelele pregătite de 
ei în timpul nopții.

(Prima fotografie) 
în această solă a 
cooperativei agricole 
din Pogoanele, pregă
tită tot în timpul nop
ții, mecanizatorii Con
stantin Tîrlă, Mihail 
Ceauș șl Ion Metelea- 
nu au semănat în ulti
mele două zile peste 
100 hectare cu floa- 
rea-soarelui. (A doua 

fotografie)
Porumb curat și sănă
tos într-un pămînt 
mărunțlt grădinărește 
cu combinotorul — 
acesta este răspunsul 
mecanizatorului Paul 
Furtună și a coopera
torului lacovache Stan 
la întrebarea despre 
calitatea lucrărilor in 
cooperativa agricolă 
din Văcărească. (Foto

grafia de' jos)

LA ORA 5, la sediul secției de mecanizare Pe președintele cooperativei agricole, Ion Riciu, l-am 
putut întilni abia la reîntoarcere, zbătîndu-se de unul 
singur in a organiza în grabă mare ceea ce trebuia 
să facă cu cel puțin 2—3 ore mai devreme.

din Pitulicea era încă liniște deplină. Primii meca
nizatori au sosit la 5 și 30, șeful secției de meca
nizare, Gheorghe Davidoiu, la 6 fără cîteva minute.

toate cele 31 de tractoare ale sec tovarășul Crișan Drăgulin, și in ciuda nedumeririi pre
ședintelui cooperativei agricole, Ion Davidoiu (în foto
grafie), care ne asigura și el, la rîndul lui, că „totul se 
desfășoară așa cum au stabilit seara trecută".

LA ORA 6,
ției de mecanizare din Glodeanu Sărat se aflau încă 
aliniate la gard și nu în cîmp, așa cum ne asigura 
secretarul adjunct al comitetului comunal de partid,

în curtea sectoruluiORA 11.

nici nu plecaseră la cîmp, iar 
altele reveneau de la lucru pen
tru, reparații sau se plimbau fără 
nici un rost. Mecanizatorul Con
stantin Mihai ne-a spus că a fost 
nevoit să vină pentru o mică re
parație tocmai dlntr-o solă situată 
la 12 km de Pogoanele. Cum stăm 
atunci cu acele ateliere mobile
despre care se vorbește atît de 
mult în această unitate ?

IosXf POP
Fotografii : E. Dichiseanu

mecanic din Pogoanfele sînt încă 
multe tractoare. Unele dintre ele

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Richard al Ill-lea 
— 19,30, (sala mică) : Comedie de 
modă veche — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu"
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : GEORGE THYMIS 
(Grecia), Solist : VALENTIN
GHEORGHIU - 20.
• Opera Română : Bastien șl Bas- 
tienne. La Serva Padrona — 19.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Hedda Gabler — 19, (sala Grădina 
Icoanei) : Pescărușul — 19.
• Teatrul mic : Cititorul de contor 
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe-
ru) : Timon din Atena — 19,30,
(sala Studio) : Jocul — 19.
• Teatrul Ciulești : Hotel „Zodia 
gemenilor*  — 19.30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19.30.

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cintecul și 
jocul — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Adam 
și Eva — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Ander
sen — 7 povești — 10.
• Teatrul „Țăndărică" : Tigrul 
purpuriu căruia li plăceau clăti
tele — io, (la Clubul T. 4. str. 
Turturelelor 12) : Ileana Sinziana 
— 10.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din Mos
cova — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Este vinovată Corina 7 — 19.

cinema
MIS — 9; 1145; 13,30; 15.45; 18;
20 45.
• Alt bărbat, altă femeie : PA
TRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• E atit de aproape fericirea :
CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FEROVIAR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Polițistul pilot de curse : SALA 
PALATULUI — 17; 19,30; LUCEA
FĂRUL — 9; 1145; 13,30; 16: 18,15;
20,30, BUCUREȘTI — 8,30; 10,45; 13; 
13,30; 18; 20,30, FAVORIT — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Sărbătoarea cartofilor copți î 
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.

• Simburil de vișină : TIMPURI 
NOI — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Guerrilla : FESTIVAL — 9; 11; 
13; 15: 17; 19; 21, GRIVIJA — 9; 
1145; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Mînla : BUZEȘTI — 9; 12; 16;
19, MIORIȚA — 9; 12; 16: 19.
• Urmărire periculoasă : EXCEL
SIOR — 9; 12: 16; 19, GLORIA — 
9; 12; 16; 19,15, FLAMURA — 12; 
16; 19.
• Eu, tu și Ovidiu : DACIA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
CĂRA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18;
20.
• Sandokan — tigru! Malayezlefî 
BUCEGI — 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20,15, COTROCENI — 8,45; 11,30;
14,15; 17; 19,45.
• Profetul, aurul și ardelenii ; 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
• Jucăria : EFORIE — 9; 13,30;
16; 18,15; 20,15.
• O bucată de cer s LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Urgia : DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
• Corsarul : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MUNCA — 
1145; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Riul care urcă muntele : FE
RENTARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Mr. Majestyk : AURORA — 9; 
1145; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Ediție specială ; GIULEȘTI — 
11; 13,15: 15,30; 17,45; 20.
• Zmeul de hîrtie s VOLGA — 9; 
12; 16; 19, COSMOS — 13; 16; 19, 
ARTA — 9; 12,30; 15,45; 19.
o Ura : PACEA — 16; 18; 20.
• Evadați din viitor : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Cheamă-mă în depărtarea lu
minoasă : POPULAR — 16; 18.
e Milițiencele din insulă : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Program de vacanță s DOINA
— 11,30. FAVORIT — 9, FLAMURA
— 9. BUCEGI — 9,30, GIULEȘTI — 
9, EFORIE — 11,15, MUNCA —9.

X
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Sesiunea Comisiei Economice O. N.U. pentru Europa ORIENTUL MIJLOCIU ITALIA

Pentru o largă și rodnică cooperare 
între toate statele europene 

Intervenția șefului delegației române
GENEVA 13 (Agerpres). — în ca

dru] dezbaterilor de politică gene
rală ale plenarei Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa a luat cu- 
vîntul șeful delegației române, am
basadorul Constantin Ene. repre
zentant permanent al tării noastre pe 
lingă Oficiul O.N.U. din Geneva.

Referindu-se la momentul politic 
în care se desfășoară lucrările celei 
de-a 33-a sesiuni a C.E.E./O.N.U., vor
bitorul a arătat că rezultatele ne
satisfăcătoare ale reuniunii de la 
Belgrad, precum si alte evoluții În
grijorătoare care au avut loc în viata 
internațională demonstrează necesi
tatea unirii tuturor eforturilor gu
vernelor. ale popoarelor, ale tortelor 
iubitoare de pace pentru a între
prinde acțiuni terme care să con
ducă la întărirea păcii si securității 
in Europa, pentru transpunerea in 
viată a Actului final de la Helsinki.

Pe plan politic, In Europa s-au ac
centuat în 1977 tendințele și acțiu
nile protectioniste — a continuat 
vorbitorul. Discriminări tarifare și 
ne tari fare au continuat să existe fată 
de anumite state. Lipsa de recepti
vitate pentru chestiunile privind 
terte țări continuă să se manifeste. 
Frecvent, soluțiile pentru rezolvarea 
dezechilibrelor aduc prejudicii din 
punct de vedere economic intereselor 
țărilor în curs de dezvoltare. Por
nind de la aceste aprecieri, repre
zentantul român a subliniat necesi
tatea intensificării eforturilor tuturor, 
astfel Incit cea de-a 33-a sesiune 
a C.E.E./O.N.U. să constituie în fapt 
un nou angajament de a continua 
cursul pozitiv si fructuos al procesu
lui de cooperare inaugurat la Con
ferința pentru securitate si cooperare 
în Europa, căci, pînă la urmă, dacă 
sint înlăturate obstacolele deseori a- 
limentate in mod artificial, este ușor 
de observat că între țările europene 
sint mult mai numeroase elementele 
de interes comun decît diferendele.

După ce a apreciat pozitiv unele 
initiative întreprinse de organizație 
în anul 1977, vorbitorul s-a referit la 
legătura strînsâ ce există intre obiec
tivele C.E.E./O.N.U. șl metodele sale

de lucru. El a arătat că, in ciuda e- 
forturilor meritorii desfășurate după 
încheierea C.S.C.E. și a rezultatelor 
înregistrate in unele domenii de acti
vitate, ritmul in care comisia se a- 
daptează exigentelor șl spiritului nou 
al Conferinței de la Helsinki este, 
din păcate, foarte lent. C;E.E./O.N.U. 
continuă să fie tributară unor con
cepții șl practici depășite, potrivit 
cărora Întreaga cooperare europeană 
ar trebui să fie abordată de la bloc 
la bloc, sau intre Est și Vest, noțiuni 
geografice utilizate pentru a consacra 
divizarea Europei in grupuri opuse 
— a arătat vorbitorul. Este necesar 
ca procedurile de lucru ale C.E.E./ 
O.N.U. să asigure participarea, pe o 
bază de egalitate a tuturor statelor, 
la dezbaterea și adoptarea de decizii 
la toate nivelurile, renunțarea la prac
tica luării de hotăriri in grupuri În
chise, cu componență restrinsă.

Referindu-se la punctele Înăcrise 
pe agenda sesiunii, reprezentantul 
tării noastre a arătat importanta pe 
care o acordă România cooperării în 
domeniul științei și tehnologiei. Așa 
cum s-a subliniat in unanimitate în 
cadrul comitetului pregătitor al Con
ferinței O.N.U. cu privire la rolul 
științei șl tehnologiei în slujba dez
voltării, cooperarea în aceste domenii 
ocupă un loc prioritar în ansamblul 
activităților vizînd edificarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
în acest sens, un rol deosebit revine 
reuniunii europene care se va des
fășura la București in iunie 1978, sub 
egida C.E.E./O.N.U., in cadrul căreia 
urmează să fie elaborate recomandări 
și propuneri de acțiuni la nivel na
țional, regional și interregional, care 
să fie incluse in programul de ac
țiune al conferinței mondiale.

Referindu-se la propunerile 
U.R.S.S. de convocare a unor re
uniuni general-europene cu privire 
la mediul Înconjurător, energie șl 
transporturi, reprezentantul român a 
reafirmat sprijinul țării noastre pen
tru aceste Inițiative, care, pregătite 
pe baza unor proceduri democratice, 
ar reprezenta acțiuni concrete în În
deplinirea Actului final al C.S.C.E.

Ultimele statistici ale Comisiei Pieței comune arată că numărul șomerilor 
proveniți din rindurile tinerilor sub 25 de ani a crescut In cele nouă țări 
membre de cinci ori din anul 1969, ajungind in prezent să cuprindă peste 
37 la sută din populația tinără aptă de muncă. Intr-un raport recent. Co
misia C.E.E. apreciază că tendința in ce privește utilizarea forței de mun
că prevestește o continuă agravare a situației in anii următori. Fotografia 
înfățișează o demonstrație la Milano împotriva șomajului In rindurile 

tineretului

Tinerele state africane, care s-au angajat pe calea lichidării subdez
voltării moștenite de la colonialism, depun eforturi pentru mobilizarea 
tuturor resurselor materiale și umane, in scopul făuririi unor economii 
naționale de sine stătătoare — condiție esențială a consolidării inde
pendenței și suveranității, a ridicării nivelului de trai al populației. 
In acest context, preocuparea pentru dezvoltarea, modernizarea și di
versificarea agriculturii apare ca o cerință stringentă a înaintării pe 
drumul progresului economic și social.

îndelungata dominație colonială pe 
continentul african a avut și asupra 
agriculturii consecințe din cele mai 
nefaste, între care una din cele mai 
caracteristice este condamnarea eco
nomiilor multor state la monoculture. 
De pildă, ca urmare a acestei politici, 
Senegalul, Gambia, Nigerul au deve
nit țări ale arahidelor ; Ghana — a 
arborelui de cacao ; Sudanul, Egiptul
— ale bumbacului ; Malawi — a 
ceaiului ; Algeria și Tunisia — ale 
viței de vie etc. Africa furnizează 67,7 
la sută din producția mondială de 
cacao, 55 la sută din cea de ulei de 
palmier, peste 30 la sută din cea de 
cafea, aproape 30 la sută din arahide
— produse care, in bună măsură, 
iau calea exportului în stare brută, 
neprelucrată. în schimb, alte ramuri 
ale agriculturii, inclusiv cele de care 
depinde asigurarea hranei populației, 
au fost complet neglijate.

Agricultura africană a fost, de ase
menea. frînată in dezvoltarea ei din 
cauză că dominația colonială a fa
vorizat persistența în numeroase țări 
a unor relații sociale anacronice — 
feudalii sau șefii tribali, folosiți ade
seori ca unelte ale colonialiștilor, nu 
manifestau interes pentru moderni
zarea producției agricole.

Toate acestea au dus la o situație 
paradoxală. Africa — continent a 
cărei populație este ocupată în agri
cultură in prpporție de 74 la sută — 
produce doar 2,5 la sută din cantita
tea mondială de orez, 7,3 la sută din 
cea de porumb, 4,3 la sută din 
cea de orz. Ca urmare, necesitățile 
de hrană nu sint satisfăcute din pro
ducția proprie și Africa este nevoită 
să importe mari cantități de alimente.

Situația este agravată de un alt 
factor : slaba productivitate a agri
culturii africane. E adevărat, pe 
continent există plantații moderne, 
exploatate după normele marii pro
ducții capitaliste, dar acestea sint 
profilate exclusiv pentru export. Ma
joritatea covirșitoare a gospodăriilor 
sint orientate spre autoconsum (80 la 
sută). în aceste gospodării, randa
mentul muncii este foarte scăzut. O 
comparație revelatoare : în timp ce 
în Franța munca unui singur agri
cultor asigură hrana a 13 persoane, 
în Africa, pentru a hrăni 10 persoa

ne muncesc 8 inși. Productivitatea 
agricolă în Africa se situează in pre
zent sub nivelul pe care l-au cunos
cut țările occidentale in urmă cu un 
secol și jumătate.

Aceste flagrante decalaje se expli
că. în bună măsură, prin lipsa acută

• In preajma vizitei secretarului general al O.N.U. în Liban
• Demersuri în legătură cu pregătirea convocării unei conferințe

arabe la nivel înalt
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).

— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, va întreprinde, lncepînd 
de la 15 aprilie, o scurtă vizită în 
Orientul Mijlociu, „pentru a exami
na împreună cu părțile interesate și 
cu comandanții Forțelor O.N.U. dis
locate în regiune aplicarea tuturor 
prevederilor rezoluției 425 a Consi
liului de Securitate".

Kurt Waldheim, care a sosit, 
miercuri, la Viena în cadrul actualu
lui său turneu in mai multe țări eu
ropene, va vizita Beirutul și Ierusali
mul și regiuni din sudul Libanului.

Primul ministru libanez, Selim Al- 
Hoss, și-a exprimat speranța că vi
zita secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, în Liban va contri
bui la urgentarea retragerii forțe
lor israeliene din sudul, țării. '

într-o declarație difuzată de pos
tul de radio Beirut, Selim Al-Hoss 
a declarat că „statul libanez este 
deplin angajat față de rezoluția Con
siliului de Securitate, care prevede 
In mod clar retragerea forțelor is
raeliene invadatoare din sudul Li
banului, urmînd a fi Înlocuite de

forțele O.N.U. Înainte de preluarea 
controlului asupra zonei de, către 
autoritățile legale libaneze și resta
bilirea suveranității libaneze asupra 
ei".

Reafirmînd hotărîrea guvernului 
de a redobindi responsabilitățile de
pline în sudul Libanului, premierul 
libanez a subliniat necesitatea de a 
se depune toate eforturile in vederea 
retragerii israeliene, cit mai curind 
posibil, și eliminării oricărui obsta
col.

RABAT 13 (Agerpres). — Hassan 
Ibrahim, ministru de stat pentru a- 
facerile externe al Iordaniei, a so
sit în Maroc. Pe aeroportul din Ra
bat el a declarat că este purtăto
rul unui mesaj al regelui Hussein 
adresat regelui Hassan al II-lea, în 
legătură cu un plan de acțiune pro
pus de către Iordania pentru a servi 
ca bază de lucru pentru o conferin
ță arabă la nivel înalt. După cum 
menționează agenția M.A.P., mi
nistrul iordanian a precizat că acest 
plan cuprinde mijloacele susceptibi
le de a conduce la întărirea unității 
de acțiune a țărilor arabe.

BELGRAD

Convorbiri iugoslavo-turce
BELGRAD 13 (Agerpres). — La 

Belgrad au început joi convorbirile 
oficiale dintre Veselin Giuranovici, 
președintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, și Bii- 
lent Ecevit, primul ministru al Tur
ciei. aflat în vizită în Iugoslavia. Cu 
acest prilej, a fost apreciată pozitiv 
evoluția relațiilor dintre cele două 
țări, relevîndu-se în același timp po
sibilitățile pentru dezvoltarea pe 
mai departe a cooperării economice, 
tehnico-științifice și în alte domenii. 
Schimbul de opinii in problemele 
vieții internaționale s-a concentrat 
asupra cooperării în Balcani și în 
zona Mediteranei. evoluțiilor din 
Europa, precum si asupra importan
tei stabilirii unei noi ordini econo
mice internaționale.

Consultări în 
problema cipriotă

VIENA 13 (Agerpres). — Comuni
tatea turco-cipriotă a prezentat, joi, 
la Viena. secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, propunerile 
sale privind reglementarea problemei 
cipriote. Aceste propuneri conțin un 
proiect de statut privind Ciprul, pre
cum si precizări asiipra aspectelor 
teritoriale din insulă — informează 
agențiile France Presse și U.P.I.

Confirmind primirea propunerilor. 
Kurt Waldheim a declarat ziariștilor 
că. după ce le va studia cu atenție, 
urmează să aibă vineri o nouă intil- 
nire cu reprezentanții comunității 
turco-cipriote pentru a le da răs
punsul său. Secretarul general al 
O.N.U. urmează, totodată, să aibă 
consultări cu guvernul cipriot, pentru 
a vedea în ce măsură este posibilă 
reluarea negocierilor intercomunitare 
in Cipru.

Proiectul de statut propus de 
turco-ciprioți — relevă agențiile de 
presă — definește Republica Cipru 
drept un stat „federal.. independent, 
suveran, nealiniat, bicomunitar si 
bizonal". El prevede crearea unor 
adunări legislative în cele două 
„state federate", precum si a unei 
adunări federale. Un tribunal fede
ral constitutional urmează să re
glementeze aspectele privind consti
tuționalitatea tuturor actelor legisla
tive federale.

Referindu-se la aspectele terito
riale ale problemei cipriote. Necati 
Ertekin, emisar. special al comunită
ții turco-cipriote. a declarat repre
zentanților presei că secretarului ge
neral al O.N.U. i-a fost prezentată 
„o hartă indicînd zonele posibilelor 
reajustări teritoriale".

Algeria, Tunisia, Egipt, Guineea, cu
rind după obținerea independenței 
politice, in altele, recent, cum este 
cazul Etiopiei, după instaurarea unor 
regimuri noi, au fost înfăptuite re
forme agrare, care au dus la desfiin
țarea marilor proprietăți ale coloni- 
lor și la diminuarea treptată a for
ței economice și politice a clasei 
feudalilor. *

în ceea ce privește dezvoltarea a- 
griculturii,. s-au conturat, în genere, 
două căi distincte. Prima constă in 
formarea unor exploatări particula
re. ca de exemplu în Kenya și 
Coasta de Fildeș (în această din urmă

Reluarea activității politice
ROMA 13 (Agerpres). — în Italia 

a fost reluată activitatea politică. 
Camera deputaților și Senatul și-au 
redeschis dezbaterile, iar guvernul va 
tine, vineri, o reuniune în cadrul că
reia va examina o serie de probleme 
privind. între altele, politica indus
trială In sudul țării (Mezzogiorno) și 
reforma administrației judiciare. La 
rindul lor. partidele au continuat să 
studieze măsurile Pe care urmează să 
le adopte guvernul, precum și aspec
te legate de programele forțelor po
litice în vederea alegerilor locale de 
la 14 mai și a alegerilor prezidențiale 
din luna decembrie. De asemenea, 
sindicatele au dezbătut probleme ale 
strategiei mișcării sindicale In cursul 
viitoarelor luni.

în Comisia pentru afacerile inter
ne a Camerei deputaților, ministrul 
de interne. Francesco Cosslga, a de
clarat : „Terorismul nu a reușit și nu

va reuși niciodată să stăvilească via
ța statului și nici pe cea a comunități! 
civile. Acesta este primul și cel mai 
coerent răspuns pe care țara îl dă 
terorismului".

Condamnind actele comise de tero
riști. Giorgio Amendola, membru al 
Direcțiunii P.C.I.. a spus. într-un in
terviu acordat ziarului ..II Corriere 
della Sera" : „Membrii grupului te
rorist constituie o extremă minorita
te. Desigur, trebuie să exprimăm o 
apreciere justificat dură și negativă 
asupra conduitei din ultimii 30 de ani 
a responsabililor guvernamentali din 
Italia, dai teroriștii șl partizanii lor 
ne oferă Ca metodă numai recurgerea 
la violentă, la distrugerea statului". 
Este necesar să respingem strategia 
lor absurdă în ce privește modul de 
înțelegere • luptei — a subliniat 
Amendola.

PORTUGALIA

Programul economic guvernamental 
în dezbaterea parlamentului

Acord comercial 
între Polonia și Suedia 
VARȘOVIA 13 (Agerpres) — Ed

ward Gierek, prim-secretar al 
C.C. 'al P.M.U.P., l-a primit pe 
Thorbjoem Faelldin, primul ministru 
al Suediei, aflat in vizită oficială în 
Polonia. Convorbirea ce a avut loc 
cu acest prilej s-a referit la dezvol
tarea relațiilor polono—suedeze, pre
cum și la aspecte ale vieții interna
ționale. Cu prilejul vizitei, la Varșo
via a fost semnat un acord comer
cial între Polonia și Suedia pe anii 
1978—1982.

LISABONA 13 (Agerpres). — în 
parlamentul portughez continuă dez
baterile Pe marginea proiectelor gu
vernamentale de plan și de buget pe 
anul 1978. informează agenția 
A.N.O.P. Secretarul de stat la Minis
terul Comerțului Interior a estimat 
creșterea prețurilor provocată de re
centele măsuri guvernamentale la 8 
la sută Pe lună. Pe de altă parte, el 
și-a exprimat speranța lntr-o stabi
lizare ulterioară, care va permite 
guvernului să mențină inflația anua
lă în jurul a 20 la sută în 1978.

Partidele de opoziție au formulat 
critici la adresa politicii în domeniul 
prețurilor si a presiunii fiscale. Par

tidul Comunist Portughez a făcut cu
noscut — după cum relatează agenția 
A.N.O.P. — că va vota împotriva 
proiectelor guvernamentale.

Critici la adresa proiectelor de 
plan și buget au fost formulate, de 
asemenea, de Intersindicala Naționa
lă. care a arătat că politica fiscală 
a guvernului lovește în interesele 
celor mai largi pături ale populației. 
Sindicatele scot în evidentă, pe de 
altă parte, faptul că sumele prevă
zute pentru alocațiile de șomaj vor 
asigura o ameliorare a situației nu
mai pentru 35 000 de persoane. în 
vreme ce numărul șomerilor in Por
tugalia depășește 300 000,

agențiile de presă transmit:
Consfătuire la Praga. In 

capitala Cehoslovaciei a avut loc 
recent Consfătuirea reprezentanților 
Uniunilor Centrale ale Cooperației 
de Consum din țările socialiste 
membre ale C.A.E.R. Din partea U- 
niunii Centrale a Cooperativelor de 
Consum din România a participat o 
delegație condusă de tovarășul Ioa- 
chim Moga, președintele CENTRO- 
COOP. Participanții la consfătuire 
au efectuat un rodnic schimb de ex
periență în problemele de interes 
reciproc din domeniul cooperației 
de consum.

Un acord de cooperare 
sovieto-iranian pentru construc
ția celui de-al doilea fir. de 500 kilo
metri. al conductei de gaze transira- 
niene. a cărei lungime totală va fi de 
1 400 km, a fost semnat la Teheran. 
Prin această conductă, care va fi 
dată în exploatare în anul 1980. 
Iranul va li,vra anual Uniunii So
vietice peste 17 miliarde metri cubi 
de gaze naturale. în schimb. Uniu
nea Sovietică va livra o cantitate 
echivalentă de gaze în Austria. 
Cehoslovacia, R.F.G. și Franța, anun
ță agenția T.A.S.S.

Contacte indlano-pakis- 
tOneZe» La De,hi s"au desfășurat 
convorbiri între ministrul de exter
ne al Indiei. Atal Biharl Vajpayee, 
si Agha Shahi, consilierul pentru 
problemele externe pakistanez al 
administratorului-șef al Legii mar
țiale, generalul Zia-Ul-Haa. Au fost 
discutate aspecte ale continuei nor
malizări a relațiilor bilaterale.

£(1 Pekîn a avut loc ceremonia 
schimbului instrumentelor de ratifi
care a acordului cu privire la utili
zarea sistemului „Symphonie" pen
tru transmisiile experimentale de co
municații încheiat între R.P. Chi
neză. R.F. Germania si Franța — 
relatează agenția China Nouă.

în orașul israelian Nazaret 
Lit a avut loc vernisajul expo
ziției de fotografii „Romănia“, 
la care au participat primarul 
orarului, Menahem Ariav. per
sonalități ale vieții sociale ii 
culturale, numeroși cetățeni din 
această localitate. A fost pre
zentat un program de muzici 
românească.

Guvernul chilian și-a pre
zentat demisia pen,ru • per- 
mite șefului statului ..deplina liber
tate de acțiune" — precizează un 
comunicat oficial dat publicității la 
Santiago de Chile. Generalul Au- 

' gusto Pinochet a declarat că măsu
rile luate urmăresc „sporirea parti
cipării civililor în guvern". El a 
numit la Ministerul de Interne pe 
Sergio Fernandez, avocat, fost con
trolor general (procuror) al Republi
cii, care primește si atribuții de șef 
de guvern, fiind însărcinat cu reor
ganizarea întregului cabinet ministe
rial si cu „aplicarea tuturor măsuri
lor consacrate avansării spre un nou 
sistem instituțional".

„Airbus A-300" -
mare avion vest-european de trans
port aerian — a aterizat, miercuri.

pentru prima dată, pe aeroportul na
tional din Washington. Măsurătorile 
Si Înregistrările efectuate la ateri
zare șl decolare au indicat că cele 
două motoare ale avionului, con
struite în colaborare de firme din 
R.F.G., Franța si Spania, produc un 
zgomot net inferior celui generat de 
alte avioane comparabile care utili
zează aeroporturile capitalei ameri
cane. Societatea de transporturi ae
riene „Eastern Airlines" a semnat, 
recent, un contract pentru achizițio
narea unui număr de 23 aparate 
..Airbus A-300", în valoare totală de 
778 milioane dolari. Avioanele de 
acest tip urmează a fi utilizate de 
compania americană pe ruta New 
York — Washington.

Naționalizări în Angola. 
Autoritățile R.P. Angola au anunțat 
naționalizarea a 20 de noi întreprin
deri. incluzînd o societate producă
toare de aparate electronice, o fabri
că de produse tehnice din cauciuc, o 
fabrică de sticlă si una de mobilă.

După tentativa de lovi
tură de stat din Somalia, 
într-o alocuțiune radiodifuzată, pre
ședintele Somaliei. Siad Barre, a 
arătat că 20 de persoane au fost 
ucise, iar alte 34 rănite de particl- 
panții la încercarea de lovitură de 
stat care a avut loc duminică la 
Mogadiscio si care a fost dejucată de 
forțele armate.

Comă prelungită. ° femele 
în virstă de 30 ani a Încetat din via
tă la Palermo, după ce trăise în 
stare de comă timp de 493 de zile — 
a relatat conducerea spitalului în 
care aceasta fusese pusă sub obser-

șăminte, specialiști. Este semnificativ 
că în anul 1965 în agricultura alge
riană lucrau numai 50 de ingineri ; 
un deceniu mai tîrziu, numărul aces
tora se apropia de 7 500. Pentru noua 
etapă, adică pînă în 1980, gu
vernul algerian și-a propus să înte
meieze 1 000 de sate pilot, adică sate 
model din punct de vedere al pro
ducției agricole, dar și al standardu
lui de viață.

Pentru agricultura Africii tropica
le este deosebit de interesantă ex
periența care se desfășoară in Tan
zania, unde, pomindu-se de la co
munitățile traditionale. are loc

TRANSFORMĂRI STRUCTURALE, PROCESE ÎNNOITOARE PE ARENA CONTEMPORANApe continentul african: Forme originale 
de organizare a agriculturii

de mașini șl nivelul scăzut al agro
tehnicii. Potrivit statisticilor. în 1974 
existau pe glob 16,9 milioane de trac
toare, dar pe ogoarele africane lucrau 
numai 361 795, adică 2,1 la sută. Acest 
număr infim este inegal repartizat. 
Sint țări, între care cele maghrebiene 
și Egiptul, ce dețin o parte însemnată 
din parcul de tractoare existent in 
Africa, în timp ce state ca Benin, 
Insulele Capului Verde, Guineea- 
Bissau, Niger. Togo. Volta Superi
oară aveau. în acel an, sub 100 de 
tractoare. Situația nu este bună nici 
la alte capitole ale tehnicii agricole, 
în vreme ce în Europa occidentală 
se folosesc 152 kg de îngrășăminte 
la hectar, iar pe ansamblul țărilor 
„lumii a treia" — 12 kg, ln_ Africa 
se utilizează doar 3 kg de îngrășă
minte la hectar.

întreagă această situație precară în 
domeniul agriculturii a pus și pune 
în fata tinerelor state africane pro
bleme deosebit de complexe — de la 
înlocuirea structurilor sociale anacro
nice la introducerea metodelor mo
derne de cultivare a pămîntului. 
într-o serie de state, printre care

țară au apărut de la cucerirea In
dependenței 250 000 de ferme parti
culare). Cea de-a doua cale rezidă 
în crearea de ferme de stat sau coo
perative agricole, forme de unire a 
eforturilor țărănimii în care populația 
tinerelor state îsi pune mari speranțe.

Tipic in acest sens este exemplul 
Algeriei, unde, imediat după procla
marea independenței, a apărut un 
sector distinct în agricultură — al 
autogestionării — format pe pămintu- 
rile părăsite de coloni. Astfel s-au 
format circa 400 de cooperative, con
duse de foștii luptători din cadrul 
armatei de eliberare. în continuarea 
politicii de transformări progresiste, 
în 1971 a fost lansată „Carta revolu
ției agrare", în baza căreia s-a tre
cut la o redistribuire a suprafețelor 
agricole, potrivit principiului : pă- 
mîntul trebuie să aparțină celor ce-1 
muncesc. în două etape au fost dis
tribuite țăranilor 1,6 milioane ha, 
care s-au unit In circa 6 000 
de cooperative sau asociații de 
Întrajutorare. Venind în sprijinul ță
ranilor. statul a pus la dispoziție 
noilor unități mașini, utilaje, îngră

o regrupare a țăranilor tn sate de
numite ujamaa (cuvint în limba 
suahili care înseamnă „solidaritate", 
„întrajutorare"). Ele sint organizate 
după principii cooperatiste. S-au sta
bilit trei faze de parcurs succesiv 
pentru atingerea gradului maxim de 
dezvoltare și autonomie a fiecărei 
unități. In faza finală, satele ujamaa 
devin unități economice viabile, in 
care se lucrează in colectiv și distribu
ția produselor se face in funcție de 
munca efectuată de fiecare membru. 
Așa cum relevă presa tanzaniană, 
prin dezvoltarea sistemului coopera
tist se va orea o bază pentru dezvol
tarea industriei și diversificarea, in 
genere, a economiei.

O modalitate de dezvoltare a agri
culturii oarecum asemănătoare a în
ceput să fie promovată și în Mada
gascar. în „Carta Revoluției socia
liste malgașe", document care consti
tuie îndrumarul politic al activității 
în tînăra republică, cooperativizarea 
agriculturii este apreciată ca un fac
tor esențial al transformărilor înnoi
toare de natură să genereze noi re
lații de producție si sociale. Structura 
de bază a cooperativizării în Mada

gascar o constituie „fokonoloma" (în 
traducere „asociație", „obște"). Aces
te unități sint de fapt comunități să
tești distincte, in care munca este co
lectivă și produsul se împarte dună 
contribuția membrilor. Această formă 
era cunoscută încă din perioada an
terioară Colonizării, dar a fost reac
tualizată abia după preluarea puterii 
de către actuala administrație.

De asemenea, au fost create «au 
sînt în curs de formare unități de 
stat sau cooperative agricole în 
R. P. Congo, R. P. Benin, Etiopia. în 
fostele colonii portugheze care și-au 
dobindit abia recent independența 
— R. P. Mozambic, R. P. Angola, 
Guineea-Bissau, Insulele Capului 
Verde — se introduc, de asemenea, 
treptat noi forme de organizare ob
ștească a agriculturii, obiectivul prin
cipal imediat fiind atingerea nivelului 
producției dinaintea proclamării in
dependentei.

Așa după cum relevă revista „Jeu- 
ne Afrique", formele noi, colective, 
de muncă și viață în agricultură 
„reprezintă o speranță pentru dez
voltarea pe cale necapitalistă a agri
culturii africane". în cadrul unor a- 
semenea forme, statul poate veni 
mai eficient în ajutorul țăranilor 
prin acordarea de credite, mașini, 
utilaje, îngrășăminte, specialiști, ca și 
prin crearea de ferme model, care 
constituie o modalitate eficientă de 
răspîndire a cunoștințelor agrotehni
ce. Pe lîngă posibilitățile care decurg 
de aici pentru amenajarea unor vaste 
terenuri irigate, pentru aplicarea me
todelor moderne și sporirea produc
tivității muncii agricole, pentru ridi
carea nivelului de viață al locuitori
lor satelor, această politică are și 
importante consecințe pe plan social. 
După cum relevă cercurile politice 
africane, ea reprezintă unul din mij
loacele cele mai eficiente de apro
piere intre triburi și etnii, față de 
care colonialiștii au desfășurat o po
litică de învrăjbire, și, prin aceasta, 
se înscrie ca un aport considerabil 
la formarea și închegarea unor na
țiuni africane, omogene în ce priveș
te structura socială la sate.

Eforturile pentru modernizarea a- 
griculturii contribuie, alături de ce
lelalte procese înnoitoare care au Ioc 
in țările de pe pămintul Africii, la 
consolidarea independentei tinerelor 
state, la dezvoltarea lor pe calea 
prosperității, la inaintarca spre obiec
tivul istoric al eliminării decalajelor 
față de țările bogate, în cadrul pro
gresului general al umanității.

B. AUGUSTIN

vatie. Medicii au declarat că situa
ția înregistrată reprezintă un mister 
pentru medicină si că nu pot apre
cia care sînt cauzele acestei come 
prelungite.

ANGLIA

Partidul liberal 
condiționează 

pactul cu laburiștii
LONDRA 13 (Agerpres). — Pro- 

nunțindu-se favorabil asupra unor 
prevederi bugetare, prezentate în 
Camera Comunelor de guvernul la
burist, purtătorul de cuvint pentru 
problemele economice al Partidului 
Liberal, John Pardoe, a avertizat, 
totodată, că. în cursul dezbaterilor 
privind bugetul, deputății liberali 
vor solicita o serie de modificări in 
materie fiscală conforme opțiunilor 
de politică economică ale partidului 
lor. El a condiționat menținerea ac
tualului „pact" din parlament cu la
buriștii (înțelegere prin care libera
lii sprijină prin votul lor guvernul 
în situațiile critice generate uneori 
de actualul raport de forțe din Ca
mera Comunelor) de satisfacerea a- 
cestei revendicări.

Greve in Spania
MADRID 13 (Agerpres). — Pesta 

350 000 de oameni ai muncii din Spa
nia. din întreprinderile industriilor 
textilă, metalurgică, poligrafie si mine, 
au declarat greve. Aceste acțiuni — 
dintre care cea organizată, în indus
tria textilă, se desfășoară la scară na
țională — au drept scop sprijinirea 
revendicărilor formulate de sindicate 
în cadrul reînnoirii convențiilor co
lective de muncă. Potrivit agenției 
France Presse. 95 la sută din cei 
200 000 de muncitori din industria 
textilă a Cataloniei au încetat lucrul 
pentru 24 de ore. In provincia bască 
Guipuzcoa. 90 000 de metalurglști se 
află în cea de-a noua zi a unei greve 
declarate pe timp nelimitat. In Ca
talonia, 40 000 de muncitori în arta 
grafică au răspuns apelului lansat de 
sindicate participînd la o grevă de 
24 de ore. De asemenea,. în Asturia, 
24 000 de mineri de la întreprinderea 
națională „Hunosa" se află In cea 
de-a doua zi a unei greve Pe timp 
nelimitat.

01 PRETUTINDENI
• EXPERIMENT IN 

BALTICA. O amplă acțiune 
de studiere a derivei la supra
fața apelor Mării Baltice a 
fost Inițiată de Institutul o- 
ceanografic din Wamemilnde 
(R.D.G.). Pentru a se putea ur
mări direcția și viteza deplasă
rii stratului de la suprafața 
mării au fost răspindite In di
verse puncte 13 000 de capsule 
conținînd, in limbile țărilor ri
verane, o informare asupra sco
pului acțiunii, data și locul pla
sării lor. Mai mult de jumăta
te din capsule au ajuns pe 
litoralul polonez, danez, suedez, 
vest-german șl chiar finlandez 
și sovietic, fiind apoi returnate 
institutului cu menționarea lo
cului și datei găsirii lor. Pe 
baza datelor astfel colectate și 
ținînd seama și de factorii me
teorologici, se va putea în
tocmi cu precizie o hartă a de
rivei Ia suprafața apei, ceea ce 
va fi de mare folos In cazul 
unor catastrofe petroliere. în 
speță se va putea calcula In cît 
timp va ajunge pelicula polu
antă de țiței, lulndu-se astfel 
din vreme măsurile necesare.

• ANOMALIILE ES
TETICE ALE PLANETEI. 
Forma Terrel nu este nici sfe
rică, nici elipsoidală. După 
cum relevă măsurătorile gravi
metrice moderne și observațiile 
făcute cu ajutorul sateliților, 
Pămintul este asimetric, a.'* ’i- 
tind mai degrabă de foi 
unui cartof sau a unei mii i 
de fotbal Insuficient umflate... 
Aslmetriile Pămintulul se tra
duc prin protuberante și adîn- 
cituri. Cunoașterea acestor „de
fecte estetice" ale planetei are o 
mare însemnătate pentru cer
cetările geofizice, în general In 
descifrarea structurii interne a 
Terrei.

• UN VETERAN IN
TRE SATELIȚI. Cel mal -b4- 
trin" dintre sateliții artificiali 
încă activi ai Pămîntului și-a 
găsit recent sfîrșitul, odată cu 
reintrarea tn straturile atmo
sferice. Este vorba de un sate- 
lit-balon experimental, pro
pulsat în spațiu la 13 iulie 
1966 de o rachetă americană de 
tip „Atlas" și care timp de a- 
proape 11 ani și-a îndeplinit 
funcția ca parte componentă a 
unui sistem mai larg de teleco
municații. Este interesant de 
menționat că satelitul, din 
momentul lansării și pînă 
la ajungerea pe orbita ce-1 
fusese destinată — la 1000 
km depărtare de Pămînt — era 
„pliat" ; datorită unui amestec 
gazos, el s-a desfăcut apoi, 
luind o formă sferică cu un 
diametru de 91 metri.

• MICROELEMEN- 
TELE IN TRATAREA MA
LADIILOR OCULARE. 
Specialiștii sovietici in oftal
mologie au stabilit o relație 
intre maladiile ochilor șl pro
cesele biochimice care se pe
trec în organismul uman, rela
tează agenția T.A.S.S. Astfel, 
Tatiana Șlopak, profesor la 
Institutul de medicină din Kiev, 
a demonstrat că'evoluția unor 
boli ale ochilor este însoțită de 
reducerea sau creșterea conți
nutului unor microelemente din 
țesutul ocular. Specialiștii opi
nează că această interdepen
dență deschide noi posibilități 
pentru diagnosticarea din timp 
și tratarea eficientă a unor 
maladii oculare. Consemnind, 
de pildă, reducerea conținutului 
de cobalt în sîngele bolnavului 
în timpul glaucomei acute, 
pentru tratament a fost utilizat 
și cobaltul. Rezultatele au fost 
Încurajatoare, in sensul că 
după „o cură de cobalt" la pa- 
cienți s-a putut consemna nor
malizarea tensiunii intraocu- 
lare și îmbunătățirea vederii.

• AUTOMAT ZO
OTEHNIC. întreprinderea da 
mașini agricole din Sanok (R.P. 
Polonă) a realizat o instalație, 
aplicată cu succes la una din 
fermele zootehnice ale voievo
datului Krosno, și care este 
destinată hrănirii automate a 
vițeilor. Este suficient ca ele
mentele necesare alimentației 
să fie introduse în aparat o dată 
la două zile ca acesta să „pre
gătească" hrana, să determine 
temperatura, precum și propor
țiile necesare. Automatul are 
capacitatea de a hrăni 80 de 
viței in același timp.

• BALENE CAPTIVE. 
Autoritățile canadiene au trimis 
în Golful Halls, de pe coasta 
de vest a Insulei Terra Nova, 
un spărgător de gheață pentru 
a salva patru balene prinse de 
ghețuri. Nava va căuta să alcă
tuiască o trecere spre marea 
liberă prin bariera de gheață 
care a blocat uriașele cetacee. 
Acestea sînt rănite datorită e- 
forturilor pe care le-au făcut 
în vederea spargerii crustei de 
gheață pentru a ieși la suprafață 
ca să poată respira.

• ROMANE PE 
DISCURI. Transpunerea pen
tru scenă sau pentru ecran (in
clusiv ecranul TV) a unor ro
mane, mai mult sau mâi puțin 
cunoscute, este o practică înce
tățenită de multă vreme. Iată 
că acum a apărut o inovație în 
acest domeniu : înregistrarea 
în întregime a unui roman pe 
discuri, in lectura unor actori 
celebri. Inaugurarea ciclului de 
„romane discografice" s-a făcut 
cu faimoasa lucrare „Războiul 
lumilor", a lui H. G. Wells, 
unul din părinții 
științifico-fantastic 
Pentru înregistrare 
două albume de discuri) a fost 
nevoie de doi ani. Povestitorul 
este cunoscutul actor britanic 
Richard Burton.

romanului 
modern. 

(Insumind
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