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O HOTĂRÎRE FERMĂ A 

COLECTIVULUI DE LA ÎN

TRE PRINDEREA DE POMPE 

DIN BUCUREȘTI :

,,Vom face totul 
pentru a livra 

neîntîrziat 
toate produsele 

contractate'1
ÎN PAGINA A IV-A

i ——————

Condiția încheierii semănatului
în timpul optim:

Salutat cu manifestări de deosebită stimă și prețuire,

RITMUL STABILIT
TREBUIE SĂ FIE 

REALIZA T Șl DEPĂȘIT 
de fiecare formație de lucru,

ca personalitate politică proeminentă a zilelor noastre

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎȘI CONTINUĂ VIZITA ÎN S. U. A.

„Întîlnirea și convorbirile cu 
președintele Carter au fost deschise, 
fructuoase. Am stabilit nu numai 
relații de colaborare între țările noastre, 
dar, aș spune, și relații prietenești 
- care se vor reflecta, fără îndoială, 
în colaborarea româno-americană. îmi 
exprim speranța că aceste convorbiri 
și înțelegeri vor deschide noi perspective 
colaborării dintre România și Statele 
Unite, în interesul celor două țări, 
al cauzei colaborării și păcii inter
naționalei

(Din Declarația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la dejunul de la Clubul național al presei 
din Washington)

La sosirea in orașul Chattanooga, statul Tennessee

in*  toate
Pentru a încheia însămînțfirile în 

timpul optim trebuie semănate zil
nic 320 000 ha, ceea ce, desigur, re
prezintă o sarcină deloc ușoară, 
dar pe deplin realizabilă ținînd 
seama de gradul de înzestrare a u- 
nităților agricole cu tractoare, se
mănători, de experiența mecaniza
torilor din agricultură. Ceea ce se 
cere acum și în zilele care urmea
ză este o perfectă organizare a în
tregii activități, astfel incit toate 
tractoarele și utilajele să fie folo
site fără întrerupere, desigur in
tr-un regim de exploatare care să 
nu ducă la defectarea lor. în aceas
tă ordine de idei, hotărîtoare sint 
buna aprovizionare cu semințe, ca 
și o îndrumare și un control per
manente, nemijlocit, din partea spe
cialiștilor, a cadrelor de conducere 
din unități și de la primăriile co
munale. în cea mai mare parte a 
unităților agricole a fost organizată 
munca în două schimburi prelun
gite. lucrîndu-se practic ziua și 
noaptea.’Trebuie spus însă că, da
torită unor defecțiuni în organiza
rea muncii, nu în toate unitățile și 
în toate județele se realizează vi-

unitățile
teza zilnică planificată, ceea ce fa
ce ca în unele cazuri in loc să fie 
recuperate intîrzierile se încarcă 
cu fiecare zi planul de lucru. De 
aceea, este de importanță hotărî
toare ca fiecare formație de lucru, 
fiecare fermă, fiecare unitate a- 
gricolă să realizeze oră de oră și 
zi de zi planul stabilit, să se ia 
toate măsurile pentru ca termenele 
fixate pentru încheierea insămin- 
țărilor să nu fie depășite, semă
natul în epoca optimă fiind con
diția hotăritoare pentru obținerea 
de recolte sporite. Ritmul alert de 
lucru trebuie să fie dublat pretu
tindeni de o grijă cu totul deose
bită pentru calitatea fiecărei lu
crări, începind cu pregătirea pa
tului germinativ și pină la incor
porarea seminței în sol. în acest 
context, trebuie asigurate asis
tența tehnică. îndrumarea nemij
locită, controlul permanent in 
cimp din partea cadrelor. tehnice și 
cadrelor de conducere, munca lor 
trebuind să fie organizată în a- 
ceastă perioadă ca și a mecaniza
torilor : în program de zi și de 
noapte.

Ancheta noastră din pagina a V-a pune în evidentă, 
prin răspunsurile date de cadre de răspundere din ju
dețe, modul in care se realizează viteza zilnică de 
lucru, defecțiunile care mai există și măsurile ce se 
impun pentru accelerarea ritmului de lucru in condițiile 
respectării stricte a regulilor agrotehnice, pentru o ca
litate ireproșabilă a semănatului.

IN INTIMPINAREA ZILEI
DE 1 MAI

ale metalurgiștilor

Sosirea în orașul Chattanooga
în continuarea vizitei de stat pe 

care o fac în S.U.A., președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au sosit 
vineri dimineața (ora 18,00, ora 
Bucureștiului) în orașul Chattanooga, 
statul Tennessee.

împreună cu șeful statului român 
se află tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe. Vasile Pungan. minis
tru la Președinția Republicii Socia
liste România, șeful grupului de 
consilieri ai președintelui. Ion Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, și alte persoane oficiale 
române.

Avionul special pus la dispoziție 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
zboară deasupra unor zone împădu
rite. brăzdate de canale de irigații 
și de apele fluviului Tennessee. Ora
șul Chattanooga, cu o populație de 
110 000 locuitori, este înconjurat de 
un lanț muntos de joasă altitudine, 
care formează o centură de protecție

in jurul său. Frumusețea acestui oraș 
este dată de faptul că se află in 
mijlocul unei păduri imense și urcă 
în trepte, pe coline, creind impresia 
unui gigantic amfiteatru natural.

Ora 10,00, ora locală. Avionul pre
zidențial, care, de la decolarea de 
pe aeroportul internațional al capi
talei Statelor Unite, a survolat sta
tele Virginia, Virginia de Vest și 
Kentucky, aterizează pe aeroportul 
Lovell, din apropierea orașului Chat
tanooga.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați și salutați 
cu căldură de Ray Blanton, guverna
torul statului Tennessee, și doamna 
Blanton, Merlyn Lloyd, deputată de 
Tennessee în Camera Reprezentan
ților a Congresului S.U.A., Charles 
A. Rose, primarul orașului Chatta
nooga, și doamna Rose, Don More, 
judecătorul districtului Hamilton, cu 
soția, S. David Freeman, director în 
Consiliul directorial al corporației 
guvernului S.U.A. „Tennessee Valley

Authority",. Ira Trivers, președintele 
Camerei de comerț din Chattanooga, 
și alte persoane oficiale federale și 
locale.

în timp ce fanfara universității din 
localitate intonează „Onor la pre
ședinte". garda de onoare prezintă 
armele. Se trag 21 de salve de tun.

în numele celor prezenti. al locuito
rilor orașului Chattanooga si ai sta
tului Tennessee, guvernatorul Ray 
Blanton urează președintelui Nicolae 
Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu un cordial si prietenesc 
bun sosit, exprimîndu-și, totodată, 
deosebita plăcere de a avea prilejul 
să-l cunoască personal pe conducăto
rul poporului român si să-l aibă, 
chiar și numai pentru citeva ore, ca 
oaspete mult stimat.

Șeful statului român își exprimă 
satisfacția de a avea ocazia să facă 
această vizită la Chattanooga, să cu
noască nemijlocit viata si munca po
porului american.

Dejun oferit la Clubul național al presei 
din Washington

Viu interes fa{ă de pozițiile 
constructive, realiste ale României 
socialiste în marile probleme ale 

actualității internaționale
în pagina a Il-a 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au primit 
un grup de cetățeni americani 

de origine română
în pagina a 111-a

în întâmpinarea a- 
propiatei sărbători a 
zilei de 1 Mai, meta- 
lurgiștii țării au ra
portat c&, pină > la în
ceputul celei de-a doua 
decade a lunii aprilie, 
au elaborat, peste pre
vederile planului fizic 
la zi, 
44 000 
21 000 
finite ■ 
rurgice de 
portantă 
voltarea economiei na
ționale. Din datele 
centralizate pe ramură 
se desprinde că cele 
mai însemnate reali
zări au fost înregistra
te de colectivele de o-, 
țelari și laminatori ai 
Combinatului din Hu
nedoara — unitate 
fruntașă, care a lansat

mai mult, de 
tone otel și 
tone laminate 
- produse side- 

mare im- 
pentru dez-

în acest an chemarea la 
întrecere socialistă că
tre oamenii muncii din 
industria metalurgică. 
Sporul do -produeius 
obținut ' de siderur- 
giștii hunedoreni — 
care se ridică la a- 
proximativ 18 000 tone 
de otel cu caracte
ristici superioare și 
10 300 tone laminate 
finite — este rezulta
tul perfecționării unor 
tehnologii de topire și 
turnare, al 
timpului de 
a șarjelor si 
rii pe baze 
a întregii 
productive. Prevederile 
planului producției fi
zice au fost depășite 
și de oțelarii și lami- 
natorii combinatelor

reducerii 
elaborare 
organiză- 
științifice 
activități

siderurgice din Galați 
și Tirgoviștc. Tot
odată, laminatorii re- 
siteni au inserts pe 
graficul Întrecerii so
cialiste in cinstea 
zilei de 1 Mai cea 
de-a 5 000 tonă de la
minate finite, realizată 
peste planul la zi. spor 
obținut în întregime 
prin. folosirea cu ran
dament mărit a utila
jelor tehnice și a 
timpului de lucru. Tot 
pe seama utilizării la 
parametri 
agregatelor, 
furnaliștii si 
combinatului 
au elaborat în plus, in 
această perioadă, mai 
mult de 6 000 tone pro
duse siderurgice — 
cocs, fontă și otel. (A- 
gerpres).

superiori a 
cocsarli, 
oțelarii 
amintit

Sporuri importante la producția fizică
Eforturile susținute 

ale colectivelor 
oameni ai 
industria 
Vaslui de 
în viață
Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la îndepli
nirea și depășirea pla
nului producției fizice 
au influențat pozitiv 
activitatea lor și în 
prima decadă a lunii 
aprilie a.c. Astfel, s-a 
reușit ca. în perioada 
ce a trecut de la 
începutul anului și

de 
muncii din 

județului 
a traduce 
hotărîrile

pină la 10 aprilie, uni
tățile vasluiene con
structoare de mașini 
să asigure economiei 
naționale o producție 
fizică suplimentară, 
concretizată in 169 000 
bucăți rulmenți. într-o 
largă gamă tipodimen- 
sională, precum și in 
mașini-unelte. de pre
lucrat metale prin aș- 
chiere, in timp ce în
treprinderile indus
triei ușoare au livrat, 
între altele, 19 000 bu
căți tricotaje tip bum-

bac și 7 000 perechi în
călțăminte. în sectorul 
materialelor 
strucții s-au 
suplimentar 
ne polistiren expan
dat, 1 209 mp uși-fe- 
restre din lemn, pre
cum și prefabricate 
din beton armat. De 
asemenea. în ramura 
industriei agroalimen- 
tare s-au realizat, pes
te plan, produse lacta
te proaspete < 
mate prin 2 271 
(Crăciun Lăluci).

de con- 
produs 

20 to-

expri- 
hl.

(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Jimmy Carter, dupâ încheierea convorbirilor oficiale Pe aeroportul Lovell din Chattanooga, garda de onoare prezintâ armele

Prin creșterea 
productivității muncii
Pe ansamblul întreprinderilor 

industriale din Orșova s-a în
registrat, de la începutul anu
lui. o productivitate cu 3,2 la 
sută superioară prevederilor de 
plan. Pe această bază s-a 
obținut întregul spor de 6 mi
lioane lei la producția indus
trială. Succesul este, intre al
tele, rezultatul materializării a 
peste 100 măsuri tehnico-orga- 
nizatorice vizînd mai buna fo
losire a capacităților de pro- 

; ducție, creșterea indicilor de 
utilizare a mașinilor, cit și di- 

I minuarea cheltuielilor mate- 
I riale.

Acțiuni 
de economisire 

a resurselor materiale
Preocuparea specialiștilor 

Combinatului petrochimic de la 
Brazi pentru reducerea consu
murilor de materii prime și 
materialș la Obținerea deriva- ! 
telor din țiței, se materializează i 
in noi acțiuni. între acestea se 
remarcă : separarea paradietil- 
benzenului din amestec, optimi- î 

| zarea fluxurilor de fabricație in i 
instalațiile de anhidridă, amena- 

! jarea unei rampe de descărcare ; 
i a metaxilenului pentru grăbirea 
I prelucrării acestuia in instala- 
i țiile de reformare catalitică, 
i Aplicarea măsurilor amintite 

vor duce — numai anul acesta 
I — la obținerea de economii 
! de peste 10 milioane lei.
i______ t
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Dejun oferit la Clubul național al presei din Washington

Viu interes fața de pozițiile constructive, 
realiste ale României socialiste in marile

probleme ale actualității internaționale

PR!MURI LA PREȘEDiNTELt
NICOLAE CEAUȘESCU

Directorul general al Fondului Monetar 
Internațional, H. J. Witteveen

Joi la amiază, tovarășul. Nicolae 
Ceausescu a participat la un dejun 
oferit in cinstea sa de conducerea 
Clubului national al presei din 
Washington.

Cei peste 200 de ziariști americani 
și corespondenți ai presei străine 
acreditați la Washington au făcut o

DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Doamnelor și domnilor,
Vă rog să-mi permiteți să vă adre

sez dumneavoastră șl tuturor cetățe
nilor americani care ne ascultă la pos
turile de radio un salut cordial. Sint 
bucuros că mă aflu pentru a doua 
oară la acest club, in anturajul dis
tinșilor săi reprezentanți, ai presei 
americane și străine. Am fost bucuros 
să reintilnesc, cu acest prilej, mulți 
reprezentanți ai presei americane 
care au vizitat România și care au 
scris cite ceva despre țara noastră, 
citeodată mai bine, alteori mai puțin 
bine.

Mă aflu In Statele Unite — la in
vitația președintelui Carter și a 
doamnei Carter — împreună cu so
ția, cu colaboratorii care v-au fost 
prezentați aici. Cu puțin timp îna
inte am încheiat convorbirile cu pre
ședintele Carter și am semnat o de
clarație comună. Pot spune că, în 
cursul convorbirilor, am abordat un 
cerc larg de probleme, atît cu privire 
la relațiile bilaterale — care, mai cu 
seamă in domeniul economic, au cu
noscut un progres simțitor, ajungînd 
la un volum de aproape zece ori mai 
mare decit în 1970 — cit și cu pri
vire la alte probleme de inte
res comun. Am început deja ac-

★
In continuare, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a răspuns unor întrebări 
adresate de participant!! la dejun.

La o întrebare tn legătură cu 
situafia din Orientul Mijlociu fi 
poziția României privind căile 
de soluționare a conflictului și 
de instaurare a păcii in a- 
ceastă zonă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns :

Consider că în situația creată în 
Orientul Mijlociu, ca urmare a vizi
tei istorice a președintelui Sadat, se 
impun răspunsuri clare, precise din 
partea Israelului, care să permită de
pășirea impasului la care s-a ajuns. 
Fără nici o îndoială că printre pro
blemele hotăritoare care trebuie so
luționate este aceea a poporului pa
lestinian. a recunoașterii dreptului 
său la autodeterminare — inclusiv la 
constituirea unui stat independent — 
a participării palestinienilor, prin re
prezentanții lor autentici — O.E.P. — 
la tratative.

în același timp, odată cu reluarea 
negocierilor dintre Egipt și Israel, se 
impune ca o necesitate stringentă Re
luarea sau organizarea Conferinței de 
Ia Geneva, sau a altei reuniuni inter
naționale, care să permită alăturarea 
și participarea la tratative a Siriei, 
Iordaniei, a palestinienilor și, desi
gur. și a altor state interesate.

La o întrebare privind căile 
de soluționare a situației de în
cordare din Cornul Africii, pre
cum și din Namibia, Rhodesia 
și Africa de Sud, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a răspuns :

România se pronunță cu hotărire- 
pentru soluționarea oricăror probleme 
litigioase dintre state pe calea tra
tativelor. Considerăm că și proble
mele din Cornul Africii, ca și din alte 
zone, trebuie soluționate pe calea 
tratativelor, fără a se recurge la 
arme.

în ce privește Rhodesia, Namibia 
și Africa de Sud. acolo situația este 
de altă natură, fiind vorba de lupta 

călduroasă primire președintelui Re
publicii Socialiste România.

Președintele interimar al clubului, 
Arthur Wiesee, a prezentat persona
litatea șefului statului român și a 
mulțumit călduros in numele ziariș
tilor americani și străini pentru 
onoarea ce li s-a făcut.

Au fost prezenți reprezentanți ai 

țiuni de cooperare cu unele firme 
americane prin constituirea unei so
cietăți mixte in România. Avem, de 
asemenea, o înțelegere cu o mare fir
mă americană privind participarea 
României la unele investiții în indus
tria cărbunelui a Statelor Unite.

în aceste zile s-au realizat noi în
țelegeri. S-a convenit cu multe firme 
americane să extindem relațiile eco
nomice și de cooperare în producție, 
iar in cadrul convorbirilor cu pre
ședintele Carter, cu membri ai ad
ministrației am ajuns la concluzia 
comună că sint încă multe posibili
tăți de a sprijini în mod activ, atît 
noi în România, cit și președintele 
Carter și administrația Statelor Uni
te, dezvoltarea acestor relații. Pe an
samblu sint satisfăcut și mulțumit de 
felul în care am abordat problemele 
colaborării bilaterale.

Am discutat, fără îndoială, și multe 
probleme internaționale, începînd cu 
Orientul Mijlociu. Am abordat pro
blemele securității europene, ale 
dezarmării, ale noii ordini economice 
internaționale, am discutat despre 
necesitatea intensificării eforturilor 
și a colaborării româno-americane. 
pentru soluționarea în mod democra
tic a acestor probleme, in interesul

*
de eliberare națională. Deci este 
vorba de necesitatea sprijinirii miș
cărilor de eliberare națională, pen
tru ca aceste popoare să-și cîștige 
independența deplină, să se pună ca
păt politicii de apartheid, să se asi
gure ca populația majoritară să par
ticipe la conducerea țării.

La unele întrebări privind 
concepția României în legătură 
cu drepturile omului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a răspuns :

Concepția României asupra dreptu
rilor omului pornește de la necesita
tea deplinei egalități între oameni, a 
realizării unor relații economice echi
tabile, care să asigure fiecărui cetă
țean posibilitatea de a duce o viață 
cit mai bună și demnă, de la acce
sul liber la învățămint. cultură și 
știință, de la posibilitatea participării 
directe a oamenilor, fără deosebire 
de naționalitate — și, desigur, noi 
avem în vedere și clasa muncitoare, 
și țărănimea, și intelectualitatea — la 
conducerea societății. Numai o ase
menea abordare a problemei dreptu
rilor omului asigură pe deplin mani
festarea plenară a personalității 
umane, afirmarea posibilităților fie
căruia în raport cu capacitatea sa. O 
asemenea orinduire și asemenea 
drepturi asigurăm noi in România !

Cred că și în ce privește problema 
drepturilor omului. în relațiile dintre 
state trebuie pornit de la respectul 
independenței și de la neamestecul 
în treburile interne. Problemele drep
turilor omului nu se pot soluționa de 
nimeni altcineva decit de fie
care țară, de fiecare popor. Revine 
forțelor politice, maselor populare 
din țara respectivă să impună res
pectarea drepturilor și a libertăților 
fundamentale ale omului in fiecare 
stat.

Vă rog să nu-mi luați în nume de 
rău dacă pun întrebarea : cine- ar 
putea oare să se ocupe de multiplele 
probleme ale drepturilor omului care 
există in Statele Unite, decit guver
nul american, partidele politice și or
ganizațiile care sint chemate să so- 

Casei Albe și ai Departamentului de 
Stat al S.U.A.

Potrivit unei tradiții încetățenite in 
cadrul clubului, in timpul dejunului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
invitat să facă o succintă prezentare 
a stadiului relațiilor româno-ameri- 
cane. a rezultatelor vizitei și să răs
pundă la o serie de întrebări puse de 
ziariști.

afirmării principiilor de egalitate in
tre națiuni, al respectului indepen
denței și suveranității tuturor state
lor. al cauzei păcii.

Declarația comună pe care am 
semnat-o cu puțin timp înainte îm
preună cu președintele Carter dă ex
presie dorinței celor doi președinți, 
a popoarelor noastre de a întări co
laborarea în toate domeniile.. Și con
sider bună această declarație 1

Trebuie să vă declar că întîlnirea 
și convorbirile cu președintele Carter 
au fost deschise, fructuoase. Am sta
bilit nu numai relații de colaborare 
intre țările noastre, dar, aș spune, 
și relații prietenești — care se 
vor reflecta, fără îndoială. în co
laborarea româno-americană. Iată de 
ce acum, la încheierea convorbirilor 
și înainte de a pleca în alte state ale 
țării dumneavoastră, doresc să ex
prim încă o dată satisfacția mea 
pentru rezu'tatele vizitei și ale con- 
.vorbirilor. îmi exprim speranța că 
aceste convorbiri și înțelegeri vor 
deschide noi perspective colaborării 
dintre România și Statele Unite, în 
interesul celor două țări, al cauzei 
colaborării și păcii internaționale.

Vă mulțumesc 1 (Aplauze îndelun
gate).

★
luționeze aceste probleme ? Cred că 
nimeni altcineva. Același lucru este 
valabil pentru toate statele.

La o întrebare privind norma
lizarea relațiilor dintre Statele 
Unite si China, precum și in 
legătură cu unificarea Coreei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns :

După cum se știe, cu unele din 
aceste guverne, printre care cu Gu- 
verr^il Republicii Populare Chineze. 
Statele Unite au contacte directe și 
deci pot discuta cu ele orice pro
blemă. Desigur, am abordat în con
vorbirile cu președintele Carter și 
problemele dezvoltării colaborării cu 
aceste state, am făcut un schimb 
de păreri în legătură cu felul in care 
considerăm fiecare că trebuie acțio
nat pentru a se putea ajunge, la o 
normalizare a relațiilor dintre toate 
statele, la o politică de deplină ega
litate și de pace.

La o întrebare privitoare la 
problema reunificării Coreei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns :

tn legătură cu reunificarea pașnică 
a Coreei sint — cred — cunoscute 
propunerile președintelui Kim Ir Sen. 
care se pronunță pentru o soluție pe 
calea tratativelor — în condițiile 
existenței unui regim democratic in 
sud și respectării orinduirii din cele 
două părți — în cadrul unei federa
ții, care să păstreze relații bune cu 
Statele Unite.

La mai multe întrebări in le
gătură cu situația naționalități
lor conlocuitoare din România 
și cu felul cum a fost rezolvată 
problema națională in România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns :z

Am declarat ieri, in interviul pen
tru televiziune, că aș dori ca în toată 
lumea naționalitățile să se bucure cel 
puțin de atitea drepturi de care se 
bucură in România. Unul din rezul

tatele cu care ne mîndrim este fap
tul că am asigurat deplina egalitate 
in drepturi pentru toți cetățenii, fără 
deosebire de naționalitate. Naționali
tatea maghiară, ca și cea germană, 
sîrbă și altele, se bucură de drepturi 
depline, participă activ la întreaga 
viață economică și politică, au școli 
in limba proprie, teatre in limba pro
prie. De exemplu, naționalitatea ma
ghiară are 10 teatre ; există în Româ
nia și un teatru în limba idiș, printre 
putinele teatre din lume in această 
limbă. Se tipăresc cărți, ziare, reviste 
în limbile naționalităților conlocui
toare. Se poate spune că există toate 
condițiile pentru ca toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. să se poată manifesta plenar — 
în primul rind prin egalitatea lor de
plină in drepturi — in domeniul eco
nomic. in muncă. în participarea la 
conducerea administrativă a comu
nelor. orașelor si județelor, a între
prinderilor. la conducerea întregului 
stat.

Considerăm că tot ceea ce spun in 
legătură cu această problemă unii 
răuvoitori, unii care au fugit din țara 
lor in urma infringerii fascismului, 
nu fac decit să dăuneze relațiilor din
tre România și Statele Unite și — de 
ce să nu o spun — unii din acești 
domni speră că acestea vor afecta și 
relațiile prietenești dintre România 
și Ungaria. Dar toate acestea sînt 
vise deșarte. Naționalitatea maghiară
— ca și celelalte naționalități din țara 
noastră — acționînd împreună cu 
poporul român intr-o strînsă unitate, 
făurește socialismul. întregul popor 
român este hotărît să apere integri
tatea României, viata nouă, liberă — 
și este împotriva oricui ar îndrăzni 
să se atingă de cuceririle sale socia
liste.

La o întrebare privitoare la 
situația cultelor din România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns :

In România sint 14 culte religioase 
și mii de preoți. Preoții, ca și 
toți cetățenii, au deplina libertate 
să practice cultul religios pe care 
l-au adoptat. Dacă vom incheia o în
țelegere cu guvernul dumneavoastră 
ca preoții români să țină predici pe 
stadioane in S.U.A., atunci și cei din 
Statele Unite vor putea ține predici 
in România. (Aplauze ; animație in 
sală).

La o întrebare privind pro
blemele legate de reunificarea 
familiilor. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns :

De fapt, reunificarea familiilor este 
o problemă care s-a încheiat de mult, 
pentru că au trecut aproape 35 de ani 
de cind s-a terminat războiul. Sint 
insă cazuri, mai cu seamă de căsă
torii. pe care le tratăm cu multă în
țelegere. dar ținind seama și de opi
niile părinților, chiar dacă citeodată 
tinerii vor să le inoalc^. Eu\ ca pre
ședinte al României, nu pot sâ nu țin 
seama de faptul dacă părinții sint 
sau nu de acord ca un fiu al lor să 
se căsătorească cu cineva din străi
nătate. în asemenea mod am rezol
vat pînă acum aceste probleme, și tot 
astfel le vom rezolva și in viitor, 
avînd în vedere că ele nu reprezintă 
un motiv de preocupare deosebită in 
România.

îmi permiteți să vă relatez că, 
aseară, președintele Carter a între
bat pe participants la recepție cîți 
sînt veniți într-o perioadă mai scurtă 
din Europa. Și s-au ridicat multe 
mîini. I-am declarat în toastul meu
— și aceasta este realitatea — că 
dacă eu voi pune această întrebare 
atunci cind președintele Carter va 
veni în țara noastră, cred că nu se 
va ridica nici o mină, pentru că toți 
cetățenii români, atît de naționalitate 
română, cit și maghiară sau germană, 
se află în România de foarte mulți 
ani : românii sînt de peste 2 000 de 
ani, maghiarii de aproape 1000 de 
ani, germanii de 700—800 de ani — și 
există o tradiție ca ei să acționeze 
uniți, să facă totul pentru a-și realiza 
năzuințele acolo unde s-au născut. 
Nu au părăsit țara chiar în timpuri 
grele — și se știe că timp de circa 
500 de ani țara a suferit dominația 
imperiului otoman. Cu atît mal mult 
nu sînt oameni care și-ar părăsi țara 
astăzi, cind au devenit stăpini pe des
tinele lor și își făuresc viitorul în 
mod liber, așa cum îl doresc.

La o întrebare în legătură cu 
poziția României in problemele 
dezarmării generale, și în mod 
deosebit ale dezarmării nu
cleare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns :

în general. România se pronunță 
pentru dezarmare, și in primul rind 
pentru dezarmarea nucleară, împotri
va oricăror bombe nucleare și, ca 
atare, și a bombelor cu neutroni. 
Considerăm că Europa, ca și întreaga 
lume, are nevoie nu de noi arme de 
distrugere in masă, ci de oprirea ce
lor existente, de trecere la dezarmare 
și de asigurarea unei politici de pace 
și colaborare.

La o întrebare privind legen
dele care circulă în Occident in 
legătură cu figura domnitorului 
român Vlad Tcpeș, cunos
cut în aceste țări și sub 

-numele de Dracula sau de 
„Contele Dracula". tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a răspuns :

In primul rind. nu este vorba de un 
conte. Este vorba de un conducător 
al luptei poporului român împotriva 
jugului otoman, care — e adevărat — 
a fost aspru cu dușmanii și cu trădă
torii. A fost insă foarte blind cu po
porul și a luptat pentru a fi liber. 
Aceasta este imaginea lui Vlad 
Țepeș — cum se numește in Româ
nia — unul din luptătorii de frunte 
pentru independența țării.

Aș dori să vă mulțumesc pentru 
atenție, să exprim speranța că presa 
americană — criticind atunci cind 
sint intr-adevăr lucruri de criticat, 
dar spunind adevărul — va contribui 
la cauza prieteniei dintre popoarele 
noastre, la cauza prieteniei dintre na
țiuni. (Aplauze puternice).

Joi după-amiază, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit la reșe
dința sa oficială din Washington — 
Blair House — pe directorul general 
al Fondului Monetar Internațional

Președintele companiei „Occidental Petroleum",

A. Hammer, și președintele companiei 
„Island Creek", A. Gore

Joi după-amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a primit la Blair House, 
reședința rezervată în capitala Sta
telor Unite ale Americii. pe Armand 
Hammer. președintele companiei 
..Occidental Petroleum", si ne Albert 
Gore, președintele companiei ..Island 
Creek".

La primire a participat Nicolae M.

Președintele companiei „Coca-Cola“, J. P. Austin

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, in dună-amiaza 
zilei de joi. pe J. Paul Austin, pre
ședintele companiei .,Coca-Cola".

(F.M.I.), dr. Hendrick Johannes 
Witteveen.

A fost prezent Nicolae M. Nicolae, 
ambasadorul României la Washington.

In cursul convorbirii care a avut 
loc au fost discutate probleme pri

Nicolae, ambasadorul României la 
Washington.

Cu acest prilej, Armand Hammer 
a informat pe președintele Româ
niei asupra stadiului actual al lu
crărilor în vederea deschiderii mi
nei din Virginia Ia care se vor 
valorifica resurse carbonifere prin 
cooperare mixtă între firma „Island

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a referit la posibilită
țile de cooperare in viitor a firmei 
..Coca-Cola" cu firme românești. 

vind colaborarea intre România ș! 
Fondul Monetar Internațional. Tot
odată. a fost efectuat un schimb de 
păreri referitor la situația monetară 
internațională.

Primirea a decurs intr-o atmosferă 
cordială.

Creek" șl întreprinderi românești de 
profil.

în timpul convorbirii care a avut 
loc. s-a subliniat importanta extin
derii colaborării româno-americane 
în domeniul minier. în ansamblul 
bunelor raporturi dintre cele două 
țări și popoare.

Primirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, a participat am
basadorul României la Washington, 
Nicolae M. Nicolae.
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înaltă prețuire față de contribuția președintelui României la creșterea prestigiului

și înflorirea multilaterală a țării, la pacea și progresul întregii lumi

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
au primit un grup de cetățeni americani de origine română

Tovarâșa Elena Ceaușescu și doamna Rosalynn Carter se întrețin cordial

Dejun oferit in onoarea tovarășei 
Elena Ceausescu de doamna Rosalvnn Carter

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au intilnit, joi seara, la sediul Am
basadei tării noastre din Washington, 
cu un grup format din peste 250 de 
reprezentanți ai comunității româ
nești din Statele Unite aje Americii, 
de cetățeni americani de origine ro
mână.

L#i primire au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan, ministru la Președinția Re
publicii Socialiste România, șeful 
grupului de consilieri ai președinte
lui Republicii. Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Nicolae M. Nicolae, ambasadorul 
României la Washington.

In numele membrilor grupului, 
prof. Vasile C. Bârsan a exprimat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu cuvinte de 
caldă gratitudine pentru bunăvoința 
de a le fi acordat această intrevede- 
re, precum și sincere felicitări pen
tru marile progrese obținute de po
porul român,' sub conducerea pre
ședintelui României.

Au rostit, de asemenea, calde cu
vinte de salut la adresa președinte
lui României și a soției sale prof, 
dr. George Pelade, laureat al Pre
miului Nobel. Victorin Ursache. ar
hiepiscop al Arhiepiscopiei misionare 
ortodoxe române din S.U.A. și Ca
nada, avocat John Coman. președin
tele Uniunii și Ligii societăților ro- 
mâno-americane din S.U.A. și Cana
da. avocatul Barbu Nicolescu, pre
ședintele Fundației culturale româno- 
americane, pastorul Arsene Lu- 
caciu. președintele de onoare al 
Bisericilor baptiste din S.U.A. 
și Canada, Paulina’ Feher, pre
ședinta Comitetului cultural al 
comunității romăno-americane din 
Detroit, arhimandrit Paulin Popes
cu. parohul bisericii „Sf. Gheorghe" 
din Windsor — Canada. Ildiko Tri- 
en. artistă din New York, protopop 
Mihai Iancu, parohul bisericii inde
pendente ..Sf. Simion" din Detroit, 
prof. dr. Radu Florescu de la Uni
versitatea din Boston. Nicholas 
Bucur, președintele Comitetului de 
comerț internațional — Cleveland.

Relevind satisfacția lor față de
dezvoltarea relațiilor României cu
Statele Unite ale Americii. reprezen
tanții cetățenilor americani de origi
ne română au subliniat dorința de 
a contribui și in viitor la întărirea 
acestor raporturi de prietenie și co
laborare. Ei au arătat că. deși aflați 
departe de țara de baștină, au păs
trat permanent — prin grai și obi
ceiuri — legături vii cu România și 
vor transmite urmașilor mindria ori
ginii lor românești, dragostea pentru 
acest popor și această țară.

„Romanii din America — a spus 
in cuvîntul său prof. dr. George Pa
lade — înțeleg că istoria ne cere să 
gindim pe termen lung, să privim 
mereu in viitor. Pentru că națiunile 
sint entități care doresc să colabo
reze și este de datoria noastră, a 
tuturor, să ajutăm in măsura puteri
lor noastre la propășirea poporului 
român. Iată de ce. a subliniat cu
noscutul om de știință american, 
vom acționa pentru aplicarea ideii 
formulate de . președintele. Nicolae 
Ceaușescu în aceste zile la Casa 
Albă de a milita pentru o colabo
rare generală, care să facă accesibile 
tuturor popoarelor lumii bunurile 
ciștigate de știință și civilizație in 
timpurile noastre".

Subliniind marea contribuție a 
președintelui Nicolae Ceaușescu la 
progresul și prosperitatea României, 
la pacea și progresul intregii lumi, 
arhiepiscopul Victorin Ursache a 
spus, intre altele :

„FoloAim prilejul să vă adresăm, 
acum, personal, cele mai călduroa
se felicitări și bunele doriri de viată 
fericită împreună cu distinsa doamnă 
Ceaușescu. soția dumneavoastră, și 
toți cei dragi ai familiei dumnea
voastră. urindu-vă sănătate si deplin 
succes atit pentru buna înflorire a 
țării noastre de origine. România, cit 
și pentru bunele relații de pace și 
înțelegere intre popoare".

„Astăzi — a menționat in cuvintul 
său pastorul Arsene Lucaciu — sintem 
mai aproape unii de alții decit ori- 
cind in trecut. Noi voim nu numai 
să păstrăm aceste bune relații, dar 
să le și îmbunătățim. Noi zicem : 
Trăiască Excelența Sa, președintele 
României, Nicolae Ceaușescu !“

„Deși locuiesc in America, ca ce- 
tățeancă română de naționalitate 
maghiară — a subliniat in cuvintul 
său Ildiko Trien — aș dori să-mi 
alătur glasul prietenilor României 
contemporane, in a vă mullurri\ pen

Cu vin tarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Doomnelor și domnilor.
Dragi prieteni,
Sintem deosebit de bucuroși că. vi'- 

zitind pentru â patra oară Statelă 
Unite, avem plăcerea să no întilnim 
din nou cu cetățeni americani de 
origine română.

Aș dori să vă adresez tuturor 
cele mai bune sentimente. salutări 
călduroase și o imbrățișare româ
nească. (Aplauze).

Știu că în localitățile in care trăiti. 
în Statele Unite sau in Canada, pe 
lingă' activitatea pe care trebuie să 
o depuneți in viată, vă preocupați și 
de desfășurarea unei intense activi
tăți culturale pentru menținerea 
obiceiurilor, a tradițiilor tării in care 
v-ați născut.

De altfel, știți bine că poporul 
român a teușit. timp de mai bine 
de 2000 de ani. să se afirme si să se 
dezvolte, să ajungă la națiunea de 
astăzi, liberă si independentă, in ciu
da multor greutăți, a tuturor acelora 
care au vrut să-1 îngenuncheze.. toc
mai datorită faptului că întotdeauna 
oamenii păminturilor românești au 
fost uniți, au purtat in ei,dorul de 
libertate, dorința de-a fi ei'insisi. de 
a nu se lăsa niciodată ingenuncheati. 
(Vii aplauze).

Au trecut multe veacuri in care 
poporul nostru a luptat si /a înscris 
pagini de glorie in istoria sa. fiind 
admirat de întreaga lume de pe 
atunci. El a știut să mențină 
neatirnarea țărilor românești, să 
asigure realizarea statului national 
unic, care a devenit apoi România 
socialistă de astăzi, puternică și in
dependentă.

Desigur, dumneavoastră duceți aici 
o altă viată decit cea din România. 
Noi ne străduim să edificăm o socie
tate in care toti cetățenii patriei, 
fără nici o, deosebire de naționalitate 
sau de religie, să se bucure din plin 
de tot ceea ce realizăm, atit din punct 
de vedere material și spiritual, cit 
și de cuceririle științei, culturii, ci
vilizației. Știu că sint multi care au 
mai venit in ultimii' ani m România 
și au văzut ceea ce realizăm. Se 
poate spune că reușim să facem 
cite ceva, ca. an de an. România să 
devină tot mai bogată din punct de 
vedere material, tot mai puternică 
■din punct de vedere spiritual. Po
porul duce o viată tot mai îmbelșu
gată. iar tara noastră devine mai 
frumoasă si independentă, mai pu
ternică. bazîndu-se ne conștiința în
tregului popor că numai in deplină 
unitate isi poate făuri o viată liberă, 
demnă, asa cum o dorește el. (Aplau
ze puternice).

. Am venit in Statele Unite, la invi
tația președintelui Carter și a doamnei 
Carter, pentru a continua relațiile de 
prietenie și colaborarea statornicite 
între cele două țări și popoare. Aș 
putea spune că in ultimii ani am ob
ținut rezultate bune pe acest tărim, 
că România și Statele Unite conlu
crează tot mai strîns în domeniul 
economic, științific, cultural, precum 
și in multe probleme internaționale 
care necesită participarea tuturor 

tru grija manifestată față de. între
gul popor român, față de romtyi, ca 
și de unguri, germani, evrei sau alte 
naționalități. deopotrivă. Datorită 
stimei pe care o purtăm României, 
a continuat vorbitoarea, eu și soțul 
meu, Jay, care este american, am 
hotărit să dăm numele de Oana feti
ței noastre, nume al eroinelor ma
relui Mihail Sadoveanu. De altfel, a 
spune adevărul despre trecutul glo
rios al poporului român, ca și des
pre realitățile contemporane româ
nești. despre armonia generală din
tre români și eeleialte naționalități 

statelor, indiferent de mărimea lor, 
pentru a asigura soluții intr-un mod 
nou. democratic, in interesul fiecă
rei națiuni care dorește să fie liberă, 
stăpină pe destinele sale, să-și hotă
rască soarta tară nici un amestec 
din partea nimănui. (Aplauze).

Trebuie să vă spun că am incheiat 
astăzi discuțiile cu președintele Car
ter prin semnarea unei Declarații 
care consemnează rezultatele la 
care am ajuns in aceste două zile 
in discuții și dă expresie dorinței 
comune de a face tot ce este posibil 
pentru ca relațiile dintre țările noas
tre să devină tot mai bune, pentru 
ca colaborarea româno-americană să 
fie tot mai trainică. Totodată, de
clarația exprimă hotărirea noastră 
de a intări conlucrarea și pe plan 
internațional.

Am menționat deja la conferința 
de presă de astăzi, dar doresc să de
clar și in fața dumneavoastră, că. 
împreună cu președintele Carter, am 
subliniat nu numai hotărârea de a 
asigura continuarea și dezvoltarea 
relațiilor dintre țările noastre, ci am 
stabilit și relații prietenești — între 
noi doi — și. cum s-a exprimat el 
astăzi, și între soțiile noastre. 
Sperăm că aceasta va avea un rol 
important in dezvoltarea colaborării 
directe între țările noastre. (Aplau
ze puternice).

Ce vă pot spune acum, cind am 
ascultat aceste calde sentimente că
rora le-ați dat glas aici și pentru 
care doresc să vă mulțumesc din 
toata inima ?

Am simțit in cuvintele dumneavoas
tră sentimentele poporului român, ale 
romanilor, care oriunde s-ar afla si 
oriunde s-au aflat — reâpectind întot
deauna legile țârii in care au trăit 
sau trăiesc, ai cărei cetățeni sint as
tăzi — nu au uitat niciodată să-și iu
bească pămintul pe care s-au născut 
și nu au încetat să aibă permanent 
in minte că fiecare poate face cite 
ceva, oricit de puțin, pentru ca tara 
lor de origine să se înalte tot. mai 
sus. ca poporul din mijlocul căruia 
au pornit să devină tot mai mindru, 

■să ducă o viață tot mai îmbelșugată 
si. în acest fel. să contribuie și la în
chegarea prieteniei intre popoarele 
sau poporul unde trăiesc astăzi si 
poporul din mijlocul căruia au pornit.

V-aș dori să purtati întotdeauna in 
inimă, cu dragoste, poporul din rin- 
dul căruia ati pornit, să fiii cetățeni 
ai tării unde trăiti. iubind și tara în 
care trăiti. dar si tara de unde ați 
pornit, să constituiți o punte de le
gătură. a unei prietenii trainice, in
destructibile intre cele două’ țări si 
popoare. Am în vedere atit pe cetă
țenii de origine română din America, 
cit și ne cei din Canada. (Aplauze).

Am dori oa. în cadrul relațiilor ge
nerale cu Statele Unite, să dezvoltăm 
o strinsă colaborare economică și, 
acolo unde este posibil, și cu locali
tățile. cu orașele, cu coloniile de ori
gine română. De asemenea, dorim să 
dezvoltăm mai mult legăturile cultu
rale. științifice. Am dori să veniți cit 
mai des in Romania. unde veți putea 
constata întotdeauna sentimentele pe 
care dumneavoastră înșivă le aveți in 

a fost și este una din preocupările 
mele principale. Prin intermediul 
cuvintului. in discuțiile cu personali
tăți americane, senatori, congresmani. 
ziariști, preoți, rabini si alții am fă
cut și fac totul pentru a-mi aduce 
contribuția la' o mai bună și corectă 
cunoaștere a României".

Primit cu vii și puternice aplauze, 
a luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate, de 
stimă și respect la adresa României, 
a președintelui, ei. .

inimă, ospitalitatea și dragostea 
poporului român. (Aplauze puternice).

Intr-adevăr, trebuie să facem totul 
pentru ca iA această lume, unde sint 
multe probleme complicate, să se ac
ționeze pentru o politică nouă, de 
egalitate intre națiuni, de colaborare, 
de dezarmare, de înfăptuire a unei 
ordini economice mai drepte si mai 
bune, a noii ordini economice — cum 
îi spunem noi — pe care o doresc 
astăzi zeci si zeci de popoare și pe 
care trebuie să o recunoască si să se 
preocupe de a o infăptui chiar și ta
rile mai dezvoltate, cum sint Statele 
Unite.

De altfel, in declarația pe care am 
semnat-o cu președintele Carter veți 
constata că și in ce privește aceste 
probleme am ajuns la concluzii co
mune. Trebuie, intr-adevăr, ca oa
menii de pretutindeni să facă totul 
pentru pace, pentru afirmarea drep
turilor fiecărui popor, ale fiecărei 
națiuni, pentru că. numai in aseme
nea imprejurări, omenirea poate să 
se dezvolte intr-un ritm mai înalt. 
Numai in aceste condiții popoarele 
pot beneficia de tot ceea ce au creat 
mai bun știința, geniul uman.

Puteți fi siguri că România, țara 
dumneavoastră de origine, va fi în
totdeauna o militantă activă pentru 
egalitate intre națiuni, pentru pace 
și colaborare, că vom ține întotdea
una sus drapelul nostru tricolor, in- 
frățit astăzi și cucei roșu, cintind noul 
imn al nostru pe muzica „Tricoloru
lui". dar exprimind prin aceasta 
hotărirea noastră de a inălța patria, 
de a făuri o Românie tot mai pu
ternică. in care toți oamenii — atit 
cei care s-au născut in România, cit 
și cei care o vizitează — să poată 
să privească cu încredere că au in 
romani un partener cinstit, hotărit, 
care va face totul pentru progres și 
bunăstare, pentru pace. (Aplauze)

Probabil mulți vă mai amintiți de 
versurile lui Eminescu. care punind 
întrebarea : Ce-ți doresc eu ție, 
scumpă Românie — răspundea : „La 
trecutu-ți falnic, falnic viitor". Pu
tem spune că aceste visuri ale lui 
Eminescu sint astăzi o realitate vie. 
înfăptuită de poporul roman însuși, 
care este stăpin pe destinele sale și 
care urmează in întregime — atit 
cei de naționalitate română, cit și 
cei de naționalitate maghiară și ger
mană. evrei sau de alte naționali
tăți — Partidul Comunist Român, 
care a asigurat și asigură demnita
tea și gloria națiunii noastre. (Vii 
aplauze)

Vă mulțumesc încă o dată din 
inimă pentru sentimentele exprimate 
aici, pentru urările pe care mi le-ați 
adresat. Vă adresez tuturor, de ase
menea, din inimă, urarea de multă 
sănătate dumneavoastră și familiilor 
dumneavoastră, tuturor membrilor 
comunității dumneavoastră, cărora 
vă rog să le transmiteți cele mai 
bune urări în întreaga lor activitate 
și in întreaga lor viață.

Vă doresc multă sănătate, multă 
fericire și împlinirea tuturor dorin
țelor pe care le aveți. (Aplauze pu
ternice, îndelungate)

Doamna Rosalynn Carter, soția 
președintelui Statelor Unite ale Ame
ricii. a oferit, joi, un dejun în sa
lonul de recepții al Muzeului națio
nal de istorie și tehnologie din Wa
shington.

La sosire, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Rosalynn Carter au fost 
salutate cu cordialitate de astronau
tul Michael Collins, directorul Mu
zeului național al aerului și spațiului.

La dejun au luat parte Barbara 
M. Watson, administrator al Birou
lui pentru afaceri consulare din De
partamentul de Stat. prof. Melvin 
Calvin, laureat al Premiului Nobel, 
profesor de chimie la Universitatea 
statului California din Berkeley, cu 
soția. Milton F. Rosenthal, președin
tele părții americane in Consiliul 
economic româno-american, președin
te al „Enge.lhard Minerals and Che
micals Corporation" din New York, 
cu soția, dr. Lynn E. Weaver, direc
torul Școlii de inginerie nucleară a 
Institutului de tehnologie din Geor
gia. cu soția. John C. Coman. pre
ședintele Uniunii și Ligii societăților 
romăno-americane din S.U.A. și 
Canada, Mary F. Hoit, secretară 
pentru problemele de presă a 
doamnei Carter, numeroși alți oa
meni de știință și de cultură, repre
zentanți ai principalelor publicații 
din Washington etc.

Luind cuvintul. doamna Rosalynn 
Carter a exprimat asistenței plăcerea 
și onoarea de a o avea ca oaspete în 
S.U.A. pe tovarășa Elena Ceaușescu 
și de a-i putea oferi o masă cu par
ticiparea unora dintre personalitățile 
vieții științifice, culturale și artistice 
din capitala S.U.A. Subliniind prodi

Tovarășei Elena Ceaușescu i-a fost inmînală Diploma 
de Membru de Onoare al Academiei de științe a stalului Illinois

Tovarășa Elena Ceaușescu a primit 
joi. la Blair House, pe profesorul 
Emanuel M< rdinger. reprezentant al 
Consiliului de conducere al Acade
miei de științe a statului Illinois, cu 
soția. Profesorul american i-a inminat 
tovarășei Elena Ceaușescu diploma 
de Membru de Onoare al Academiei 
de științe a statului Illinois.

Luind cuvîntul. profesorul Emanuel 
Merdinger a arătat : Decernarea 
acestei distincții, prima, de altfel, 
acordată de Academia de stiinte din 
Illinois unei personalități de peste 
hotare, reprezintă expresia recunoaș
terii de către membrii Consiliului de 
conducere a contribuției dumneavoas
tră deosebite la dezvoltarea cercetă
rii științifice în domeniul chimiei.

Păstrez, a subliniat profesorul Mor- 
diftger, o vie amintire despre țara 
dumneavoastră, ca urmare a cinstei 
ce mi-a fost acordată de -a fi fost 
primit de președintele României, 
domnul Nicolae Ceaușescu. cu care 
am avut, in 1972, un interesant și 
util schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea relațiilor americano-ro- 

gioasa activitate socială și în dome
niul cercetării științifice a tovarășei 
Elena Ceaușescu, doamna Carter a 
menționat. înaltele responsabilități 
politice ale soției șefului statului 
român, ca membră a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. și 
deputată’ in Marea Adunare Națio
nală, precum și'titlurile de academi
cian, doctor in științe, membru al 
Biroului Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie și director 
general al Institutului central de 
chimie. Referindu-se la atribu
țiile pe care le are ca soție 
a șefului statului român, doamna 
Carter a adus elogii contribuției 
pe care tovarășa Elena Ceaușescu 
o aduce la dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare în
tre oamenii de știință de pe toate 
meridianele. Doamna Ceaușescu, a 
spus în încheierea cuvintului său 
doamna Carter, este o personalitate 
bine cunoscută și apreciată pe plan 
mondial.

Cuvinte de caldă apreciere la 
adresa activității tovarășei Elena 
Ceaușescu au adresat, de asemenea, 
astronautul Michael Collins, precum 
și dr. Bernard Finn și Jon Eklund, 
administratorii unor sectoare ale Mu
zeului național de istorie si tehnolo
gie din Washington.

In aplauzele asistenței, a luat 
cuvintul tovarășa Elena Ceaușescu.

Aș dori — a spus tovarășa Elena 
Ceaușescu — să-mi manifest deose
bita bucurie de a ne putea întilni in 
acest muzeu al tehnicii, cu dumnea
voastră, oameni de știință din dife
rite domenii. Ii mulțumesc doamnei 
Carter pentru posibilitatea de a vă 

mâne in domeniul științei. M-am an
gajat atunci față de șeful statului 
român, a spus in continuarea cuvin
tului său profesorul american, să nu 
precupețesc nici un efort pentru 
încurajarea contactelor multilaterale 
dintre oamenii de știință din cele 
două țări, să contribui pe cit îmi stă 
in putință Ia promovarea intereselor 
României in Statele Unite ale Ame
ricii și împărtășesc astăzi sentimen
tul de mulțumire personală că la 
dezvoltarea relațiilor romăno-ameri
cane mi-am adus și eu o modestă 
contribuție.

Primiți, stimată doamnă academi
cian, titlul onorific conferit de Aca
demia de stiinte a statului Illinois 
ca pe o recunoaștere atit a meritelor 
științei românești, pe care o repre- 
zentați, cit și a prestigiului interna
țional de care țara dumneavoastră se 
bucură in prezent, pentru politica sa 
independentă, pentru contribuția ac
tivă la promovarea păcii în lume..

Răspunzînd, tovarășa Elena 
Ceaușescu a dat expresie sentimente

întilni aici și mulțumesc, de aseme
nea. tuturor celor care au rostit cu
vinte frumoase, de apreciere, la adre
sa mea și a oamenilor de știință din 
România.

In continuare, tovarășa Elena 
Ceaușescu a apreciat că relațiile de 
colaborare dintre oamenii de știința 
din România și Statele Unite ale 
Americii pot și trebuie să cunoască 
in viitor o dezvoltare tot mai mare, 
pornind de la faptul că știința — 
prin excelență — servește omul.

Aș face, a spus tovarășa Elena 
Ceaușescu. următoarea propunere 
pentru oamenii de știință din Ame
rica : toate eforturile lor să fie în
dreptate numai și numai pentru a 
sluji omul, si nu pentru distrugere. 
Aceasta depinde foarte mult de oa
menii de știință 1

Cu acest gind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a adresat oamenilor de 
știință americani urarea de a obține 
succese tot mai mari în activitatea 
de cercetare, pentru a putea contri
bui într-o măsură și mai mare la 
dezvoltarea științei, pentru a putea 
colabora împreună cu oamenii de 
știință din întreaga lume la reali
zarea unei păci durabile pe această 
planetă, pe care noi trăim cu toții.

După dejun, doamna Rosalynn 
Carter a invitat-o pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să viziteze cîteva din să
lile. muzeului. Pe parcurs, numeroși 
cetățeni le-au salutat cu simpatie și 
respect. Erau de fată un mare număr 
de reporteri de radio și televiziune.

Tovarășa Elena Ceaușescu a răs
puns la întrebările unor corespon
denți de presă.

lor de satisfacție pe care le trăiește 
ori de cite ori contribuția științei ro
mânești la dezvoltarea științei în ge
neral este apreciată peste hotare, 
considerind că, prin aceasta, se aduce 
un elogiu capacității creatoare a po
porului român. Doresc, a arătat to
varășa Elena Ceaușescu. să mulțu
mesc in mod deosebit pentru distinc
ția ce mi-a fost acordată.

Sint deosebit de bucuroasă pentru 
faptul că oamenii de știință din țara 
noastră — de care și dumneavoastră 
sinteți legat, ca fiu al României — 
sint prețuiți in Statele Unite ale 
Americii. Sint bucuroasă, de aseme
nea. pentru faptul că, fiind cetățean 
al S.U.A., n-ați uitat România, că 
prețuiți țara in care v-ați născut.

în încheierea cuvintului său. 
tovarășa Elena Ceaușescu și-a expri
mat încrederea că, printr-o strinsă 
conlucrare, oamenii de știință români 
și americani vor face totul pentru a 
pune rezultatele cercetărilor in slujba 
păcii, prieteniei și progresului gene
ral al omenirii?
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VJZITA PRESEOmFim mCULAE CEAUSESCU IN STATE’E UNITE AU HUGH

în timpul vizitei la Centrala atomoelectricâ Sequoyah

Sosirea în orașul Chattanooga
(Urmare din pag. I)

Inaltii oaspeți sînt invitat! apoi să 
ia loc in automobilele oficiale, după 
care coloana de mașini se îndreaptă 
spre primul obiectiv înscris în itine
rarul vizitei prezidențiale în această 
localitate — Centrala atomoelectricâ 
Sequoyah.

După 35 de minute, coloana de ma
șini. escortată de o gardă de motoci- 
cliști și de un elicopter, ajunge la 
uzină.

Aici, președintele Nicolae Ceausescu 
Si tovarășa Elena Ceaușescu sînt in- 
timpinati cu cordialitate de Jere Ba
llentine. directorul acestei unități in
dustriale. de Gerald Stack, directorul 
proiectului construcției uzinei, pre
cum si de alti membri ai conducerii 
centralei.

„Vă urăm, domnule președinte, un 
călduros bun sosit la uzina noastră 
Si sperăm să vă putem arăta ceea ce 
este mai reprezentativ pentru mun
ca si eforturile colectivului de ingi
neri. Specialiști, tehnicieni de înaltă 
calificare si muncitori ai întreprinde
rii noastre'1 — a spus directorul Jere 
Ballentine în cuvîntul său de salut.

în amfiteatrul uzinei. J. Ballentine 
prezintă înaltilor oaspeți date semni
ficative cu privire la marea între
prindere pe care o conduce. Construc
ția acestui obiectiv — care întrece în 
importantă orice altă unitate indus
trială din statul Tennessee si se în
scrie printre realizările tehnologice de 
primă calitate ale S.U.A. — a început 
în primăvara anului 1969. pe o mică 
peninsulă din apropierea barajului hi
drocentralei de pe lacul de acumulare 
Chickamauga, la o depărtare de circa 
25 km nord de Chattanooga. în pre

zent. lucrările sînt în faza finală, uzi
na urmînd a intra în funcțiune la 
întreaga sa capacitate, de 2,4 milioane 
kilowați. în anul 1979, cînd va începe 
procesul de producție si cel de-al 
doilea reactor. în 1979. centrala va 
avea o putere instalată suficientă 
pentru a alimenta cu energie electri
că patru localități de dimensiunea o- 
rasului Chattanooga.

La construcția uzinei — proiect a 
cărui valoare se ridică la 1,1 miliarde 
dolari — lucrează 3 500 de muncitori, 
tehnicieni, ingineri si specialiști.

Tovarășul Nicolae Ceausescu si to
varășa Elena Ceausescu sînt invitați 
să cunoască cele mai importante sec
ții ale prestigioasei întreprinderi. Sînt 
vizitate, pe rind. sala de control si 
comandă a uzinei, reactorul nr. 1. a- 
flat în probe tehnologice, si reacto
rul nr. 2. care este în faza de asam
blare. Clădirea reactoarelor, explică 
directorul general, poate rezista la 
uragane de 300 mile (430 km pe oră). 
Ia cutremure de puteri extreme si la 
inundațiile cele mai devastatoare.

Oaspeții se interesează îndeaproa
pe de principalele caracteristici teh
nice ale fiecărei secții în parte, de 
avantajele economice ale uzinei, pre
cum Si de soluțiile întrebuințate pen
tru prevenirea poluării mediului în
conjurător.

Pentru întreținere Si funcționare, 
uzina atomoelectricâ va avea nevoie 
de un personal de numai 260 de per
soane : reactoarele vor avea 39 000 
de tuburi de zirconiu, conținînd 
circa 110 000 tone de dioxid de ura
niu. Aceste reactoare sînt echipa
te cu cîte patru generatoare de a- 
buri, cîntărind fiecare 325 tone. 

Apa, extrasă din fluviul Tennessee 
și folosită în procesul de producție, 
va fi răcită in două turnuri special 
construite și redată albiei fluviului 
fără nici un fel de impurități. Pen
tru a se realiza numai 80 la sută din 
cantitatea de electricitate produsă 
de Centrala atomoelectricâ Sequoyah 
ar fi necesare anual 6 milioane tone 
de cărbune sau 25 milioane barili de 
petrol.

în încheierea vizitei la uzina ato- 
moelectrică, directorul general J. 
Ballentine a subliniat onoarea deo
sebită făcută de înalții oaspeți ro
mâni colectivului acestei unități in
dustriale prin vizita lor aici și le-a 
adresat inyitația să revină în Chat
tanooga, la uzina Sequoyah, pentru 
a o revedea cînd va funcționa la în
treaga ei capacitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat 
apoi un alt obiectiv industrial im
portant din statul Tennessee — uzi
na ..Combustion Engineering", care 
furnizează produse, echipamente și 
servicii pentru producerea și prelu
crarea energiei și combustibililor, 
metalelor, produselor chimice și pe
trochimice etc.

Aici, inaltii oaspeți români sînt în- 
timpinați de președintele companiei, 
Arthur Santry, și de membrii Consi
liului directorat

După o scurtă oprire în fața unei 
machete a uzinei, oaspeții sînt con
duși de-a lungul fluxului tehnologic, 
cu care prilej le este prezentată în
treaga gamă de echipament industrial 
produsă de ..Combustion Enginee
ring". Aici lucrează 6 000 de persoa
ne. Principalul domeniu de activitate 
îl constituie producția de cazane grele 

de presiune pentru centrale nucleare 
(30 m lungime, 11 metri diametru 
și 1 000 tone greutate). De asemenea, 
uzina produce 250 componente de di
ferite tipuri pentru centrale nucleare, 
echipamente pentru industria chimi
că și petrochimică, ansambluri pen
tru generat aburi utilizînd combusti
bili solizi. Sînt prezentate, de aseme
nea, o presă de 15—20 mii tone, pre
cum și un laborator pentru testare 
metalurgică și cercetare.

în continuare, solii poporului român 
au fost invitați de președintele com
paniei în sala de recepții a uzinelor, 
unde. în numele conducerii compa
niei. domnul Arthur Santry a expri
mat deosebita onoare si plăcere de a 
avea ca oaspeți pe șeful statului ro
mân și pe tovarășa Elena Ceaușescu. 
El a subliniat relațiile bune existen
te între firma sa și întreprinderile 
românești de comerț exterior, eviden
țiind posibilitățile largi create pentru 
dezvoltarea acestor raporturi reci
proc avantajoase prin identificarea 
de noi căi eficiente de cooperare in 
producție. ..Sintem mîndri de rela
țiile economice pe care le avem cu 
România și sintem convinși că vizita 
dumneavoastră în Statele Unite va 
constitui un nou stimulent pentru 
amplificarea acestor relații" — a de
clarat Arthur Santry.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit gazdelor pentru ospitali
tate și a adresat urări de succes 
colectivului uzinelor „Combustion En
gineering".

Vineri după-amiază (ora 22,00, ora 
Bucureștiului), președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu \au părăsit Chatta
nooga, plecînd spre Dallas.

La uzina „Combustion Engineering"

ÎNTÎLNIRI DE LUCRU
Joi, Gheorghe Oprea, prim vice- 

prim-ministru al guvernului, și Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, s-au întâlnit cu con
ducerile firmelor „International Har- 
ferser", „Marion" și „Foxboro".

Au fost discutate și convertite în
țelegeri pentru extinderea colaborării

bilaterale între întreprinderile ameri
cane și cele românești în domeniul 
construcțiilor de mașini.

*
în cursul zilei de joi, tovarășii Ște

fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, și Vasile Pungan, ministru la 
Președinția Republicii, șeful grupului 

de consilieri ai președintelui Repu
blicii Socialiste România, s-au intilnit 
cu Zbigniew Brzezinski, consilier 
prezidențial pentru problemele secu
rității naționale.

Au fost discutate aspecte ale evolu
ției relațiilor bilaterale, precum și 
probleme actuale ale vieții interna
ționale.

Obiective de investiții în avans
Colectivul întreprin

derii de construcții Și 
montaje miniere Pe
troșani. care trebuie 
să execute anul acesta 
un volum de lucrări 
aproape dublu fată de 
1977, a terminat cu o 
lună mai devreme 
construcția noii cen
trale termice de la 
întreprinderea minie
ră Bărbăteni. O altă 
realizare de dată re

centă o constituie fi
nalizarea părții de 
construcție și preda
rea, pentru montajul 
instalațiilor, a stației 
electrice de 110 kilo- 
volti de la mina Vul
can 2. în perioada 
care a trecut de la 
începutul anului, mun
citorii. tehnicienii și 
inginerii din cadrul a- 
cestei unități de con
strucții de obiective

miniere din Valea Jiu
lui și-au realizat sar
cinile de plan în pro
porție de 102,8 la su
tă. De subliniat că pe 
ansamblul unităților 
miniere din Valea 
Jiului planul de in
vestiții pe primul tri
mestru al anului a 
fost depășit cu peste 
19 milioane lei. (A- 
gerprea).

Cărbune peste plan
După ce Ia finele 

trimestrului I al aces
tui an, întreprinderea 
minieră „Sălajul" din 
Sârmășag înregistra o 
depășire de plan de 
7400 tone cărbune, in 
primele 10 zile din tri
mestrul II depășirile 
față de prevederile 
stabilite au însumat

peste 20 tone, adică 
două tone în plus în 
fiecare zi de lucru, 
ritm ce va cunoaște un 
adevărat salt la înce
perea extracției în a- 
batajul 805, cu noua 
combină ce urmează 
să intre în funcțiune 
în curînd. La succese
le obținute de între

prindere, un aport de
osebit l-au avut colec
tivele de mineri din a- 
batajul 905 Sărmășag, 
condus de subinginerul 
Ioan Oros, și cei din 
sectorul Surduc, în 
fruntea căruia lucrea
ză tehnicianul Teodor 
Vale. (Ion Mureșan).

Economii de metal și energie electrică
„Producții cu consu

muri materiale redu
se" — acest imperativ 
al cincinalului stă per
manent în atentia co
lectivelor din între
prinderile industriale 
care. în perioada ce 
a trecut de la în
ceputul anului, au 
înregistrat economii 
însemnate de materii 
prime și materiale, de 
combustibil și energie 
electrică. O informație 
primită din județul 
Brașov, de pildă, men
ționează, printre al
tele, că industria din 
această parte a tării a 
economisit o cantitate

de energie electrică e- 
chivalentă cu necesa
rul pentru asigurarea 
producției pe timp de 
o lună a marii între
prinderi brașovene 
„Hidromecanica". De 
la întreprinderea de 
autoturisme din Pi
tești, aflăm, de aseme
nea, că s-a realizat o 
reducere a consumului 
de metal de aproape 6 
kg la fiecare autove
hicul produs în acest 
an. Acest succes este 
rezultatul unui amplu 
program de măsuri în
dreptat spre diminua
rea greutății fiecărui 
autoturism — pînă in 
1980 — cu cel puțin

80 de kg, prin repro- 
iectarea și redimen- 
sionarea unor piese 
componente și extin
derea folosirii unor în
locuitori plastici ai 
metalului. Și la între
prinderea de utilaj 
chimic și forjă din 
Rîmnicu Vîlcea, con
tul de economii arată, 
in prezent, reducerea 
cu 30 kg a consumului 
normat de metal in
clus la fiecare tonă 
de produs finit, ca re
zultat al reintroducerii 
în producție a unor 
deșeuri, cum sînt ca
petele de tablă și ța- 
gle rămase de la debi
tare. (Agerpres).

Realizarea ritmică si integrală a planului producției fizice are o 
mare importantă pentru functionarea in bune condiții a mecanismului 
economiei naționale, pentru satisfacerea necesităților de mașini, utilaje 
și de alte produse ale beneficiarilor interni, pentru livrarea la termen 
a produselor destinate exportului. Tocmai de aceea, in lumina hotârî- 
rii Plenarei C.C. al P.C.R. din 22—23 martie a.c., colectivele de între
prinderi au datoria de a-și concentra eforturile și energiile creatoare 
asupra îndeplinirii, zi de zi și decadă cu decadă, a sarcinilor in acest 
domeniu, cu atît mai mult cu cit. din cel de-al doilea semestru al 
anului, producția fizică și producția netă vor constitui indicatori de 
bază ai planului, în funcție de care se va acorda și retribuirea oame
nilor muncii. Cum se acționează in unitățile industriale pentru înfăp
tuirea planului la producția fizică și ce trebuie întreprins, în conti
nuare, pentru crearea tuturor condițiilor necesare obținerii unor rea
lizări maxime în practică ?

portante pentru pompe. Ce vedem ? 
Două brigăzi de lucrători executau 
de zor, pe mașini universale, cu pro
ductivitate scăzută, mormane de șu
ruburi, prezoane. piulițe — organe 
de asamblare standardizate (în can
tități de sute de mii, după cum a- 
veam să aflăm). Și aceasta, pentru a 
nu fi total dereglat montajul pom
pelor. Cauza ? întreprinderea de șu
ruburi din Tirgu Secuiesc a rămas 
in restanță, la sfirșilul anului trecut, 
cu 150 000 prezoane, in 52 tipodimen- 
siuni, și cu peste 70 000 șuruburi, in 
46 de tipodimensiuni, iar unitățile

trice restante de anul trecut nu a 
fost încă soluționată în timp util, cu 
toate intervențiile făcute la forurile 
de resort din centrală și minister.

Și totuși, producția fizică a între
prinderii poate fi mult sporită. Ar
gumente 7 Iată citeva, subliniate de 
adunarea generală a oamenilor mun
cii. In primul rind. producția fizică 
trebuie să crească la pompele intens 
solicitate de beneficiari, prin utiliza
rea judicioasă a capacităților de pro
ducție — și aceasta, prin trei căi im
portante de acțiune imediată : califi
carea mai intensă a noilor muncitori

Zilele acestea ne-am aflat la în
treprinderea de pompe din București, 
unde am discutat cu ing. Eugen Zar- 
cula, directorul tehnic al unității.

— Cum și-a îndeplinit colectivul 
întreprinderii sarcinile de plan pe 
primul trimestru din .acest an 7

— Din darea de seamă statistică 
referitoare la realizarea planului, re
zultă că, în primul trimestru, planul 
a fost îndeplinit in proporție de 103 
la sută la producția globală și de 
100.8 la sută la producția marfă. 
Deci, apreciem că s-a muncit bine 
în această perioadă de început de an.

— Dar la producția fizică 7
— Dacă ne referim la sortimentul 

principal, denumit generic „pompe 
centrifugale", planul apare neindepli- 
nit cu 19 procente. în planul fizic 
însă, care acum — potrivit normelor 
planificării — se măsoară în bucăți, 
intră și pompe de 2—3 kg și pompe 
de citeva zeci de tone, mult mai 
complexe. Totul, deci, se bagă în- 
tr-o căciulă, cum se spune. Ar fi mai 
lesne să producem pompe mici ; iată 
însă că, în acest an, nu avem co
menzi pentru astfel de pompe, ci toc
mai pentru pompe mari, de înalt ni
vel tehnic și calitativ, absolut nece
sare punerii în funcțiune a unor o- 
biective industriale importante, cu a 
căror fabricație ne acoperim integral 
capacitatea de producție. După pă
rerea noastră, soluția optimă ar fi să 
se stabilească un plan fizic pe grupe 
de pompe.

Este timpul ca forurile de resort 
din domeniul planificării să găsească 
un criteriu științific pentru comen- 
surarea exactă a producției fizice, 
a eforturilor colectivului întreprin
derii privind satisfacerea cerințelor 
economiei naționale, așa cum se arată 
în hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 22—23 martie a.c. cu privire la 
perfecționarea conducerii și planifi
cării economico-financiare. întrucît,

0 HOTARÎRE FERMĂ A COLECTIVULUI DE IA ÎNTREPRINDEREA DE POMPE DIN CAPITALĂ:

„Vom fate totul 
pentru a livra neintirziat 
toate produsele contractate"

• Depășirile globale nu pot compensa nerealizările la unele sortimente • Cînd pompele 
de 2—3 kg se „adună" cu cele de zeci de tone • Apel ferm către unii furnizori din 

Tîrgu Secuiesc, Botoșani, Sighetu Marmației, Timișoara, Craiova și București

în privința criteriului de măsurare a 
producției fizice, directorul tehnic 
are dreptate, nu mai insistăm asu
pra argumentelor sale. Da.r, alătura
rea în calculul rezultatelor a pom
pelor mici celor mari nu explică în
tru totul nerealizarea sarcinilor pla
nificate la producția fizică. La sfîr- 
șitul primului trimestru, unitatea a 
rămas în restanță, față de prevede
rile contractuale, cu unele cantități 
de pompe. Astfel, nu au fost livrate 
unităților chimiei, agriculturii și in
dustriei navale circa 200 de pompe.

Cum se acționează, concret, în sec
țiile întreprinderii bucureștene pen
tru îndeplinirea planului producției 
fizice ? Iată-ne în sectorul 2 — pre
lucrări, unde trebuie să se producă, 
în ritm susținut, diferite piese im-

specializate din Botoșani și Sighetu 
Marmației — cu 200 000 șuruburi și 
piulițe. în primul trimestru din acest 
an, nici vorbă să se recupereze inte
gral. aba cum prevede legea, aceste 
rămineri în urmă. Dimpotrivă, uni
tățile amintite nu au livrat nici 25 la 
sută din cantitatea restantă din anul 
trecut și din cea prevăzută prin con
tracte, pentru trimestrul I.

Alte pompe nu au putut fi mon
tate din lipsa motoarelor electrice, 
ce trebuiau asigurate de „Electro- 
motor“-Timișoara, „Electroputere" 
din Craiova, întreprinderea de mo
toare electrice din București ș.a. 
Problema recontract.ării, reprogra- 
mării în fabricație la furnizori și li
vrării cu prioritate în primul trimes
tru a celor 3 100 de motoare elec-

și ridicarea generală a pregătirii 
profesionale ; o mai bună organizare 
a procesului de producție, pornin- 
du-se de la reanalizarea sortimente
lor care se fabrică la fiecare loc de 
muncă ; încărcarea fiecărui utilaj in 
toate cele trei schimburi.

în legătură cu aceste probleme 
esențiale, maistrul principal Paraschiv 
Stăncscu, secretarul comitetului de 
partid și președinte al consiliului oa
menilor muncii, ne-â relatat :

— Cu toate că au fost organizate 
cursuri de calificare, ce cuprind un 
număr important de ucenici, asigu
rarea cadrelor bine pregătite pentru 
unele meserii rămine în continuare 
nerezolvată. De aceea, în paralel cu 
preocupările pentru recrutarea de noi

muncitori, comitetul de partid și con
siliul oamenilor muncii au inițiat 
citeva acțiuni importante pentru su
plinirea deficitului de forță de mun
că, prin creșterea productivității 
muncii. în secțiile de prelucrări am 
trecut la organizarea mai bună a 
locurilor de muncă pe flux, consti- 
tulndu-se linii tehnologice de fabri
care a arborilor și rotoarelor. La 
montaj, acționăm pentru specializa
rea echipelor pe tipuri de pompe, 
ceea ce asigură un spor de produc
tivitate la această operație. Echipele 
specializate răspund de produsele 
montate, de la efectuarea probelor și 
pinâ la expediere, ceea ce garantea
ză nivelul tehnic și calitativ al pom
pelor. Amintesc și de măsura de a 
asimila, de la bun început, de la. faza 
de prototip și de serie zero, noile ti
puri de pompe direct pe liniile de 
fabricație, cu convingerea că munci
torii și maiștrii care vor realiza pro
dusul în serie vor deprinde mai rapid 
„secretele" operațiilor tehnologice. 
Concomitent cu aceste măsuri, acțio
năm pentru schimbarea mentalității 
unor cadre tehnice, de a lăsa pro
blemele să se rezolve de Ia sine, pe 
„cale oficială", spre a le determina 
să înțeleagă răspunderea ce le revine 
pentru a interveni prompt în scopul 
soluționării operative, pînă la capăt, 
a tuturor problemelor producției, a 
tuturor aspectelor privind realizarea 
integrală a planului producției fi
zice.

— Cînd vor fi recuperate restan
tele la producția fizică 7

— Vom face totul pentru ca. în 
întâmpinarea zilei de 1 Mai. să li
chidăm neîntârziat restantele, să li
vrăm toate produsele prevăzute in 
contracte. Aceasta depinde si de 
modul în care unitățile furnizoare isi 
vor face datoria.

Este un angajament ferm din partea 
colectivului întreprinderii, hotărît 
să-și facă datoria față de beneficiari, 
potrivit intereselor economiei naționa
le. Precizăm insă că problemele ridi
cate în cadrul analizei noastre nu se 
pot rezolva de la sine. Măsurarea ri
guroasă a producției fizice trebuie a- 
sigurată prin intermediul instrumen
telor planificării, după cum îmbună
tățirea cooperării și aprovizionării 
tehnico-materiale are un rol decisiv 
în îndeplinirea planului producției fi
zice, în onorarea contractelor econo
mice încheiate cu beneficiarii din tară 
și partenerii de (ieste hotare.

Corneliu CÂRLAN
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Primire la Consiliul de Stat Primire la C. C. al P. C. R. tv
Vineri dimineața, tovarășul Ștefan 

Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
do Stat, a primit delegația parlamen
tară norvegiană condusă de Guttorm 
Hansen, președintele Stortingului.

Au participat ' tovarășii Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., Margareta 
Hauser, secretar al M.A.N., Ilie Șa- 
lapa, președintele Comisiei perma
nente a M.A.N. pentru industrie și 
activitatea economico-financiară.

A fost prezent Per Borgen, minis
tru, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Norvegiei la București.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Ștefan 
Voitec a transmis un salut membri
lor delegației și a exprimat convin
gerea că vizita parlamentarilor nor
vegieni constituie o nouă contribuție 
la dezvoltarea bunelor relații exis
tente între România și -Norvegia, la 
cauza păcii și înțelegerii între po
poare.

Mulțumind, conducătorul delegați
ei a rugat să se transmită președin
telui Nicolae Ceaușescu un călduros 
salut, împreună cu expresia senti
mentelor de înaltă stimă și conside
rație. Totodată, președintele parla
mentului norvegian a mulțumit pen
tru ospitalitatea cu care delegația a 
fost primită pretutindeni în țara 
noastră, pentru prilejul ce i s-a ofe
rit de a cunoaște realizările remar
cabile ale poporului român.

în timpul întrevederii, s-a eviden
țiat cu satisfacție evoluția relațiilor 
dintre România și Norvegia și a fost 
relevată dorința comună de a ex
tinde și aprofunda aceste raporturi 
pe multiple planuri. A fost sublini-

Cronica zilei
în ziua de 14 aprilie a avut loc la 

Ministerul Afacerilor Externe sem
narea Acordului consular între Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Ghana.

Din partea română documentul a 
fost semnat de Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, iar din partea ghaneză de Kwa- 
me Ăddae, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și 
membri ai Ambasadei Republicii 
Ghana la București.

*
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc vineri dimineața parafarea 
unei Convenții în domeniul asisten
tei juridice între Republica Socialistă 
România și Regatul Belgiei.★

în cadrul schimburilor culturale 
româno-poloneze. in sala din str. Bre- 
zoianu nr. 23—25, din Capitală, a avut 
loc deschiderea expoziției „Carica
tura poloneză", organizată în colabo
rare de revistele „Urzica" și „Szpilki" 
din Varșovia. ★

Cu prilejul împlinirii a 150 de ani 
de la nașterea doctorului Carol 
Davila, vineri, la Institutul oncologic 
din București, a avut loc o manifes
tare omagială organizată de Acade- • 
mia Republicii Socialiste România și 
Academia de științe medicale.

Uniunea societăților de științe 
medicale din țara noastră a orga
nizat. la rindul său, in aceeași zi, 
la Casa centrală a armatei din Ca
pitală. o ședință omagială intitulată 
..150 de ani de la nașterea prof. dr. 
Carol Davila, general de divizie".

(Agerpres) 

ată, de asemenea, importanța inten
sificării contactelor și conlucrării 
dintre parlamentele celor două țări 
pentru amplificarea raporturilor pri
etenești româno-norvegiene, pentru 
realizarea unui climat de pace, secu
ritate și cooperare în Europa și în 
lume. ★

în aceeași zi, Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a avut 
o întrevedere cu delegația parlamen
tară norvegiană. Au fost abordate 
unele aspecte privind dezvoltarea în 
continuare a colaborării economice 
între România și Norvegia, în do
menii de interes reciproc, precum și 
unele probleme privind făurirea noii 
ordini economice internaționale.★

Vineri, delegația parlamentară nor
vegiană, condusă de Guttorm Han
sen, președintele Stortingului (Parla
ment), a avut o întrevedere la Co
mitetul de Stat pentru Energie Nu
cleară cu Cornel Mihulecea. pre
ședintele comitetului. Cu acest pri
lej, oaspeții au fost informați despre 
realizările si preocupările țării noas
tre în domeniul extinderii aplicațiilor 
pașnice ale energiei nucleare.

Parlamentarii norvegieni au vizitat 
apoi centrul de producție a izotopi
lor, precum și alte unități ale Cen
trului național de fizică București- 
Măgurele. în această vizită, parla
mentarii norvegieni au fost însoțiți 
de Nicolae Giosan, președintele Ma
rii. Adunări Naționale.

în cursul după-amlezli, oaspeții au 
vizitat Combinatul petrochimic Brazi 
și întreprinderea de sere din Ploiești.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Concursul național școlar de gimnastică sportivă
în prezenta a mii de elevi s-au 

desfășurat ieri în sala Floreasca fi
nalele pentru gimnastele din catego
riile a II-a si I si maestre ale con
cursului national școlar de gimnas
tică sportivă.

Vii aplauze au răsplătit evoluția 
tinerelor gimnaste de la unitățile 
sportive școlare din întreaga tară, 
învingătoare la finalele, de ieri au 
fost : categoria a II-a — Lucia Me- 
reuță (de la Liceul nr. 4 Galați) : 
categoria I — Corina Sasu (Liceul

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în orașul iugoslav Slavonski Brod 

au început întrecerile Balcaniadei 
de box pentru tineret.

în prima gală a semifinalelor, doi 
pugiliști români au obținut victorii. 
La cat. cocoș. Gh. Negoiță l-a învins 
la puncte pe bulgarul Lesov, iar Ia 
cat. ușoară Dumitru Vîlcu a cîști- 
gat prin KO, în prima repriză, în 
fața lui Glajov (Bulgaria).

• în ziua a doua a turneului inter-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

16. 17 și 18 aprilie. In (ară : Vremea 
va fi în general instabilă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi, mai 
ales cu caracter de aversă, îndeosebi 
în a doua parte a intervalului. Vint 
moderat, cu intensificări, la început 
din sectorul sudic, apoi din sectorul

Tovarășii Paul Niculescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, și Vasile Mușat, secretar 
al C.C. al P.C.R., au primit, vineri 
la amiază, delegația Asociației de 
prietenie a poporului chinez cu stră
inătatea și a Asociației de prietenie 
China-România, condusă de tovară
șul Wang Pin-nan, membru al Co
mitetului Permanent al Consiliului 
Național al Conferinței Politice Con
sultative a Poporului Chinez, pre
ședintele Asociației de prietenie a 
poporului chinez cu străinătatea, 
care se află în vizită în țara noastră.

Convorbiri economice
Tovarășul Ilie Verdeț, prim vice

prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, a primit, vineri după-amia- 
ză. delegația de specialiști din Re
publica Populară Chineză, condusă 
de Chia Hui-sheng, adjunct al mi
nistrului industriei carbonifere, care 
se află într-o vizită în tara noastră.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme de interes reciproc pri
vind dezvoltarea, în continuare, a co-

Delegația guvernamentală 
a R. P. Chineze a vizitat 
întreprinderi din Capitală

Delegația guvernamentală a Repu
blicii Populare Chineze, condusă de 
tovarășa Cen Mu-hua. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 

de filologie-istorie din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej) ; categoria maestre 
— Dumitrița Turner (Liceul de filolo
gie-istorie din orașul Gh. Gheor
ghiu-Dej).

Premiul pentru exercițiul cel mal 
dificil l-a primit Cristina Grigoras. 
iar acela pentru nota cea mai mare 
din întregul concurs (9,70 la sol) a 
revenit Dumitritei Turner. Ambele 
premiante sint eleve la unitatea șco
lară din orașul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

național de polo pe apă pentru e- 
chipe de juniori, care se desfășoară 
la Sofja, selecționata României a în
vins cu scorul de 10—6 (3—1. 2—1, 
2—1, 3—3) formația Iugoslaviei.

Cu un rezultat surprinzător s-a în
cheiat meciul dintre formațiile Bul
gariei și U.R.S.S., in care tinerii 
sportivi bulgari au terminat învin
gători cu scorul de 3—2 (0—1, 2—0, 
1—1, 0—0).

vestic. Temperatura va continua să 
scadă ușor. Minimele vor fi ctiprinse 
intre 2 și 12 grade.' iar maximele 
între 8 și 18 grade, local mai ridicate 
in prima parte a intervalului. In 
București : Vremea va fi in general 

Onstabijă, cu c^ruL. temporar. . noros..
Vor cădea ploi ce vor avea și carac
ter de aversă. Vint moderat, cu in
tensificări în a doua parte a interva
lului din sectorul vestic. Tempera
tura in scădere ușoară.

La convorbire, desfășurată Intr-o 
ambiantă tovărășească, de caldă prie
tenie, au participat tovarășii Ion Po- 
pescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat, președintele Asociației de prie
tenie romăno-chineză. Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ion Botar, secretar al 
I.R.R.C.S.

A fost prezent Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la București.★

în aceeași zi. tovarășii Paul Nicu
lescu și Vasile Mușat au oferit un 
dejun în onoarea oaspeților.

(Agerpres)

româno-chineze
laborării economice dintre cele două 
țări și, îndeosebi, a cooperării pen
tru valorificarea superioară a resur
selor miniere, energetice și metalur
gice.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au luat 
parte Trandafir Cocirlă, ministrul 
energiei electrice, precum și repre
zentanți ai Ambasadei R.P. Chineze 
la București.

(Agerpres)

P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, ministrul relațiilor 
economice cu străinătatea, a vizitat 
în cursul zilei de vineri întreprinde
rile de mașini grele și de mașini- 
unelte și agregate din Capitală. Cu 
acest prilej, membrii delegației au 
luat cunoștință de unele realizări 
prestigioase ale oamenilor muncii 
din aceste unități reprezentative ale 
industriei constructoare de mașini 
românești.

Oaspeții au fost însoțiți de Nicolae 
Stefan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, precum și 
de Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P.' 
Chineze la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Experiment la Institutul oncologic 
din București

Vineri, la Institutul oncologic din 
București a avut loc conferința pu
blică și demonstrația practică de se- 
rodiagnostie al bolii canceroase, sus
ținute de ing. chimist Nicolae Iones- 
cu-Dimbovița.

In vederea urmăririi desfășurării si 
analizei rezultatelor obținute a fost 
constituită o comisie formată din 21 
membri, sub conducerea prof. dr. 
Radu Păun, vicepreședinte al Acade
miei de științe medicale, comisie al
cătuită din profesori’ universitari ai 
institutelor medico-farmaceutice din 
întreaga tară, medici, alti specialiști, 
reprezentanți ai Ministerului Sănă
tății. Comisia a pus la dispoziția ing. 
chimist Nicolae Ioncscu-Dimbovita 50 
de probe de singe, recoltat de la di
feriți bolnavi, din care 34 de cancer 
și 16 de alte afecțiuni necanceroase. 
Diagnosticul cunoscut de comisie se 
afla în plic sigilat.

în urma efectuării experimentului.

Vizita delegației economice guvernamentale 
din R. A. Egipt

Delegația economică guvernamen
tală din Republica Arabă Egipt își 
continuă vizita in țara noastră.

Vineri dimineața, Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a 
avut o întrevedere cu șeful delega
ției, Ahmed Sultan, viceprim-minis
tru, ministrul electricității. Cu acest 
prilej au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea și adincirea coo
perării româno-egiptene pe plan e- 
conomic.

Au participat Trandafir Cocirlă, mi
nistrul energiei electrice, precum și

Semnarea Programului de schimburi în domeniile 
învățămîntului, științei și culturii între România 

și Danemarca
Vineri la amiază a fost semnat, la 

Ministerul Afacerilor Externe, Pro
gramul de schimburi în domeniile 
invățămîntului, științei și culturii în
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Regatului Da
nemarcei pe perioada 1 aprilie 1978- 
31 martie 1980. Documentul, semnat 
de Dumitru Trancă, directorul Di
recției pentru cultură și presă din 
Ministerul Afacerilor Externe din 
tara noastră, și Holock Colding, di
rectorul Direcției culturii din Minis
terul Afacerilor Externe din Dane
marca. va contribui în continuare la 
dezvoltarea relațiilor cultural-științi- 
fice româno-daneze, în scopul unei 
mai profunde cunoașteri reciproce a 
realizărilor celor două țări. în dome
niul invățămîntului și științei sint 
prevăzute, printre altele, realizarea 
de noi contacte între instituțiile de 
specialitate, schimburi de vizite ale 
unor delegații, acordarea de burse 
pentru studenți și asistenți universi
tari. Pe plan cultural-artistic, pro
gramul specifică traducerea reciprocă 
de lucrări literare, științifice și teh
nice, includerea in repertoriul teatral 
a unor piese de scriitori din cealaltă 
țară, organizarea de turnee ale unor 
formații artistice, de expoziții de artă 
și fotodocumentare, zile ale filmului. 
Alte prevederi se referă la schimbu
rile româno-daneze pe tărimul pre- 

pe baza metodei originale a ing. chi
mist Nicolae Ionescu-Dimbovița, au 
rezultat următoarele :

Din cele 34 de probe de singe de la 
bolnavi canceroși au fost confirmate 
24 de probe, ceea ce reprezintă un 
indice de concordantă de 70.6 la sută, 
în ceea ce privește cele 16 probe de 
singe de lâ bolnavi necanceroși, re
zultatul a fost negativ la 15 probe, 
deci un indice de concurentă de 94 la 
sută.

Comisia, comparind diagnosticul 
stabilit anterior cu rezultatele anun
țate de ing. chimist Nicolae Ionescu- 
Dimbovița. a apreciat experimentul 
ca fiind valoros.

în acest sens, comisia a recomandat 
Ministerului Sănătății să sprijine con
tinuarea cercetărilor întreprinse de 
i,ng. chimist Nicolae Ionescu-Dimbo
vița în vederea perfecționării practice 
a serodiagnosticului bolii canceroase. 

Hassan Abdel Aal Nayel, ambasado
rul R.A. Egipt la București.★

Vineri seara, cu prilejul vizitei In 
țara noastră a viceprim-ministrului 
egiptean Ahmed Sultan, ambasadorul 
Egiptului in România, Hassan Abdel 
Aal Nayel, a oferit un dineu.★

După ce, miercuri și joi, membrii 
delegației au vizitat întreprinderea 
„Electroputere"—CraiOva și Sistemul 
hidroenergetic și de navigație Porțile 
de Fier, delegația s-a aflat vineri la 
întreprinderea de mașini grele Bucu
rești. (Agerpres) 

sei și radiodifuziunii, sportului, turis
mului și ocrotirii sănătății.

La semnare a fost prezent Axei 
Serup, ambasadorul Danemarcei la 
București. (Agerpres)

cinema
• Concediul care nu a avut ioc : 
VICTORIA — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Puntea: CAPITOL — 9,15; 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; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Alt bărbat, altă femeie : PA
TRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• E atît 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 ; LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30. BUCUREȘTI — 8,30; 
10,45; 13; 15,30; 18; 20.30, FAVO
RIT -t 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Sărbătoarea cartofilor copți :
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14;
16; 18; 20.
• Sîmburii de vișină : TIMPURI 
NOI — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Guerrilla: FESTIVAL — 9: 11; 
13; 15; 17; 19; 21, GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mintă : 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* * 
CARA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18;

• Teatrul Național București 
(sala mare) : Un fluture pe lam
pă — 16; 20, (sala mică) : Căsă
toria — 15,30, Autobiografie — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : GEORGE THY- 
MIS (Grecia). Solist : VALENTIN 
GHEORGHIU — 20, (la sala mică 
a Palatului) : Recital de pian : 
Iosif Ion Prunner. Recital de 
vioară : Anda Petrovici — 18.
• Opera Română : Flautul fer
mecat — 19.
• Teatrul de operetă : Leonard
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
laiidra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 15, Ferma
19.30. (sala Grădina icoanei) : In
terviu — 15, Tineri căsătoriți
caută cameră — 19,30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 15, 
Emigranții — 19,30.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Patima fără sfîrșit —
19.30, (sala Studio) : Carambol — 
19, (la Sala Palatului) : Micul in
fern — 19,30.
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 10, Serenada 
tîrzie — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19.30, (sala Victoria): 
Rapsodii de primăvară — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română“ : Bucuroși de oaspeți î
— 19.30.
• Teatrul „Ton Vasilescu" : Adam 
și Eva — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 10. Scufița cu trei 
iezi — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Tigrul
purpuriu căruia îi plăceau clăti
tele — io. (la Clubul T.,4. str. 
Turturelelor 12) : Ileana Sînziana
— 10.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de Ia Circul Mare din 
Moscova — 16; 19,30.

20.
• Sandokan — tigrul Malayeziei : 
BUCEGI — 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, COTROCENI — 8.45; 11,30; 
14,15: 17: 19,45.
• Profetul, aurul st ardelenii : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
• Jucăria : EFORIE — 9; 13,30;
16; 18.15: 20,15.
• O bucată de cer : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Urgia : DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
• Corsarul ; MELODIA — 9;
11.15: 13.30: 16: 18,15: 20.30. MUN
CA — 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.15.
• Riul care urcă muntele : FE
RENTARI — 15,30; 17,30: 19,30.
• Mr. Majestyk : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Ediție specială : GTULEȘTI — 
11; 13,15; 15.30: 17,45; 20.
• Zmeul de hîrtie : VOLGA — 9: 
12; 16: 19. COSMOS — 13; 16; 19, 
ARTA — 9: 12,30: 15,45; 19.

PROGRAMUL l

12,00 Telex
12,05 Curs de limb*  spaniol*
12.30 Roman-foileton : „Familia Palll- 

ser". Episodul 8
13.20 Muzică distractivă
14,00 Reportaj TV : „Nobila osteneală*
14.20 Muzică ușoară
14.35 Stadion
16.25 Clubul tineretului
17.25 Agenda cultural-artlstlcă
17.55 Săptămlna politică internă șl in

ternațională
18.10 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret : „Charles Chaplin"
19.30 Telejurnal
20,00 Teleenciclopedla
20.30 Mari filme western : „Incident la 

Ox-Bow". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor americane

21,45 Inttlnlre cu satira și umorul 
22,15 Telejurnal
22.25 stelele ctnteculul șl dansului

PROGRAMUL 2

20,00 La ordinea zilei In economie
20.10 Desene animate
20.35 Tinerii șl muzica lor — Victor 

socaclu
20.55 Publicitate
21,00 Imnurile muncii. Munca — Izvor 

de Inspirație în creația româ
nească contemporană

21.30 Intermezzo coregrafic cu Mata 
Plisețkaia — pe muzică de P.I. 
Ceaikovskl

21,40 Dicționar cinematografic : Jac
ques Dâml

• Evadați din viitor : VIITORUL 
15,30; 17,45; 20.
• Cheamă-mă tn depărtarea lu
minoasă : POPULAR — 16; 18.
• Milițiencele din insulă : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre

Realizați viteza de lucru planificată la semănat?
Ce învățăminte se desprind 
din nctivitatea desfășurată 
in ziua de joi, 13 aprilie, și ce 
măsuri se impun pentru 
uccelerarea ritmului de lucru

La ancheta „Scînteii64 răspund cadre 
de conducere din județele Prahova, 

Galați, Arad, Sălaj

PRAHOVA:

In zilele următoare—ritm aproape dublu
Dacă în alte zone ale tării meteo

rologii anunță ploi, vreme mai puțin 
bună pentru agricultură. în Prahova 
timpul este însorit, frumos, ceea ce 
face ca pe cimp să se lucreze cu ran
dament maxim. Așa după cum arată 
datele centralizate pe iudet. dc la vi
teza zilnică planificată la insămîn- 
tări de 3 000 ha. se ajunsese ieri la
4 800 de hectare și în zilele ce ur
mează sint premise să se depășească
5 000 hectare. Pină in prezent, pre
gătirea terenului în cooperativele 
agricole de producție prahovene s-a 
realizat pe circa 47 la sută din su
prafețe si pe total culturi însămin-

GALAȚI:

îoală atentia I.A.S.-uritor; realizările lor 
sint mirit sub cele ale cooperativelor

„în ziua de 13 aprilie — ne spunea 
inginer Ticu Stoleru, director gene
ral al direcției agricole județene, in 
județul nostru s-au însămîntat cu 
diferite culturi din epoca I si porumb 

581 hectare. 

tate procentul este de aproape 30 la 
sută. Astă-seară (13 aprilie), după 
cum ne spune ing. Aurel Furfuricâ. 
directorul direcției agricole jude
țene, însămînțările la floarea-soare- 
lui, sfeclă de zahăr de pe cele aproa
pe 10 000 de hectare se vor încheia. 
Si cu toate forțele se va trece la 
cultura de bază, porumbul, unde mai 
sint de însămîntat circa 30 000 de 
hectare. Toate mijloacele mecanice 
— 1 800 de tractoare. 400 de semă
nători. 380 de discuri și altele — se 
găsesc pe ogoare unde mecanizatorii 
lucrează zi-lumină si in multe părți 
in doua schimburi. (Constantin Că
prarul.

Viteza de lucru la semănat pla
nificată pentru ziua de 13 aprilie 
a fost depășită în cooperativele a- 
gricole din județul Galați și nerea
lizată în I.A.S.-uri. Astfel, față de 
2160 hectare planificate a se însă-

mința în această zi in I.A.S., s-a 
realizat numai 1535 hectare, in vre
me ce cooperativele agricole și-au 
depășit substanțial sarcina planifi
cată in această zi, semănînd 8 046 
hectare, față de 7 500 hectare pla
nificate. Cauzele nerealizărilor țin atit 
de condițiile de lucru, de starea unor 
terenuri — în unitățile agricole Nă
moloasa. Bucesti. Ivești. Vlădești și 
altele, semănătorile n-au putut intra 
pe anumite parcele din cauza tere
nului încă moale — dar si de orga
nizarea muncii. De aceea, pentru ur
mătoarele zile, cind dorim ca viteza 
de lucru la semănat să crească, am 
luat o seamă de măsuri. Astfel, pe 
solele încă moi se încearcă perma
nent starea terenului, pentru a se 
intra imediat ce acesta permite. în 
ceea ce privește timpul efectiv de 
lucru, am luat măsuri ca in toate 
unitățile să se lucreze întreaga zi- 
lumină la semănat, adică de la ora 
5 dimineața la 19 30—20,00. De ase
menea. prin fixarea mai multor 
puncte de încărcare cu erbicide vom 
reduce timpul afectat acestei opera

ții. Pe cit posibil folosim semănăto
rile in pauza de masă, iar mincarea 
se servește, caldă, in cimp. Acțio- 
nînd astfel, dacă vremea va permite,

ARAD:

Va li întărit schimbul II. 
Forțele mecanice vor acționa grupat

Viteza zilnică planificată Ia semă
nat pentru unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din județul nos
tru — ne-a spus tovarășul Gheorghe 
Pușcâu, secretar al Comitetului ju
dețean Arad al P.C.R. — este de 
9 500 hectare. în ziua de 13 aprilie 
a.c. s-au realizat cu peste 1 000 hec
tare mal puțin, aceasta și datorită 
faptului că in cursul după-amiezii 
județul a fost traversat de un front 

spetăm să încheiem semănatul flo- 
rii-soarelui pină cel tirziu simbătâ 
dimineața, iar porumbul pină pe 
22 aprilie. (Dan Plăeșu).

puternic de ploi. Firește însă că nu 
ploaia este principala cauză a ne- 
realizării vitezei zilnice, ci. așa cum 
a reieșit și din analiza efectuată in 
cursul serii, una din principalele 
cauze este aceea că nu in toate 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste se acționează cu toate forțele 
la semănatul. porumbului, principala 
cultură care, de altfel, a mai rămas 
de semănat. Unii specialiști mai în

cearcă încă sâ aducă justificări, in- 
vocînd instabilitatea temperaturii, 
așa cum e cazul specialiștilor din 
cadrul consiliilor intercooperatiste 
Neudorf și Ghioroc. O altă cauză este 
și insuficienta preocupare în unele 
cooperative agricole și I.A.S.-uri, pu
ține la număr, fată de buna organi
zare a pregătirii terenului, ceea ce 
are drept consecință lipsa frontului 
de lucru corespunzător pentru toate 
semănătorile existente. Comanda
mentul județean a luat și va lua in 
continuare măsuri pentru ca în fie
care unitate agricolă timpul favora
bil de lucru, tractoarele, mașinile 
agricole să fie folosite la maximum, 
în acest context, unul din principn’ele 
obiective este organizarea in con
diții corespunzătoare a schimbului II 
în care lucrează pe tractor la pre
gătirea terenului, incepind de la ora 
19 seara și pină la 3 dimineața, ca
dre de conducere din unități, coo
peratori care au absolvit cursurile

SĂLAJ:

Din 3300 ha, doar 1000. Iar drept măsuri... 
o nouă notă telefonică

După ce la toate culturile din epoca 
I sâminta a fost la timp incorporată 
in sol pe întreaga suprafață planifi
cată. s-au creat condiții pentru insă- 
mînțarea porumbului. 266 semănători 
SPC-6 sint pregătite pentru a intra in 
cimp. Aproape 10 000 hectare au fost 
pregătite pentru semănat.

Direcția generală pentru agricultură 
a județului a dat dispoziții ca, ince
pind eu ziua de 12 aprilie, să se in
tre cu toate forțele la semănatul po
rumbului. temperatura solului pernli- 
tind executarea lucrării.

Ce viteză de lucru se înregis
trează. așadar, la semănatul porum
bului. incepind cu ziua de 12 apri
lie ?

Din datele existente rezultă că. in 
prima zi, doar in comuna Camăr au 
fost însămintate 5 hectare. Atît ! în 
13 aprilie au lucrat citeva semănă
tori in unitățile agricole din cadrul 
consiliilor intercooperatiste Șirnleu 
Silvaniei, Zimbor, Jibou, realizind 
insămințări pe aproape 1 000 hec
tare. Deci, 1 000 hectare pe zi. Ac- 
ționînd în acest ritm, ar însemna ca 
semănatul porumbului in Sălai sâ se 
termine abia in ziua de 10 mai.

De ce nu se încadrează cooperati
vele agricole în viteza zilnică dc 3 300 
hectare, viteză programată la nivelul 
ministerului de resort ?

întrebarea am adresat-o tovarășului 
inginer Vaier Mican, director general 
al direcției agricole județene. 

de conducere a tractoarelor. Pentru 
eliminarea operativă a oricăror ten
dințe de intirziere nejustificată a lu
crărilor la semănat, printre altele 
am stabilit — și urmărim îndeaproa
pe cum se transpune în fapt această 
indicație— ca in toate unitățile for
țele mecanice să acționeze grupat 
atît la pregătitul terenului, cit și la 
semănat, astfel încit să se atingă în 
fiecare zi randamentul dorit, precum 
și pentru a se putea acorda cores
punzător, operativ, asistența tehnică 
necesară. întrucît există diferențe 
între realizările unităților din cim- 
pie și cele din zona colinară, coman
damentul județean va lua măsuri 
ca pe măsură, ce se încheie lucră
rile de semănat in cimpie, forțele 
mecanice să ne dirijate spre zona 
de deal, astfel incit să ne încadrăm 
Ia semănatul porumbului în terme
nul stabilit pentru unitățile din 
zona de vest a țării. (Constantin Si- mion).

— Condițiile de teren existente in 
județ nu ne permit sâ realizăm o vi
teză zilnică mai mare de 2 830 hec
tare.

— Bine, dar acum se insămintează 
doar 1 000 hectare pe zi.

— Există rețineri din partea mul
tor cooperative dc a introduce să- 
minta in sol. punind aceasta pe sea
ma temperaturii scăzute.

— în 12 și 13 aprilie, la 10 cm in 
sol mercurul termometrelor arăta 
plus 10 grade.

— Da. insă...
întrebind ce măsuri se vor lua pen

tru încadrarea in ritmul planificat, 
ni s-a răspuns că se va da incă o 
notă telefonică in iudet pentru mo
bilizarea forțelor la insămintat si ast
fel in 2—3 zile se va ajunge la viteza 
pe care se sconta initial.

Nu știm dacă la nivelul cooperati
velor agricole de producție nota tele
fonică va fi sau nu in măsură să in
fluențeze ritmul semănatului, dar un 
lucru este evident necesar : toti lu
crătorii de la direcția generală pen
tru agricultură, uniunea județeană a 
cooperativelor agricole de producție, 
consiliile populare comunale să ia 
măsuri practice, la fața locului, pen
tru a se intra grabnic in viteza de 
lucru, a o mări chiar. Specialiștii din 
agricultura iudetului trebuie să pri
vească cu mai multă răspundere 
această importantă lucrare, să res
pecte fără nici o abatere planificarea 
făcută. (Ion Mureșan).
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LISABONA 14 (Agerpres). — 
Adunarea Republicii a Portugaliei a 
adoptat ioi. cu 137 de voturi pentru 
și 100 împotrivă, bugetul si planul 
economic pe anul 1978. în favoarea 
documentelor votind deputății majo
rității guvernamentale alcătuite din 
Partidul Socialist si Centrul Demo
cratic si Social. Potrivit Constituției, 
discutarea in detaliu a celor două 
documente va continua în comisiile 
parlamentare. Bugetul prevede un 
deficit global de circa 60 miliarde de 
escudos la un total de 213 miliarde 
al cheltuielilor bugetare.

Planul economic are în vedere re
ducerea cu circa o treime a defici
tului balanței de plăti, care a aiuns 
în 1977 la 57 miliarde escudos. în 
acest sens, se prevede reducerea cu 
6 la sută a importurilor, limitarea 
creditelor interne și reducerea ratei 
de creștere a produsului național 
brut la aproximativ 3 la sută, in co
relare cu măsuri prin care această 
reducere să nu atragă o sporire a 
numărului șomerilor.

*
Primul ministru al Portugaliei. 

Mario Soares, a declarat, intr-un in
terviu acordat ziarului francez „Le 
Monde", că principala prioritate in 
Portugalia o reprezintă in momentul 
de fată „redresarea economiei și 
salvgardarea democrației". Premierul 
Soares a amintit, in această ordine 
de idei, că deficitul balanței de plăti 
a tării a atins, în 1977, suma de 1,5 
miliarde dolari. Referindu-se la ne- 

zelor care îl generează, pentru de
pășirea dificultăților de ordin eco
nomic și social care ii stau in fața. 
Terenul de acțiune pe care forțele 
democratice, noua majoritate sini 
chemate să colaboreze este vast. Ur
mează să fie discutate și aprobate 
planuri de dezvoltare pentru sec
toarele siderurgic, chimic și agrq,- 
alimentar. Se are în vedere inten
sificarea intervenției statului in zo
nele din sudul țării și in special 
in localitățile cele mai afectate de 
criză. Se au. de asemenea, in ve
dere îmbunătățirea și punerea cit 
mai curind in aplicare a legii 
cu privire la asigurarea locurilor 
de muncă pentru tineri, care, așa 
cum este știut, sint cei mai afec
tați de șomaj. Pe agenda actuali
tății se află de asemenea planul 
decenal privind construcțiile de lo
cuințe. legea privind regirfiul chi
riilor. măsurile referitoare la com
baterea evaziunilor fiscale, refor
ma școlii secundare și a universi
tății — care își așteaptă toate o 
rezolvare pozitivă, conformă inte
reselor celor mai largi categorii 
ale populației.

..Pentru ca aceste importante mă
suri sa poată fi transpuse in fapt, 
esențial este — așa cum remarca 
ziarul „L’Unitâ" — ca majoritatea 
parlamentară să funcționeze astfel 
incit sa nu se redeschidă discuțiile 
în legătură cu acordurile deja în
cheiate și să se impună un ritm de 
lucru adecvat dramaticelor cerințe 
ale momentului".

Este o opinie larg răspîndită aici 
că deplina și rapida aplicare a 
programului pus de acord între 
forțele politice democratice din 
țară reprezintă condiția principală 
pentru întărirea colaborării și uni
tății acestora, garanția sigură pen
tru depășirea crizei economice, 
pentru înaintarea Italiei pe calea 
democrației și progresului.

Radu BOGDAN

In Comitetul O. N.U. pentru decolonizare

Condamnare energică a regimului 
sud-african pentru continuarea ocupării 

ilegale a
NAȚIUNILE UNITE 14. (Agerpres). 

— într-o declarație adoptată prin 
consens, Comitetul O.N.U. pentru 
decolonizare „condamnă in mod e- 
nergic regimul sud-african pentru 
continuarea ocupării ilegale a Na
mibiei".

Textul declarației „respinge toate 
manevrele regimului ilegal din A- 
frica de Sud de a impune o pretinsă 
reglementare internă" Namibiei și 
condamnă, totodată, „tacticile Pre
toriei vizind distrugerea integrității 
teritoriale a Namibiei".

Declarația subliniază că S.W.A.P.O. 
(Organizația poporului din Africa de 
Sud-Vest), „în calitate de reprezen
tant autentic unic al poporului na- 
mibian, se opune oricărei reglemen
tări politice care nu ar duce la o in
dependență reală bazată pe integri
tatea teritorială a Namibiei".

Comitetul O.N.U. pentru decoloni
zare recomandă Consiliului de Secu-★

PRETORIA. — Ellena Nyamende, 
citată ca martor intr-un proces po
litic ce se desfășoară la Klerksdorp, 
în provincia sud-africană Transvaal, 
a declarat in fața instanței că a fost 
maltratată și amenințată cu moartea 
de către autorități in vederea obți
nerii unei depoziții favorabile acu
zării în procesul intentat împotriva 
ziaristului Enoch Duma, de la publi
cația „World", și a tînărului Aitken

DAR ES SALAAM

Convorbiri în problema rhodesiană
DAR ES SALAAM 14 (Agerpres). 

•— La Dar Es Salaam au inceput 
vineri convorbirile dintre secretarul 
de stat american, Cyrus Vance, și 
ministrul de externe britanic. David 
Owen, pe de o parte, și Joshua Nko- 
mo și Robert Mugabe, copreședinți 
ai Frontului Patriotic Zimbab- 
w-e, pe de altă parte. La convorbiri 
participă miniștrii de externe ai ce
lor cinci state africane din „prima 
linie" — Angola, Botswana, Mozam- 
bic, Tanzania și Zambia. Este, de

Reuniunea Consiliului guvernatorilor A. I. E.

Apel pentru economisirea petrolului 
adresat țărilor mari consumatoare

TOKIO 14 (Agerpres). — La Tokio 
a luat sfirșit reuniunea Consiliului 
guvernatorilor al Agenției internațio
nale pentru energie (A.I.E.j. desfă
șurată timp de două zile. Potrivit 
declarației făcute presei de președin
tele consiliului. Detlev-Carstens 
Rohwedder, a fost adoptat un docu
ment care conține apelul adresat ță
rilor mari consumatoare de petrol 
— S.U.A., Japonia. R.F.G.. Canada. 
Marea Britanie și Italia — de a 
adopta măsuri pentru economisirea 
petrolului și dezvoltarea unor resurse 
alternative de energie. în acest 
sens. A.I.E. preconizează limitarea 
importurilor zilnice de petrol ale ce
lor 19 țg£i membre la numai 26 mi
lioane barili in 1985. față de actualul 
volum al importurilor, cifrat la 30 
milioane barili, și față de producția 
evaluată pentru 1985, de 42 milioane 
barili.

Reuniunea a decis să fie lansate 
proiectele de dezvoltare a tehnologiei

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
ITALIA

Activitate intensă pentru înfăptuirea 
programului majorității parlamentare

întreaga Italic trăiește de mai 
multe săptămini monwnte de mare 
tensiune. întilnirile iiȘre reprezen
tanții partidelor și guvernului se 
succeo aproape fără intrerupere. 
Deși a trecut aproape o lună de 
zile de la actul criminal al răpirii 
președintelui Consiliului național 
al Partidului democrat-creștin, 
Aldo Moro. poliția n-a reușit incă 
să-i despopere pe vinovați. Cerce
tările și perchezițiile continuă in 
ritm intens. Scopul urmărit de te
roriști este însă evident — de a 
submina stabilitatea și ordinea de 
stat democratică, de a diviza și 
contrapune forțele democratice din 
țară, de a face să eșueze politica 
de unitate democratică, națională, 
promovată de forțele de stingă și in 
primul rind de Partidul Comunist 
Italian și care a avut drept prim 
rezultat reintrarea, după mai bine 
de 30 de ani. a comuniștilor in ca
drul majorității parlamentare.

Dezbaterile din parlament desfă
șurate in cursul săptămini, trecute, 
luările de poziție in presă, declara
țiile oamenilor politici, ale oame
nilor simpli, de pe stradă, eviden
țiază insă că teroriștii nu și-au 
atins și nu își pot atinge obiecti
vele. „Răspunsul parlamentului, al 
majorității partidelor ■— scrie ziarul 
«La Republica» — a lost și rămâne 
cum nu se poate mai clar : repu
blica nu va ceda".

Eșecul șantajului politic al tero
riștilor este din plin ilustrat de 
faptul că viața politică și socială iși 
continuă cursul normal, evidențiin- 
du-se preocuparea noului guvern 
de a se trece cit mai rapid la trans
punerea in fapt a programului 
aprobat de parlament. ..Pentru a 
respinge logica violentei — declara 
secretarul general al Partidului So
cialist Democratic Italian. Pier 
Luigi Romita — este necesară de
plina reluare a activității politice, 
pentru a aduce pe prim plan pro
blemele nerezolvate ce stau la ori-

Namibiei
ritate să ia noi măsuri obligatorii 
împotriva Africii de Sud.★

Reprezentanții țărilor membre ale 
Consiliului de Securitate au avut, 
joi seară, la Națiunile Unite, con
sultări asupra situației din Namibia, 
în cursul consultărilor, membrii a- 
l'ricani ai consiliului — Gabon, Insu
la Mauritius și Nigeria, in calitate de 
reprezentante ale grupului statelor 
africane membre ale O.N.U. — au 
respins ideea convocării unei reu
niuni a Consiliului de Securitate 
pentru examinarea situației din Na
mibia înaintea sesiunii speciale a 
Adunării Generale consacrată aces
tei probleme, programată pentru pe
rioada 24 apriIie-3 mai.

Consultările in problema Namibi
ei vor fi reluate săptămina viitoare, 
la o dată care nu a fost încă sta
bilită. ★
Pamudzuli, acuzați că întrețin legă
turi cu Congresul Național African.

în cadrul depoziției sale, martora 
Nyamende a precizat că a fost ares
tată în urmă cu 19 zile, molestată 
și amenințată cu moartea in cursul 
interogatoriilor luate de către for
țele de poliție și securitate sud-afri- 
cane. înainte de a se putea prezenta 
in fața unui judecător de instrucție.

asemenea, prezent ministrul de ex
terne al Nigeriei. Convorbirile sint 
consacrate examinării posibilităților 
de soluționare a problemei rhode- 
siene.

Aceeași problemă a fost abordată 
vineri, înainte de începerea convor
birilor, cu ocazia primirii, separate, 
de către președintele Tanzaniei, Ju
lius Nyerere, a secretarului de stat 
american și a ministrului de externe 
britanic.

pentru două noi surse de energie 
electrică : cea produsă de energia 
valurilor oceanice și cea produsă de 
combustibili obținuți din reziduurile 
lemnoase. Legat de aceasta, guver
nele Mar-i, Britanii. Canadei. Japo
niei și Statelor Unite au semnat un 
acord privitor la studierea „energie, 
valurilor" in timp ce alte țări au 
convenit să desiășoare cercetări pen
tru dezvoltarea și punerea la pune» 
a programului așa-numitei „conver
siuni a biomasei" prin gazeificarea 
unor produse forestiere secundare și 
a reziduurilor lemnoase.

Au mai fost, de asemenea, discu
tate probleme legate de resursele 
carbonifere și energia nucleară.★

A.I.E. a fost creată, in 1974, în ca
drul Organizației pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.) 
cu scopul de a coordona politicile in 
sfera energiei ale țărilor industriale 
mari consumatoare de petrol.

ginea crizei prin care trece tara". 
în același sens, Emmanuele Terra
na. vicesecretar al Partidului Re
publican Italian, arăta că „forjele 
politice trebuie să acționeze cu 
curaj, consecventă și rapiditate pe 
calea stabilită prin acordul înche
iat, conștiente de faptul că nu se 
poate realiza o politică efectivă de 
reforme, dacă se lasă spațiu acțiu
nilor de violentă și subversiune".

în acest sens, guvernul a și anun
țat la începutul acestei săptămini 
un bogat evantai de acțiuni al că
ror principal scop este acela ' de a 
trece la realizarea treptată, în

Corespondență 
din Roma

practică, a programului asupra că
ruia s-a convenit. Cele două camere 
ale parlamentului, o dată cu defi
nitivarea noului decret pentru com
baterea terorismului, sint angajate 
din plin in dezbaterea bugetului 
pentru anul financiar in curs, a 
altor măsuri deosebit de impor
tante pentru depășirea crizei econo
mice prin care trece țara. „Pericole
lor care vin din partea organizațiilor 
teroriste promotoare ale «strategiei 
tensiunii-, care din 1969 încoace 
insingerează Italia — scria ziarul 
„La Stampa» — li se replică în 
modul cel mai firesc: lucrind. cu 
calendarul scadentelor și angaja
mentelor cotidiene în față". Nu 
este lipsit de interes și faptul că 
tocmai în aceste zile la Torino con
tinuă. în pofida intimidărilor la 
adresa judecătorilor și a nu puține 
atentate înregistrate în ultimul 
timp in capitala Piemontului, pro
cesul „Brigăzilor roșii". Este o do
vadă că Italia e hotărită să acțio
neze unită pentru eradicarea tero
rismului, pentru combaterea cau-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Kurt 'Waldheim : „Procesul negocierilor va reveni in cadrul 
O.N.V.“ • Declarația vicepremierului și ministru al aîacerilor 

externe al Siriei • Calm în cartierele Beirutului
VIENA 14. — Secretarul general al

O.N.U., Kurt Waldheim, a afirmat, 
intr-un interviu acordat ziarului 
austriac „Die Presse", că „procesul 
negocierilor in vederea soluționării 
situației din Orientul Mijlociu va 
reveni in cadrul O.N.U.".

Referindu-se la turneul pe care îl 
va efectua peste puțin timp in zona 
Orientului Apropiat. Waldheim a 
precizat că obiectivul său este de a 
realiza o conferință interimară asupra 
Orientului Apropiat, sub auspiciile 
O.N.U.. la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv O.E.P. El 
a subliniat că o viitoare conferință 
de pace de la Geneva trebuie să fie 
serios pregătită.

Secretarul general al O.N.U. a 
menționat că „angajamentul Națiuni
lor Unite in Liban poate fi conside
rat ca încununat de succes", adăugind 
că va cere Consiliului de Securitate 
să sporească în viitorul apropiat con
tingentul UNIFIL.

NEW YORK 14. — Generalul 
Emmanuel Erskine (Ghana), șeful 
Statului Major al Organismului 
O.N.U. însărcinat cu supravegherea 
armistițiului în Orientul Apropiat 
(O.N.U.S.T.). a fost numit coman- 
dant-sef al Forței interimare a 
O.N.U. în Liban (UNIFIL), s-a anun
țat oficial la sediul O.N.U.

BEIRUT 14. — începînd de joi 
seara, in urma realizării unui acord 
de încetare a focului, in cartierele de 
sud-est ale Beirutului s-a instaurat 
calmul.

Printr-un comunicat difuzat la 
Beirut. Forțele arabe de descurajare 
din Liban (F.A.D.) au anunțat a- 
doptarpa de noi măsuri pentru în
tărirea efectivelor lor in zonele 
Shiyah și Ain Rummaneh. unde s-au 
produs incidentele din ultimele zile. 
Comunicatul adaugă că s-a convenit 
cu părțile interesate din cele două

LISABONA 

Priorități ale economiei portugheze

cartiere asupra unui plan privind 
prevenirea ciocnirilor provocate de 
indivizi izolați si predarea acestora 
autorităților.

BEIRUT 14 (Agerpres). — După o 
întrevedere pe care au avut-o joi 
seara, Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, și Selim 
Al-Hoss. primul ministru libanez, au 
declarat că au căzut de acord asupra 
măsurilor care ...să asigure retrage
rea totală a Israelului din sudul 
Libanului și reinstaurarea suverani
tății libaneze asupra întregii zone".

NAȚIUNILE*  UNITE 14 (Ager
pres). — într-o scrisoare adresată 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, ministrul de externe al 
Egiptului. Mohamed Ibrahim Kamel, 
a protestat impotriva prospecțiuni
lor petroliere făcute de Israel in 
teritoriul egiptean ocupat, arătînd 
că acestea constituie o încălcare a 
normelor de drept internațional și a 
rezoluțiilor Organizației Națiunilor 
Unite.

Scrisoarea precizează că guvernul 
egiptean își rezervă dreptul de a 
cere despăgubiri pentru petrolul ex
tras de aici.

DAMASC 14 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat televiziunii elveție
ne. Abdel Halim Khaddam, vicepre- 
mier și ministru al afacerilor exter
ne al Siriei, a declarat că menține
rea ocupației israeliene in sudul Li
banului constituie o amenințare di
rectă Ia adresa securității Libanului, 
Siriei și a întregii regiuni a Orien
tului Mijlociu.

El a adresat un apel opiniei pu
blice internaționale pentru a se 
realiza transpunerea în viață a re
zoluției Consiliului de Securitate, 
care cere retragerea imediată a ar
matei israeliene din sudul Libanu
lui.

gocierile în curs cu Fondul Monetar 
International, Mario Soares și-a ex
primat speranța că va fi realizat un 
acord, deoarece guvernul portughez 
nu are in momentul de fată altă al
ternativă.

în această conjunctură, a declarat 
Mario Soares, guvernul contează pe 
realismul oamenilor muncii. Amenin
țarea vine dinspre dreapta, a rele
vat el, exprimând speranța că „bu
nul simt al portughezilor va pre
vala".

agențiile de presă transmit:
Convorbiri între P.M.U.P. 

și P.C. din Danemarca. °de- 
legație a P.C. din Danemarca, con
dusă de Joergen Jensen, președintele 
partidului, a făcut o vizită la Var
șovia. Delegația comuniștilor danezi 
a avut o întrevedere cu Edtvard Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., in cursul convorbirii fiind 
abordate probleme ale activității 
celor două partide, ale cooperării 
dintre cele două țări și unele pro
bleme ale situației internaționale si 
ale mișcării comuniste .și muncito
rești mondiale.

Dezvoltarea schimburilor 
economice între Polonia și 
Suedia. Convorbirile dintre Piotr 

! Jaroszewicz, președintele Consiliului 
’ de Miniștri al R. P. Polone, și pre

mierul suedez Thorbjoern Faelldin 
s-au încheiat, la 14 aprilie, la Var
șovia prin semnarea unui acord co
mercial interguvernamental pe anii 
1978—1982. Părțile și-au exprimat ho- 
tărirea de a asigura condiții favora
bile pentru dezvoltarea continuă a 
cooperării economice bilaterale și 
pentru lichidarea treptată a îngrădi
rilor care mai persistă în comerțul 
dintre cele două țări. In timpul vizi
tei in Polonia, primul ministru al 
Suediei a fost primit de Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

Comisie de frontieră R.D.G. 
- R.F.G. La Hamburg a avut loc 
cea de-a 39-a ședință a Comisiei de 
frontieră alcătuită din împuterniciții 
guvernelor R.D.G. și R.F.G.. infor
mează agențiile A.D.N. și D.P.A. A 
fost analizat textul unui document 
privind activitatea de pină acum a 
comisiei si s-au discutat probleme 
privind frontiera de Pe Elba dintre 
cele două state. Următoarea ședință 
a comisiei va avea loc la 17 și 18 
mai, la Gera (R.D.G.).

Acord comercial bulgaro- 
CipriOt. Nicosia a fost semnat 
un nou acord comercial intre Cipru 
și Bulgaria. Acordul intră in vigoare 
la 1 octombrie 1978 și prevede tre
cerea la deconturi Pe bază de valută 
liber convertibilă.

Populația Turciei numără 
42 135 000 de persoane in prezent. în 
acest fel. in jumătate de secol ea a 
crescut de peste trei ori. Peste 39 la 
sută din populația Turciei este for
mată din persoane intre 12 și 25 ani.

Ninge în Austria
In unele provincii ale Austri

ei iarna a revenit cu toate ri
gorile ei. Astfel. în zone vaste 
din Tirol. Carinthia. Styria și 
din Salzburg ninsorile au for
mat un strat de zăpadă gros de 
circa 15 centimetri, iar în estul 
Tirolului grosimea stratului de 
omăt a ajuns pe alocuri chiar 
la 70 centimetri ! Pe numeroase 
căi rutiere circulația a devenit 
dificilă și in zonele montane 
există pericolul producerii unor 
avalanșe.

In interesul cooperării în Balcani
Vizita premierului Turciei în Iugoslavia

BELGRAD 14 (Agerpres). — Pre-; 
ședințele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, l-a primit vineri pe 
Biilent Ecevit, primul ministru al 
Turciei, aflat în vizită oficială în 
Iugoslavia. Părțile au relevat dez
voltarea eu . succes a relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări, re
lații pe care le vor promova in toate 
domeniile.

Au fost examinate, de asemenea, 
aspecte actuale ale .situației din estul 
Mediteranei. ★

Primul ministru al Turciei, Biilent 
Ecevit, a opinat, cu prilejul vizitei 
pe care o întreprinde in Iugoslavia, 
că „instituirea unei noi ordini eco
nomice internaționale trebuie să fie

Deschiderea lucrărilor Congresului al XVI-lea 
al Partidului Comunist din Norvegia

OSLO 14 (Agerpres). — La Oslo 
s-au deschis vineri lucrările Con
gresului al XVI-lea al Partidului 
Comunist din Norvegia. Pe ordinea 
de zi se află raportul privind activi
tatea politică și organizatorică a Co-

DELHI

Spre realizarea unității de acțiune a comuniștilor indieni
DELHI 14 (Agerpres). — Un co

municat comun dat publicității la 
Delhi și citat de agenția A.D.N. 
anunță că reprezentanți ai Partidu
lui Comunist din India, în frunte 
cu Rajeshwara Rao, secretar gene
ral al Consiliului Național, și ai 
Partidului Comunist din India (Mar
xist), in frunte cu E. M. S. Nam- 
boodiripad. secretar general al parti
dului, au avut un schimb de păreri 
în probleme ale unității de acțiune 
a celor două partide, in baza hotă- 
rîrilor recentelor congrese ale aces
tor partide. '

Comunicatul evidențiază faptul că 
s-a convenit asupra modalităților in 
care P.C. din India și P.C. din India
—

Largă mișcare revendicativă în Japonia
TOKIO 14 (Agerpres). — Prima 

„grevă de primăvară", acțiune reven
dicativă tradițională organizată de 
sindicatele japoneze pentru renego- 
cierea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de lucru, a cuprins înce
pînd de vineri dimineața numeroase 
sectoare ale economiei nipone.

Sectorul afectat în cea mai mare 
măsură este cel al căilor ferate, unde, 
ca urmare a participării largi la 
grevă, jumătate din trafic este pa
ralizat. în telecomunicații, aprovizio-

Președintele Somaliei în 
Vizită la Pekin. Președintele 
Republicii Democratice Somalia, 
Mohamed Siad Barre, a sosit vineri 
la Pekin, într-o vizită oficială, la in
vitația guvernului R.P, Chineze — 
informează agenția China Nouă. Pe 
aeroportul din capitala chineză, oas
petele somalez a fost intimpinat de 
Hua Kuo-fen, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, de alte oficia
lități ale țării-gazdă.

La 14 aprilie, in clădirea Mu
zeului de artă industrială din 
Budapesta, a avut loc vernisa
jul unei expoziții de artă deco
rativă românească. Au fost pre- 
zenti Sandor Demeter, vicepre
ședinte al Institutului pentru 
relații culturale, precum si per
sonalități ale vieții culturale și 
artistice din Budapesta.

La sediul Fundației de studii 
clasice „Pastor" din Madrid a 
avut loc o manifestare cultura
lă dedicată României. Cu acest 
prilej, profesorul Constantin 
Noica a prezentat unele lucrări 
realizate de specialiștii români 
in domeniul studiilor clasice și 
a făcut comunicarea .,Platon : 
o nouă interpretare". Au parti
cipat profesori universitari., stu- 
denți, membri ai patronatului 
fundației.

Candidatul Partidului La
burist din Marea Britanie, de gu- 
vernămint, a obținut victoria in ale
gerile parțiale desfășurate vineri in 
circumscripția Garscadden din Glas
gow. întrunind 16 507 voturi, față de 
cele 11 955 sufragii ale reprezentan
tului Partidului național scoțian. 
Pentru candidatul Partidului conser
vator au votat 6 746 alegători.

argentina intîlnire intre lideri peroniști din exil
si un membru al Juntei militare5

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — într-un comunicat oficial 
dat publicității la Ciudad de Mexico 
și citat de agenția Prensa Latina, 
Mișcarea peronistă argentiniană a 
anunțat că la 9 aprilie a avut loc, 
la Madrid, o întilnire intre lideri pe
roniști aflați în exil in Europa și a- 
miralul Emilio Massera, comandan
tul marinei argentiniene și membru 
al Juntei militare. întilnirea de la 
Madrid — se precizează in comuni
cat — a fost inițiată de amiralul E- 
milio Massera, care a exprimat in
teresul Juntei militare argentiniene

Incidente în Ecuador
QUITO 14 (Agerpres). — Guvernul 

ecuadorian a recurs la forțele armate 
pentru a restabili ordinea la Quita 
unde de peste 10 zile au fost înregis
trate o serie de incidente. în urma 
manifestațiilor de protest ale popu
lației civile fată de majorarea cu 41) 
la sută a tarifelor la transporturile 
în comun. Bilanțul general al inci
dentelor ce au avut loc in capitala 
Ecuadorului — informează agenția 

realizată în conformitate cu orientă
rile definite de țările în curs de 

«dezvoltare, și în primul rînd pe ba
za cooperării regionale. Balcanii, O- 
rientul Mijlociu și zona răsăriteană 
a Mării Mediterane sint foarte in
dicate din toate punctele de vedere 
pentru o cooperare regională de 
acest fel", a subliniat șeful guver
nului de la Ankara.

„Dorim soluționarea cit mai rapi
dă a problemelor din Orientul Apro
piat. Sîntem. convinși că o pace jus
tă și durabilă în zonă poate fi rea
lizată numai prin respectarea drep
turilor legitime ale palestinienilor, 
inclusiv a dreptului lor de a-și con
stitui un stat independent" — a a- 
dăugat Biilent Ecevit.

mitetului Central și proiectul pro
gramului de lucru al P.C. din Nor
vegia.

Vor fi alese, de asemenea, noile 
organe de conducere ale partidului.

(Marxist), împreună cu alte forțe de 
stingă și democratice din țară, pot 
contribui la soluționarea problemelor 
arzătoare care privesc întregul po
por. Cele două partide — mențio
nează comunicatul — doresc să ac
ționeze, respectind pozițiile lor poli
tice proprii, în direcția atragerii sin
dicatelor, organizațiilor țărănești și 
altor organizații de masă la acțiuni 
comune. Reprezentanții celor două 
partide vor avea schimburi de opi
nii periodice, „cu scopul de a reali
za, paralel cu dezvoltarea unității de 
acțiune, o mai bună înțelegere re
ciprocă și, în măsura posibilităților, 
de a elimina diferențele existente 
intre ele" — subliniază comunicatul.

narea cu apă și in imprimerii a fost 
declarată o oprire a lucrului de 24 
de ore.

Greva actuală nu este totuși decît 
preludiul unor acțiuni revendicative 
de amploare, care urmează să se 
desfășoare în următoarele zile. Punc
tul culminant ar urma să-l consti
tuie greva ce va fi declanșată la 25 
aprilie pe parcursul a 96 de ore, la 
care vor participa funcționarii din 
administrația publică și salariații din 
transporturi.

0 plenară a C.C. al P.C. 
din Austria a avut loc la Viena- 
în cadrul plenarei au fost examinate 
probleme ale situației economice și 
politice din țară, necesitatea intensi
ficării luptei pentru profunde trans
formări sociale in interesul oameni
lor muncii.

Legile privind combate
rea terorismului, elaborate de 
actuala coaliție guvernamentală, for
mată din Partidul Social-Democrat 
și Partidul Liber-Democrat. au fost 
adoptate definitiv de Bundestagul 
vest-german. Cele 252 de voturi fa
vorabile proiectelor de lege — cu 
trei mai multe decît majoritatea ab
solută — au permis respingerea unui 
veto anterior al Bundesratului. De
putății opoziției creștin-democrate 
s-au opus in totalitatea lor adoptării 
proiectelor de lege. Potrivit noilor 
legi, care vor intra în vigoare la în
ceputul săptămînii viitoare, poliția 
va dispune de drepturi lărgite în în
treprinderea de acțiuni menite să 
contracareze posibilitatea producerii 
unor acte teroriste sau urmările lor.

Relațiile comerciale în
tre Japonia și C.E.E. c°- 
penhaga au început convorbirile din
tre ministrul danez de externe, Knud 
Andersen, care este și președinte în 
exercițiu al Consiliului ministerial al 
Pieței comune, și ministrul de stat 
pentru probleme economice externe 
al Japoniei, Nobuhiko Ushiba, sosit 
intr-o vizită oficială in Danemarca. 
După cum informează agenția Reu
ter, aceste convorbiri s-au concen
trat, cu prioritate, asupra unor pro
bleme privind relațiile comerciale 
dintre Japonia si „cei nouă", în con
textul marelui deficit existent în de
favoarea țărilor C.E.E. (aproximativ 
5 miliarde dolari).

de a se găsi o soluție negociată pen
tru problemele politice din țară. In 
cadrul ei Mișcarea peronistă a rei
terat punctele sale de vedere asupra 
modalităților de normalizare a vieții 
politice argentiniene.

Mișcarea peronistă, relevă comu
nicatul. se pronunță pentru realiza
rea. fără discriminare și sectarism a 
unității tuturor partidelor democra
tice argentiniene, care luptă pentru 
respectarea drepturilor politice și 
sindicale, pentru o nouă ordine con
stituțională.

Prensa Latina — este de trei morti si 
20 de răniți.

în legătură cu demonstrațiile ce au 
avut loc in semn de protest fată de 
creșterea generală*a  costului vieții. 
Comitetul Central al Partidului Co
munist din Ecuador a dat publicității 
o declarație în care se cere guver
nului să nună în libertate pe cei a- 
restati si să dispună redeschiderea 
cursurilor si a posturilor de radio.

DE PRETUTINDENI
• OCOLUL LUMII 

PE BICICLETĂ. Tinărul 
francez Alein Guigny, in vîrstă 
de 27 de ani, și-a propus te
merara performanță de a face 
înconjurul globului pe bicicletă. 
Pornit la 1 iunie 1975 din loca
litatea sg natală Pordic, din 
provincia Bretagne, a parcurs 
pină in prezent peste 40 000 
km. de-a lungul a 900 de zile, 
în această perioadă a străbătut 
circa 30 de țări, din Afganistan 
pină în Peru și din Africa 
australă pină in S.U.A., traver- 
sînd numeroase obstacole, inclu
siv Anzii Cordilieri, peste care 
a reușit să treacă străbătind 
trecători înguste, la peste 4 600 
m înălțime. Principala dificul
tate de care s-a izbit : aceea că 
nu a putut găsi întotdeauna, in 
mod operativ, pneuri care să le 
înlocuiască pe cele uzate.

• REZERVOARE SUB- 
TERANE-GIGANT. Pe 
coasta vestică a Suediei este in 
curs construirea unor gigantice 
rezervoare subterane de țiței, 
cu o capacitate totală de 2.6 
milioane mc. Complexul va fi 
compus din trei depozite săpate 
in stincă, fiecare constind din 
două încăperi paralele, cu lun
gimi variind între 550—850 me
tri, 20 metri lățime și 30 metri 
înălțime. Un sistem de conducte 
va asigura legătura directă cu 
cheiurile și platformele de în- „ 
cărcare-descărcare. Lucrările 
vor dura 4 ani.

• COLETUL SURPRI
ZĂ. Un colet cu un conținut 
puțin obișnuit, provenind din 
Ghana și destinat unui cetățean 
francez, a provocat, duminică, 
panică pe aeroportul Mulhou
se—Bale. în timpul controlului 
vamal, aproximativ 20 de scor
pioni, închiși în coletul cu pri
cina, s-au răspindit in holul de 
bagaje, spre spaima celor pre- 
zenți. Din fericire, era vorba 
de exemplare nepericuloase. O 
parte din ei au și fost prinși, 
ceilalți neavînd șanse să supra
viețuiască datorită inadaptabili
tății lor la climatul european.

• DELFINII, CONCU- 
RENȚI Al PESCARILOR 
NIPONI. Pescarii din insula 
japoneză Iki au declarat un a- 
devărat război împotriva delfi
nilor. Cauza — arată ziarul 
„Mainichi Shimbun" — o con
stituie faptul că delfinii gonsu- 
mă o mare cantitate de scrum
bii și alte specii marine, ceea 
ce pune în pericol veniturile 
pescarilor. Numai in lunile ia
nuarie și februarie pescarii din 
Iki au pierdut circa 600 de mi
lioane de yeni de pe urma pof
tei de mîncare a delfinilor.

• SCULPTURI OL- 
MECE. în statul mexican 
Tabasco a fost descoperită o 
sculptură de 80 cm înălțime re- 
prezentind capul unui bărbat. 
Vechimea ei este de două mi
lenii și aparține culturii olmece 
care a înflorit în regiunile de 
coastă mexicane între anii 1500 
î.e.n. — 200 e.n. Printre puți
nele vestigii păstrate peste 
veacuri de la această interesan
tă civilizație, ale cărei origine și 
dispariție continuă să-i preocu
pe pe specialiști, se numără 
sculpturile uriașe in bazalt re- 
prgzentind capete ale unor șefi 
de trib olmeci, mare parte din
tre ele adăpostite de muzeul în 
aer liber din Villahermosa, ca
pitala statului Tabasco.

• MĂSURI PENTRU 
REPOPULAREA JUN
GLEI. în Gambia, mica țară 
vest-africană ce se număra odi
nioară printre cele mai bogate 
in vînat, nu mai trăiește azi 
picior de elefant, girafă sau 
antilopă. Ca urmare a vînătorii 
iraționale, orientată numai spre 
profit, din perioada colonială, 
in ultimii 50 de ani 10 specii 
de animale au dispărut. alte 
cinci fiind serios amenințate d< 
aceeași soartă. Guvernul tine
rei țări africane a ințeles gra
vitatea situației. Anul trecut a 
fost emisă așa-numita „Decla
rație de la Banjul" pentru pro
tecția faunei și florei, inițiin- 
du-se în același timp un amplu 
program de salvare a animale
lor. Broșuri de popularizare 
răspîndite in școli și instituții, 
lecții speciale ținute cu elevii, 
afișe, filme documentare, serii 
de timbre, în fine, instituirea 
unor pedepse aspre pentru bra
conaj - sint tot atitea măsuri 
menite să sprijine programul 
guvernamental și să sensibili
zeze și educe opinia publică.

LATĂ.
ARTĂ Șl CIOCO-

Ulei, acuarele, pastel,
tuș ș.a. — multiplele tehnici 
picturale sint folosite de dife
riți artiști plastici in funcție de 
preferințe și de genul abordat. 
Iată insă că la această gamă 
largă pictorul vest-german Die
ter Rot, în căutarea originali
tății cu orice preț, s-a oprit 
asupra unei tehnici care cu si
guranță pină la el n-a mai to- 
losit-o altcineva : tablouri exe
cutate in... ciocolată. Potrivit 
propriilor declarații, ceea ce l-a 
determinat să-și îndrepte aten
ția asupra acestei „tehnici" nu 
este atit aspectul ei... comesti
bil, cit instabilitatea ..operelor" 
astfel realizate. De altfel, Rot 
nu este la prima încercare de 
acest fel. Lucrările sale „artis
tice" mai includ : cărți ilizibile, 
ziare transformate în mezeluri 
ș.a. „Vocație artistică", susține 
el. mijloace ieftine de a stirni 
interesul unui anumit public 
blazat, consideră, pe bună drep
tate, săptăminalu! „Der Spie
gel", din care am extras infor
mația. Bineînțeles, nu mai e 
nevoie de adăugat. asemenea 
tentative de epatare a „esteți- 
lor" blazați nu are nimic co
mun cu arta.
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