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„Relațiile României cu Statele Unite 
ale Americii se dezvoltă pe baza 
egalității în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității, a drep
tului fiecărei națiuni de a-și alege 
destinul în mod independent. Putem 
spune că experiența acestor relații 
demonstrează că aceasta este singura 
cale care poate să ducă la o colaborare 
reciproc avantajoasă, să contribuie la 
promovarea unor relații democra
tice, la asigurarea păcii pe planeta 
noastră".

(Din toastul rostit de președintele Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul recepției și dineului de la 
New Orleans).

Cu multiple și rodnice rezultate, in interesul dezvoltării tot mai puternice a relațiilor 

de prietenie și colaborare româno-americane, inscriindu-se ca o contribuție concretă la cauza

generală a înțelegerii intre popoare, a afirmării principiilor noi de relații intre state, ieri a continuat

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII

Sosirea la New York —
ultima etapă americană 

a itinerarului prezidențial
Președintele Nicolae Ceausescu, 

tovarășa Elena Ceausescu au fost ■ a

întîmpinați pe aeroportul „J. F. Kennedy" 
cu emoționante manifestări de prietenie 

si stimă
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, per
soanele oficiale care îi însoțesc au 
sosit duminică după-amjază la New 
York.

Pe aeroportul international „J. F. 
Kennedy" au venit în întimpinarea 
înalților oaspeți români Marfie Her
nandez, șefa Protocolului statului 
New York, Raymond Harding, repre
zentantul guvernatorului, ambasado
rul Francis Plimpton, reprezentantul 
primarului orașului New York, și alte 
oficialități locale.

Au sosit, de asemenea, in întîm- 
pinare, Nicolae M. Nicolae. ambasa
dorul României la Washington, cu 
soția, ambasadorul Ion Datcu, repre
zentant permanent al țării noastre 
la O.N.U., cu soția, membri ai Amba

Primire deosebit de câlduroasâ pe aeroportul „J. F. Kennedy" din New York

sadei române la Washington și ai 
misiunii permanente a României pe 
lîngă O.N.U.

Ora 17 — ora locală. Avionul spe
cial, pus la dispoziția șefului statu
lui român de Casa. Albă, oprește în 
perimetrul rezervat primirilor ofi
ciale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint invi
tați de reprezentantul Protocolului 
Casei Albe să coboare din avion.

Fanfara militară aliniată pe aero
port intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România. înalților 
oaspeți le sint prezentați apoi mem
brii Comitetului de primire.

Un grup de copii români și 
americani oferă tovarășei Elena
(Continuare în pag. a IlI-a)

în mijlocul petroliștilor de pe platforma de foraj din Golful Mexic

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita de stat a președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceausescu, si a tovarășei1 9*9  9

Elena Ceausescu în Statele Unite ale Americii
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
efectuat, intre 12 și 17 aprilie 1978, 
la invitația președintelui Jimmy Car
ter și a doamnei Rosalynn Carter, o 
vizită de stat in Statele Unite ale 
A»nericii.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jimmy Carter au avut 
convorbiri oficiale cu privire la sta
diul actual al relațiilor dintre Româ
nia și Statele Unite și posibilitățile 
de dezvoltare a acestora in viitor. Ei 
au procedat, de asemenea, la un 
schimb aprofundat de vederi cu pri
vire Ia o serie de probleme interna
ționale majore de interes comun. 
Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, de sinceritate, sti
mă și respect reciproc, care reflectă 
evoluția pozitivă a raporturilor ro
mâno-americane.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a avut 
o intilnire cu membri ai Camerei Re
prezentanților și ai Senatului, con
vorbirile reflectind dorința celor două 
părți de a contribui la adincirea în

țelegerii și intensificarea contactelor 
dintre popoarele român și american.

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întilnit, de asemenea, cu personalități 
de prestigiu ale vieții economice, fi
nanciare, tehnico-științifioe și cultu
rale din Statele Unite ale Americii.

Cei doi președinți au constatat cu 
satisfacție că relațiile dintre cele două 
țări s-au dezvoltat și diversificat in 
continuare, in spiritul principiilor în
scrise în Declarația comună, semnată 
la Washington, la 5 decembrie 1973. 
Ei au exprimat hotărirea și interesul 
lor comun de a încuraja și promova 
lărgirea in continuare a legăturilor 
de cooperare și prietenie dintre cele 
două țâri și popoare.

în scopul de a dezvolta și diversi
fica in continuare raporturile dintre 
cele două țări, precum și pentru a 
contribui la întărirea păcii și secu
rității internaționale, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Jimmy Carter au semnat o Declarație 
comună.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția pentru rezultatele convor
birilor lor și au fost de acord să con

Relatări de la alte 
manifestări 

prilejuite de vizita 
președintelui

Nicolae Ceaușescu 
in S.U.A.

• în paginile 2-3-4

tinue dialogul bilateral la nivelul cel 
mai înalt, precum și la alte niveluri 
și pe căi diplomatice.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, 
în afara capitalei Washington, ora
șele Chattanooga, Dallas, Houston, 
New Orleans și New York.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au expri
mat președintelui Jim»ny Carter și 
doamnei Rosalynn Carter mulțumiri 
cordiale pentru primirea prieteneas
că și ospitalieră care le-a fost re
zervată în cursul vizitei, expresie fi
rească a prieteniei tradiționale și a 
respectului reciproc dintre popoarele 
român și american.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au invitat 
pe președintele Jimmy Carter și pe 
doamna Rosalynn Carter să facă o 
vizită oficială in Republica Socialistă 
România.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere.

Washington, 17 aprilie 1978

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI 

Rezultate remarcabile 
în întrecerea socialistă

Fontă și oțel 
peste plan

Siderurgiștii Combinatului din 
Hunedoara, inițiatorii chemării la 
întrecere pe 1978 către toți metalur- 
giștii țării, au elaborat, peste pre
vederile de plan, de la începutul 
anului mai mult de 40 000 tone 
fontă și oțel. Sporul producției de 
metal este rezultatul perfecționării 
tehnologiilor de lucru, finalizării 
unor măsuri inițiate în scopul spo
ririi indicilor de utilizare a agrega
telor și folosirii eficiente a mate
riilor prime. Formațiile de lucru 
care servesc cuptoarele Martin si 
electrice de la combinatul hunedo- 
rean au produs suplimentar, in 
3 luni și jumătate, o cantitate de 
Oțel aliat și înalt aliat echivalentă 
cu metalul necesar pentru fabrica
rea a peste 4 000 tractoare. In ace
lași timp, laminoriștii combinatului 
au realizat și pus la dispoziția in
dustriei constructoare de mașini și 
utilaje din țară, peste sarcinile sta
bilite, 10 200 tone laminate finite. 
(Agerpres)

Sporuri 
de producție fizică

Colectivul de oameni ai muncii al 
întreprinderii de strunguri din Arad 
intimpină ziua de 1 Mai cu realizări 
remarcabile in producție, care con
firmă hotărirea constructorilor de 
mașini-unelte arădeni de a inde- 
plini exemplar angajamentele asu
mate în întrecerea socialistă pe
1978. Astfel, producția fizică, fina

Tehnologie de mare randament
în activitatea minie

ră condiția naturală a 
zăcămîntului de mine
reu are o influență 
hotărîtoare asupra pro
ductivității : atit a 
celei fizice, cît și 
a celei valorice. De a- 
ceea, în condiții simi
lare de dotare tehnică 
și de calificare a for
ței de muncă, dar di
ferite din punctul de 
vedere al zăcămîntu
lui, două unități mi
niere pot obține pro
ductivități fizice in 
abataj foarte deosebi
te una față de alta. 
De aici preocuparea 
majoră și constantă a 
specialiștilor din mi
nerit pentru găsirea 
unor tehnologii adec
vate minelor care au 
condiții dificile.

O asemenea mină 
este cea de la Șuior, 
din județul Maramu
reș. al cărei zăcămint 
specialiștii il conside
ră unul dintre cele 
mai dificile din țară, 
în consecință, pentru 
a se putea imbunătăți 
radical condițiile de 
exploatare și a spori 
productivitatea mun
cii corespunzător sar
cinilor actualului cin
cinal, o simplă perfec
ționare a metodelor de 
exploatare se vădea a 
fi prea puțin ; era ne
cesară o schimbare ra
dicală a întregului 
flux de extracție și 
transport al minereu
lui, de o tehnologie 
nouă.

Pdmindu-se de la a- 
ceastă cerință, specia
liștii din producție și 
cei de la institutul de 
cercetări miniere, spri
jiniți permanent de 
Centrala minereurilor 
și metalurgiei neferoa
se din Baia Mare, au 
creat o serie de utilaje 
și dispozitive pentru 
creșterea gradului de 
mecanizare a muncii 
in abataj și pentru au
tomatizarea unei bune

părți a fluxului teh
nologic ; e vorba de 
un nou tip de cărucior 
de perforat, de o ma
șină de încărcat și 
transportat cu cupa de 
1,5—2,5 mc (in locul 
celei vechi cu o cupă 
de numai 0,3 mc) și de 
citeva mecanisme care 
duc, toate Ia un loc, ia 
o sporire a productivi
tății muncii dc circa 
patru ori.

Concentrarea acti
vității din subteran a

La exploatarea 
minieră 

Șuior-Maramureș
determinat, la rindul 

•său, căutarea unui nou 
sistem de deschidere a 
zăcămintului. Această 
deschidere a fost con
cepută ca un tunel în 
formă de spirală cu o 
diferență de nivel de 
9 la sută. Amplasat în 
apropierea zăcămintu
lui, tunelul permite 
autocamioanelor de 
10—16 tone să intre in 
mină pînă în frontul 
de lucru. Minereul va 
putea fi astfel trans
portat din abataj direct 
la flotație, fără a mai 
fi transbordat. In felul 
acesta, 10—15 mașini 
pot înlocui aproape 400 
oameni, sute de va- 
gonete și zeci de loco
motive. înlocuind com
plexul de lucrări folo
site pină acum la des
chiderea unui zăcă
mint (galerii, suitori, 
puțuri etc) prin acest 
tunel — premieră ab
solută Ia noi în țară in 
domeniul mineritului 
metalifer — se reali
zează Ia exploatarea 
minieră Șuior, in ac

SEMĂNATUL
In această săptămînă toate drumurile duc 
spre terenurile pe care se insămințează

PORUMBUL
în săptămînă care a trecut au fost 

obținute rezultate bune la însămin- 
țări. la efectuarea celorlalte lucrări 
agricole de sezon. în majoritatea 
unităților agricole de stat și coope
ratiste s-a muncit in două schim
buri : noaptea la pregătirea terenu
lui, iar ziua la semănat. Ca urmare, 
viteza zilnică de lucru s-a apropiat 
de cea stabilită de organele agri
cole. Pină ieri. 17 aprilie, potrivit 
datelor centralizate la Ministerul 
Agriculturii, a fost semănată o su
prafață totală de peste două mili
oane, de hectare. Sfecla de zahăr s-a 
insămînțat pe 99 la sută din supra
fața prevăzută, floarea-soarelui — 
pe 92 la sută, cartofii de toamnă — 
pe 81 la sută, legumele — pe 59 la 
sută.

însămînțarea porumbului este 
principala lucrare la ordinea zilei 
in agricultură. Pină la această dată 
au fost semănate peste 600 000 hec
tare — 23 la sută din suprafețele 
prevăzute. în cooperativele agricole 
din județul Alba porumbul a fost 
insămințat pe 41 la sută din supra
fețe ; Cluj și Galați — 40 la sută ; 
Tulcea și Vrancea — 34 la sută ; 
Bihor — 31 la sulă ; Hunedoara — 
30 la sută. Cu toate că în săptămina 
trecută temperatura solului a depă
șit 10—12 grade, în unele unități 

lizată în plus de la începutul anu
lui și pină acum, ca urmare a creș
terii productivității muncii cu 2 la 
sută față de indicele planificat pe 
lucrător, însumează 167 strunguri, 
la care se vor mai adăuga pînă la 
sfîrșitul lunii încă 30 de strunguri, 
realizate peste pian. în această pe
rioadă, întreprinderea a înscris in 
nomenclatorul său de producție noi 
tipuri de strunguri cu performanțe 
superioare, proiectate de specialiștii 
unității. Printre acestea se află pri
mele strunguri românești de copiat 
osii pentru vagoane de cale ferată, 
strungul cu batiu înclinat și coman
dă numerică și alte mașini-unelte 
de așchiat metale de înaltă produc
tivitate. (Agerpres).

Sortimente necesare 
economiei

în întrecerea pe care o desfășoară 
în cinstea zilei de 1 Mai. minerii 
din Comănești au extras pină acum 
mai mult de 1100 tone de cărbune 
de bună calitate, iar energeticienii 
din Borzești au reușit ca, prin ex
ploatarea rațională a agregatelor, 
să livreze sistemului energetic na
țional 104 880 megawați/oră energie 
electrică. Succese remarcabile au 
înscris pe graficul întrecerii și pe- 
trochimiștii de pe Valea Trotusului. 
De la începutul anului și pină acum 
ei au fabricat în plus 700 tone de 
antidăunători, 1 300 tone alchila- 
mine, 850 tone erbicide si însem
nate cantități de sodă caustică, 
PVC, produse de rafinărie ș.a. 
(Gheorghe Baltă).

tualul cincinal, o eco
nomie la investiții de 
50 milioane lei.

„Această adevărată 
magistrală subterană 
și tot ceea ce se leagă 
de noua concepție teh
nologică este rodul u- 
nei conlucrări fructu
oase — subliniază di
rectorul exploatării 
miniere Șuior, ing. 
Constantin Curpăn — 
a specialiștilor, cerce
tătorilor și muncitori
lor. Ideile novatoare 
minerii le-au primit cu 
încredere, le-au spri
jinit. Au muncit mult 
pentru materializarea 
lor, între alții, brigăzile 
conduse de Cornel Ve- 
ceanu și Virgil Vidi- 
can. Pentru această bi
ruință tehnologică au 
investit, de asemenea, 
multă pasiune și mun
că neobosită tovarășii 
Augustin Voiț, secreta
rul comitetului de par
tid, și Augustin Ungu- 
rușan, secretarul co
mitetului U.T.C.“.

Introducerea noii 
tehnologii, cu adevărat 
revoluționară, la ex
ploatarea din Șuior, 
după ani de căutări 
stăruitoare, a dat mai 
multă încredere spe
cialiștilor, celor ce 
lucrează direct în pro
ducție și in munca de 
cercetare. La Baia 
Sprie sau Herja se află 
în faze avansate teh
nologii adecvate condi
țiilor dc zăcămint care 
vizează, in primul rind, 
creșterea productivi
tății, perfecționarea 
continuă a utilajelor 
miniere. Rezultatele de 
la Șuior sint un pas 
hotărît înainte pe dru
mul modernizării teh
nologice pe care este 
angajat mineritul ma
ramureșean in actualul 
cincinal.

Gh. SUSA 
corespondentul 
„Scînteii"

agricole nu s-a lucrat cu toate for
țele. Ca urmare, in cooperativele 
agricole din județele Olt, Teleor
man, Ilfov, Dolj, Buzău ș.a., supra
fețele insămințate pină la această 
dată sint mici, cu mult sub posibi
lități.

Timpul înaintat impune ca acum, 
în orice condiții climatice, să se lu
creze din plin la insămințări. Po
trivit informărilor primite de la In
stitutul de meteorologie și hidrolo
gie, ieri ploua în sudul țării, cu 
deosebire in județele Teleorman, 
Ilt'ov, Ialomița, Constanța, Vrancea, 
precum și în unele zone din Mol
dova, Ministerul Agriculturii a in
dicat ca toate utilajele din stațiu
nile pentru mecanizarea agricultu
rii și întreprinderile agricole de stat 
să fie concentrate la semănatul po
rumbului, astfel incit pină la sfîr
șitul acestei săptămini, in majorita
tea unităților agricole, să se încheie 
această lucrare. Este datoria pri
mordială a organelor și a organiza
țiilor de partid, a consiliilor popu
lare să mobilizeze pe toți oamenii 
muncii din agricultură in vederea 
folosirii din plin — ziua și noaptea 
— a timpului de lucru și a mijloa
celor mecanice, pentru terminarea 
însămințării porumbului in timp cit 
mai scurt.

în pagina a V-a
Duminică, pe ogoarele Teleormanului
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VIZITA PODmi NICOLAE CEfiiJSra IM SIAJELE um ALE AMERO
La Houston

și la Centrul spatial al N.A. S.A.
Știrile sosite după închiderea edi

ției de duminică a ziarului nostru 
relatează noi amănunte privind vi
zita președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceausescu în orașul Houston, statul 
Texas.

în Întâmpinarea. înaltilor oaspeți pe 
aeroportul Hobby se aflau membrii 
Comitetului de primire : Steven C. 
Oaks, secretar de stat al Texasului, 
Judson Robinson, primarul ad-inte- 
rim al orașului Houston, cu soția, 
John Lindsay, judecătorul districtu
lui Harris, cu soția, Ignace van Ste- 
enberge, decanul corpului consular 
din Houston, cu soția. Louis Macey, 
membru al consiliului municipal, cu 
soția, Leonard Patillo, vicepreședin
tele Camerei de comerț din Houston, 
Talbott Wilson, membru în Camera 
Reprezentanților a S.U.A.. cu soția, 
Lewis Hoffacker, președintele Aso
ciației pentru comerț internațional, 
și alte persoane oficiale civile și mi
litare.

Gazdele adresează oaspeților ro
mâni un călduros și prietenesc bun 
venit la Houston. în aplauzele asis
tentei. primarul orașului îi înminea- 
ză tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Diploma de cetățean de onoare al 
statului Texas. Tovarășei Elena 
Ceaușescu i se oferă un splendid 
buchet de trandafiri galbeni, iar to
varășului Nicolae Ceaușescu un dar 
simbolic — o pălărie texană de cu
loare albă.

La Centrul spațial N.A.S.A. înalții 
oaspeți români sint intîmpinați de dr. 
Sigurd D. Sjoberg, director adjunct 
al acestei gigantice întreprinderi a 
N.A.S.A., și de cunoscutul cosmonaut 
John W. Young, care le adresează 
calde cuvinte de bun sosit. Avînd un 
palmares deosebit de bogat privind 
zborurile în Cosmos — patru călăto
rii pe rachetele „Gemini" și „Apollo", 
între care și două aselenizări — cos
monautul John W. Young face ofi
ciile de ghid pentru înalții oaspeți 
români. El conduce pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu în fața modulului lunar cu 
care s-a realizat primul pas al omu
lui pe un alt corp ceresc, iar apoi a 
robotului lunar și a vehiculului spa
tial „Apollo 17", dînd explicații asu
pra alcătuirii și modului de funcțio
nare a acestor minunate aparate iz- 
vorîte din puterea de creație și din 
munca omului. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu este invitat să se urce in 
robotul lunar.

în continuare. Young prezintă dis
tinșilor oaspeți naveta spațială ce va 
fi lansată în scurt timp, conform 
programului N.A.S.A. Un vehicul nou, 
o combinație de avion si navă spa
țială, capabil să poarte în Cosmos 
greutatea și volumul unei cisterne 
de cale ferată. ..Cu această rachetă 
vom face, domnule președinte, ca 
zborurile in spațiu să devină un lu
cru obișnuit. Sint foarte bucuros că 
mi s-a încredințat sarcina să fiu co

mandantul acestei navete spațiale" — 
declară cosmonautul american. Pre- 
zentind, de asemenea, înalților oas
peți români cîteva roci aduse de pe 
Lună, el relevă prezenta masivă a 
mineralelor în structura acestora, în
deosebi a titanului. ..Este atit titan 
pe Lună, spune el, incit prevăd că 
vom deschide curind acolo exploa
tări miniere. Știința va fi astfel și 
mai mult pusă in slujba omului".

în clădirea 30, centrul de control 
al zborurilor spațiale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este invitat să ia 
Ioc la pupitrul directorului de zbor, 
omul sub conducerea căruia se află 
întregul proces de desfășurare a unei 
misiuni cosmice. Oaspeților români 
li se oferă explicații detaliate asupra 
complicatelor operații de dirijare a 
rachetelor și a cosmonauților, activi
tate ce presupune receptarea și emi
terea a peste 150 mii de informații 
pe secundă, care sint prelucrate de 
un calculator uriaș.

Eugene F. Kranz, specialistul care 
a dirijat de pe Pămînt camerele de 
televiziune instalate pe Lună la pri
ma aselenizare, inminează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu o plachetă în 
rama căreia sint cuprinse o imagine 
în culori a Pămîntului fotografiat de 
cosmonauțij de pe nava „Apollo 17“ 
și o emblemă purtată de aceștia pe 
costumele lor, însoțite de inscripția : 
„Excelentei Sale Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, cu ocazia vizitei la Centrul

spatial Lyndon B. Johnson. 15 apri
lie 1978".

Cosmonautul John W. Young con
duce în continuare pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu in clădirea nr. 5, in 
care se află centrul pentru antrena
mente și simulare a misiunilor spa
țiale. prezentind munca deosebit de 
complexă necesară pentru pregătirea 
celor ce urmează să îndeplinească 
un asemenea program. Este impre
sionant numărul mare de aparate de 
o excepțională complexitate tehnică. 
„Numai pentru a învăța mînuirea 
acestei tehnologii existente în cabina 
unui cosmonaut — spune Young — 
trebuie să te pregătești cel puțin doi 
ani". Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu se Întrețin 
îndelung cu cosmonautul american 
în fiecare dintre punctele importante 
ale acestui centru.

La încheierea vizitei, gazdele ex
primă profunda gratitudine președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru cin
stea făcută prin vizita la centrul spa
țial. pentru interesul manifestat față 
de preocupările și proiectele cosmo- 
nauților americani.

„Vă mulțumesc, la rîndul meu, 
pentru primire și pentru explicații, 
spune tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cosmonautului John W. Young, Vă 
felicit, vă doresc să trăiți fericit și 
vă urez să obțineți succese și cu 
nava pe care o veți conduce in vii
tor".

„Prezența dumneavoastră ne onorează, 
constituie un moment de mare importanță11

Vizita la uzinele „Cameron Iron Works**  din Houston

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU
Reprezentanții cercurilor de afaceri 

legate de Federația asociațiilor evreiești 
din S. U. A.

Luni dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a primit la reședința sa 
din New York reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri legate de Fede
rația asociațiilor evreiești din Sta
tele Unite ale Americii: Frank Lautn- 
berg. președinte și director executiv 
al companiei ’„Automatic Data Pro
cessing". Lawrence Tisch, președin
tele consiliului corporației ..Loew’s". 
Henry A. Rosenberg Jr., președintele 
consiliului și director executiv al 
corporației „Crown Central Petro

leum". Maynard Wishner, președinte 
al companiei „Walter Heller and Co.", 
Philip E. Hoffman, președintele co
mitetului executiv al firmei „U. S. 
Realty", Stephen Peck, partener al 
firmei „Weiss, Peck and Greer", Je- 
rold Hoffberger. președinte al cor
porației ..Carling National Brewe
ries Inc". Kenneth Lipper, partener 
dl firmei „Salomon Brothers", și Al
fred Moses, vicepreședintele Comite
tului american evreiesc.

La primire au luat parte Ștefan

Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, și 
Nicolae M. Nicolae. ambasadorul 
tării noastre in Statele Unite.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme ale relațiilor româno-ame- 
ricane. pe baza principiilor înscrisa 
în Declarația comună semnată cu 
prilejul vizitei șefului statului român 
în S.U.A. Totodată, a fbst efectuat 
un schimb de opinii cu privire la si
tuația internațională actuală.

Simbătă după-amiază, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat una din marile unități ale com
paniei americane „Cameron Iron 
Works" din Houston, specializată in 
producția de țevi prin extruziune. în 
această vizită, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Pungan, 
ministru la Președinția Republicii 
Socialiste România, șeful grupului 
de consilieri ai președintelui, și Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

La intrarea în uzină, înalții oaspeți 
români au fost intîmpinați și salutați 
cu. multă căldură de M. A. Wright, 
președintele companiei ..Cameron", 
de alte cadre de conducere din între
prindere. Specialiștii uzinei au făcut

SIMBOL AL ÎNALTEI PREȚUIRI

Președintelui Nicolae Ceaușescu
i a fost înmînată cheia orașului Houston

Dejun și recepție oferite de primarul orașului
în onoarea președintelui Nicolae 

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. primarul orașului Houston 
și doamna Jim McConn, precum și 
Comitetul pentru relații externe, Ca
mera de comerț din Houston, Asocia
ția din Houston pentru comerț mon
dial și Institutul de educație interna
țională au oferit un dejun la Clubul 
„River Oaks Country".

Au participat oficialitățile române 
care îl însoțesc pe președintele 
României în vizita în S.U.A.

Au fost prezențl reprezentanți ai 
oficialităților locale, ai unor compa
nii și firme industriale, comerciale 
și bancare din Houston, statul Texas, 
personalități ale vieții cultural-știin- 
țifice din Houston.

în cursul dejunului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, președintele Nicolae Ceaușescu și 
primarul orașului, Jim McConn, au 
rostit toasturi.

în toastul său, Jim McConn, pri
marul orașului Houston, a spus : 
„Este o onoare pentru mine să adu
cem salutul nostru oficial președin
telui României șî doamnei Ceaușescu, 
să le urez bun venit în capitala Pe
trolului S.U.A., a Texasului, care 
cred că va realiza relații tot mai 
strinse de colaborare cu țara dum
neavoastră. Aici, la Houston, a spus 
în continuare vorbitorul, este Centrul 
spațial al tării noastre. Acum citiva 
ani, astronautul nostru Armstrong a 
fost primul om care a ajuns pe Lună. 
Afirmarea Houstonului se datoreșle 
dezvoltării sale industriale. în Texas 
și Houston producem petrol și gaze 
naturale, lemn. Sintem convinși că 
pntem dezvolta o bună și amplă co
laborare economică cu tara dumnea
voastră. Sintem foarte onorați de vi
zita dumneavoastră. Ne exprimăm 
speranța noastră sinceră că această 
vizită va servi relațiilor de priete
nie între popoarele și țările noastre. 
Sperăm ca vizita dumneavoastră să 
fie fructuoasă și să vă întoarceți in 
România cu cele mai plăcute impre
sii despre orașul si țara noastră. In 
numele orașului Houston, am onoa
rea. domnule președinte, să vă ofer 
cheia orașului Houston".

în încheiere, primarul orașului 
Houston a toastat în sănătatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. pentru 
prietenia și colaborarea , româno- 
americană. 

o scurtă prezentare a activității în
treprinderii, a producției pe care o 
realizează, arătind că, pe baza pre
lucrării prin extruziune a oțelurilor, 
îndeosebi a otelurilor aliate și înalt 
aliate, uzina produce o gamă largă de 
țevi de mare gabarit pentru nevoile 
industriei chimice, echipamente ener
getice și pentru alte domenii ale teh
nicii moderne. Specialiștii uzinei au 
ținut să prezinte înalților oaspeți 
procesul propriu-zis de fabricare a 
țevilor — produs de bază al unității 
lor. Ca atare, oaspeții au. foștjnvitați 
să asiste la procesul de extrudare, cu 
ajutorul unor prese moderne, de mare 
putere, pe baza căruia lingourile in
candescente sint transformate in țevi 
și tuburi metalice de mare gabarit, 
întregul flux de prelucrare a țevilor 
a constituit, practic, itinerarul vizi
tei în uzină, pe parcursul căruia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a inte

Simbătă la amiază. în Onoarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, .pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
primarul orașului Houston și doamna 
Jim McConn au oferit o recepție la 
Clubul „River Oaks Country".

Au participat tovarășii Gheorghe

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu Edward Koch
Domnule primar.
Doamnă,
Domnilor și doamnelor,
Sintem deosebit de bucuroși că, vi- 

zitind Statele Unite la invitația pre
ședintelui Jimmy Carter și a doam
nei Carter, ni s-a inclus în program 
și Texasul si, în mod deosebit, 
Houstonul. Doresc să vă declar cu 
toată sinceritatea că avem impresii 
deosebit de plăcute despre vizita in 
Statele Unite, despre convorbirile a- 
vute cu președintele tării dumnea
voastră și, desigur, despre vizita in 
Texas, la Dallas, si astăzi la Houston, 
în această dimineață am avut pri
lejul să vizităm Centrul spațial, care, 
intr-adevăr, constituie o mindrie a 
Statelor Unite și, este de înțeles, și 
a orașului dumneavoastră.

In vizita noastră am ajuns la bnne 
înțelegeri intre România și Statele 
Unite. De altfel, in ultimii citiva ani 
aceste relații s-au dezvoltat foarte 
puternic. împreună cu președintele 
Carter am căzut de acord să extin
dem in viitorii ani această colabo
rare. să încurajăm formele noi de 
cooperare dintre firme românești și 
americane, inclusiv crearea de socie
tăți mixte. Sper că și cu unele între
prinderi din Texas și din orașul 
dumneavoastră — cu care avem deja 
relații comerciale — vom ajunge la 
realizarea unor asemenea acțiuni de 
cooperare în producție, care vor da 
o perspectivă de lungă durată unei 
colaborări reciproc avantajoase.

Desigur, intre țările noastre există 
deosebiri de orinduire socială, dar 
aceasta nu poate constitui o piedică 
în calea dezvoltării unei bune cola
borări, bazată pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecul in treburile interne și 

resat amănunțit și a primit explicații 
ample in legătură cu procedeele și 
tehnologiile moderne utilizate. între 
altele, au fost prezentate o serie de 
utilaje, intre care presa de extru
dare, de înalt randament, care asi
gură o înaltă productivitate și cali
tate in realizarea produselor între
prinderii. In punctul terminus al pro
cesului de producție a fost prezen
tată hala in care se află produsele 
finite, înainte de a fi expediate be
neficiarilor sau a fi livrate la export.

Președintele corporației a mulțumit 
călduros înalților oaspeți români pen
tru cinstea ce li s-a făcut prin in
cluderea acestei întreprinderi în iti
nerarul vizitei efectuate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu In S.U.A. 
„Sîntem onorați — a spus vorbitorul 
— că ați venit aici, că v-ați interesat 
de activitatea noastră. Vom considera 
aceasta ca un moment important în 
viata întreprinderii noastre",

Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Pungan, 
ministru la Președinția Republicii 
Socialiste România, șeful grupului 
de consilieri ai președintelui Repu
blicii, Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini.

avantajul reciproc, deoarece — așa 
cum am consemnat și în Declarația 
comună semnată împreună cu pre
ședintele Carter — trebuie să reali
zăm astfel de relații în lume, incit 
fiecare națiune să se poată dezvolta 
în mod liber, să-și poată asigura 
bunăstarea si fericirea asa cum do
rește. (Aplauze puternice).

în declarația semnată împreună cu 
președintele Carter am consemnat, 
pc lingă problemele bilaterale, și ne
cesitatea unei colaborări largi pe a- 
rena mondială, pentru soluționarea 
marilor probleme internaționale, cum 
ar fi, de exemplu, realizarea unei 
păci trainice și juste in Orientul Mij
lociu. care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate in 1967, ia solutionarea proble
mei palestiniene, prin formarea unui 
stat palestinian independent — deși 
in declarație nu se spune aceasta — 
la asigurarea integrității și suverani
tății tuturor statelor din Orientul 
Mijlociu — aceasta corespunzînd nu 
numai intereselor popoarelor din 
zonă, ci și intereselor tuturor statelor 
lumii care doresc pacea.

în cadrul convorbirilor am abor
dat, de asemenea, problemele dezar
mării, ale noii ordini economice, am 
vorbit de necesitatea întăririi preocu
pării tuturor statelor și popoarelor 
pentru realizarea unor relații demo
cratice, pentru crearea unei lumi mai 
drepte și mai bune, care să permită 
fiecărei națiuni să ducă o viată dem
nă, liberă și independentă. Statul 
dumneavoastră este mare producător 
de petrol — se pare că in această 
privință este cel mai mare din Sta
tele Unite. România este și ea o veche 
țară petrolieră, deși acum nu mal 
produce prea mult petrol. Tinind 
seama de acest fapt, am dori să dez
voltăm relații mai strinse intre fir- 

în încheierea vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu a exprimat căl
duroase mulțumiri pentru primirea 
făcută, pentru prilejul de a cunoaște 
activitatea acestei moderne intreprin- 
deri a industriei texane. „Aș dori — 
a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu" 
— ca această vizită să nu rămină 
doar o vizită de cunoaștere și infor
mare, ci să se concretizeze intr-o 
viitoare colaborare intre compania 
dumneavoastră și întreprinderi româ
nești din acest domeniu. Sper, dom
nule președinte — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că veți vizita 
România și, mai ales, că sub o formă 
sau alta vom putea stabili o bună 
colaborare intre întreprinderea dum
neavoastră și firme de specialitate".

Luîndu-și rămas bun de la condu
cătorii și specialiștii întreprinderii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a urat 
succes deplin în activitatea viitoare.

Au luat parte oficialități ale ora
șului Houston, oameni de afaceri, alte 
personalități ale vieții economice, 
sociale și cultural-științifice.

în timpul recepției, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu 
gazdele intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate.

mele din statul dumneavoastră și din 
Houston si o serie de întreprinderi și 
firme din România, atit in domeniul 
petrolului, cit si in alte domenii de 
activitate.

Aș dori să vă mulțumesc, domnule 
primar, pentru cuvintele de apreciere 
la adresa poporului român si pentru 
cheia simbolică pe care mi-ați inmi- 
nat-o. La noi, în România, este o po
veste cu o cheie fermecată, care a- 
jută la realizarea multor dorințe — 
era, cum am spus, o cheie fermeca
tă, minunată. (Aplauze). Eu aș dori 
ca această cheie să constituie un 
simbol al deschiderii de noi căi pen
tru o prietenie tot mai trainică între 
România și Statele Unite, deci și cu 
orașul dumneavoastră, (Vii aplauze).

Și chiar dacă, cumva, această cheie 
este fermecată, să știți că nu o voi 
folosi decit în scopul prieteniei, al 
păcii șl colaborării. (Vii aplauze, în
delungate). Doresc să vă adresez 
dumneavoastră, din partea petroliș
tilor români, și a românilor în gene
ral. cele mai bune urări de succes in 
activitatea pe care o desfășurați, de 
bunăstare si fericire. îmi exprim spe
ranța că — in cadrul schimburilor tot 
mai largi de cetățeni și de oameni 
de afaceri, de știință si eultură. din
tre România și S.U.A. — și cetățenii 
din Texas și Houston vor vizita 
intr-un număr tot mai mare țara 
noastră, contribuind la dezvolta
rea prieteniei și colaborării ro- 
mâno-americane. As fi deosebit 
de mulțumit să vă salut in România, 
domnule primar, să pot să aflu că 
tot mai multi cetățeni din Texas și 
Honston vizitează România, aceasta 
corespunzînd dorinței noastre de prie
tenie și colaborare.

Vă urez. încă o dată, succes și 
multă sănătate. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, la reședința sa din New 
York, pe Klutznik Philip, președin

în cursul dimineții de luni. 17 a- 
prilie. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a primit la ..Waldorf Astoria" pe 
Edward Koch, primarul orașului New 
York.

La primire au participat tovarășii

Klutznik Philip

tele Congresului Mondial Evreiesc.
Au fost abordate perspectivele re

lațiilor româno-americane, în lumi
na rezultatelor vizitei pe care pre

Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, si Vasile Pungan. ministru 
la Președinția Republicii Socialiste 
România, șeful grupului de consilieri 
ai președintelui.

A fost prezent Rudolph Aggrey, 

ședintele României a intreprins-o în 
Statele Unite, a documentelor ofici
ale și a acordurilor stabilite cu acest 
prilej.

ambasadorul Statelor Unite la Bucu
rești.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în probleme de interes 
comun.
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PRIMIRl LA PREȘEDINTELE Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu David Rockefeller

NICOLAE CEAUȘESCU
Milton Rosenthal

Tovarășul Nicolae Ceausescu, pre- 
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit luni, 17 aprilie, la hote
lul ..Waldorf Astoria" din New York, 
pe Milton Rosenthal. președintele 
companiei ..Engelhard Minerals and 
Chemicals", si al părții americane in 
Consiliul economic româno-ameri- 
can.

Au fost discutate probleme privind 
evoluția relațiilor economice româno- 
americane.

Președintele companiei a exprimat 

aprecieri elogioase fată de dezvol
tarea României in domeniul econo
mic. relevind, totodată, bunele relații 
care s-au statornicit si se dezvoltă 
intre S.U.A. si România pe tărim 
economic, precum si in alte domenii 
de activitate.

Cu acest prilei au fost relevate ac
tivitatea pozitivă desfășurată de Con
siliul economic româno-american. ho- 
tărirea ambelor părți de a activa în 
continuare pentru punerea tot mai 
largă in valoare a marilor posibilități 

de sporire a schimburilor economice 
Si de amplificare a colaborării si 
coopiyării difitre cele două țări.

★
In cursul dimineții de luni. 17 apri

lie, tovarășa Elena Ceaușescu a avut, 
la hotelul „Waldorf Astoria", o întil- 
nire cu Frieda Rosenthal, soția pre
ședintelui părții americane in Con
siliul economic româno-american.

întilnirea a decurs intr-o atmosfe
ră cordială, pțietenească.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. s-a intilnit cu David Rockefeller, 
președintele băncii ..Chase Manha
ttan", in cadru! micului dejun. la 
hotelul ,,Waldorf Astoria" din New 
York.

Au participat tovarășii Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, si 

Expresie a interesului pentru dezvoltarea 
conlucrării fructuoase româno-americane

Recepție și dejun oferite în cinstea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu de Consiliul economic americano-român 

și Asociația de politică externă din New York

Nicolae M. Nicolae. ambasadorul 
României la Washington.

Au luat, de asemenea, parte Jo
seph Reed, vicepreședinte al băncii, 
și Emilio Frankolini. reprezentantul 
pentru probleme O.N.U. al președin
telui băncii.

In cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate, 

într-o ambiantă de cordialitate, pro
bleme ale colaborării, cu ..Chase 
Manhattan Bank" în cadrul dezvol
tării generale a relațiilor economice 
româno-americane.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale.

Sosir 
la 

New \ 
(Urmare din pag. I)
Ceaușescu și tovarășului Ni 
Ceaușescu frumoase buchete de I 
dafiri roșii și garoafe albe.

Un mare grup de tineri, mei 
ai organizației americane „Amb 
dorii prieteniei'1 — care ne-au r 
lat în cîteva rînduri țara — prec 
și numeroși new-yorkezi fac o ca 
și spontană manifestare de priete 
distinșilor oaspeți. Prin aplauzele 
suflețite iși exprimă sentimentele 
prietenie, stimă și considerație f; 
de președintele României. Asistei 
flutură stegulețe tricolore și amei 
cane, poartă pancarte pe care si 
înscrise călduroase urări de bun st 
sit adresate inalților oaspeți român

Președintele Nicolae Ceaușescu i 
tovarășa Elena Ceaușescu răspun 
cu cordialitate acestor sincere ș 
emoționante manifestări de prietenie 
string cu căldură miinile care li se 
intind prietenește, îi îmbrățișează cu 
emoție pe copii.

Pentru președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. corul „Madrigal" al ..Am
basadorilor prieteniei" și corul pio
nierilor și șoimilor patriei, format 
din copiii diplomaților și funcționa
rilor internaționali români de la New 
York, intonează ..Multi ani trăiască!".

înalții oaspeți sint invitați apoi să 
ia loc in automobilul prezidențial. 
După 30 de minute de mers, coloana 
oficială de mașini, escortată de mo- 
tocicliști. oprește în fața intrării 
principale a hotelului ,.Waldorf As
toria", unde se află reședința șefului 
statului român pe perioada vizitei 
sale la New York.

Gabriel Hauge

Tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
primit in. cursul dimineții de luni pe 
Gabriel Hauge, președintele firmei 
„Manufacturers Hanover Trust".

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme ale relațiilor de colaborare 
pe linie financiară cu firma ..Manu
facturers Hanover Trust", în cadrul

dezvoltării generale a relațiilor eco
nomice româno-americane.

Convorbirea, s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Președintele Nicolae Ceaușescu l-a 
primit, luni dimineață, la reședința 
ce i-a fost rezervată la hotelul „Wal
dorf Astoria" din New York, pe

Arthur Schneier

TOVARASA .ELENA CEAUSESCU A VIZIIAI MUZEUL METROPOLITAN
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Arthur Schneier, președintele Comi
tetului de sprijin al României în ac
țiunea contra urmărilor inundațiilor 
și cutremurului.

A participat Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe.

Cu acest, prilej a avut loc o con
vorbire desfășurată într-o atmosferă 
de cordialitate.

Luni la amiază, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Coaușe'scu. ’si tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la' o recep
ție și uri dejun Oferite in onoarea 
lor de' Consiliul economic america
no-român și Asociația de politică 
externă din New York, la hotelul 
„Waldorf Astoria*.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei. minis
trul afacerilor externe. Vasile Pun- 
gan, ministru la Președinția Repu
blicii Socialiste România, șeful gru
pului de consilieri ai președintelui, 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, precum și Ni
colae M. Nicolae, ambasadorul 
României la Washington, și ambasa
dorul Ion Datcu, reprezentant per
manent al țârii noastre la O.N.U.

La recepție si dejun au participat 
Milton Rosenthal, președintele părții 
americane in Consiliul economic ro
mâno-american. președinte al com
paniei „Engelhard Minerals and 
Chemicals". Burgess Carter, pre
ședintele Asociației de politică exter
nă din New York, William Luers, 
adjunctul asistentului secretarului de 
stat pentru problemele europene, 
Edward Stroh, secretar adjunct ad- 
interim pentru comerțul Est-Vest 
din Departamentul Comerțului al 
S.U.A., Alexander Lewis, președin
tele fundației „Gțflf Oil", Arthur Le- 
viss, președinte al Bursei de valori 
„American", Max Berry, director 
executiv al Consiliului american 
pentru comerțul Est-Vest. Mark Ca

Luni la amiază, tovarășa Elena 
Ceaușescu a făcut o vizită la Mu
zeul Metropolitan din Nev; York. în 
cursul vizitei, tovarășa Elena 
Ceaușescu a fost însoțită de Frieda 
Rosenthal.' soția președintelui părții 
americane in Consiliul economic ro
mâno-american. și de Marfie Her
nandez. șefa Protocolului statului 
New York.

La sosire, tovarășa Elena Ceaușescu 
a fost întimpinată cu calde cuvinte 
de bun sosit de către Karl Katz, di
rectorul Muzeului Metropolitan, care

plan. președinte al corporației ..En
gelhard Minerals and Chemicals". 
George Gellert, președintele compa
niei „Atalanta", Rudolph Aggrey, 
ambasadorul Statelor Unite la Bucu

rești. precum și alți reprezentanți ai 
cercurilor politice, comerciale, indus
triale și financiar-bancare din S.U.A.

în timpul recepției și dejunului, 
președintele Nicolae Ceaușescu și

tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
treținut intr-o atmosferă cordială cu 
reprezentanți ai vieții politice și eco
nomice din New York. Au fost rosti
te toasturi.

a invitat-o să viziteze citeva din 
principalele colecții ale acestei pres
tigioase instituții culturale ameri
cane.

Directorul muzeului a prezentat 
tovarășei Elena Ceaușescu preocupă
rile specialiștilor de Ia Muzeul Me
tropolitan privind reprezentarea in 
mod' științific a unor cunoscute cu
rente ale istoriei mondiale1 a artelor 
— cu exemplificări detaliate. înde
osebi • asupra impresionismului fran
cez.

Au fost prezentate, de asemenea, 
operele unor mari artiști ca Boticelli. 
Giotto. Velasquez. Goya, Cranach, 
Van Eyck. David, Utrillo. Matisse. 
Totodată, directorul muzeului a ih- 
fățișat citeva din proiectele de dez
voltare a sediului și secțiilor mu
zeului.

La încheierea vizitei, tovarășa 
Elena Ceaușescu a mulțumit călduros 
pentru primire și a urat gazdelor 
noi succese in activitatea lor consa
crată colecționării și popularizării 
valorilor artistice.

Întîlniri 
de lucru

Luni dimineața. Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, și 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor . de mașini, au avut întil- 
niri de lucru cu conducerile firmelor 
..Westinghouse". „I.U. International" 
și „General Electric".

Au fost discutate o serie de pro
bleme vizînd extinderea cooperării 
economice, industriale si tehnice 
dintre întreprinderi si organizații 
economice românești si firme din 
S.U.A., cu accent asupra colaborării 
in domeniul producției echipamen
telor frigorifice si metalurgice.

A participat Alexandru Mărgări- 
tescu. orim-adiunct al ministrului 
comerțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale.

întilnirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

Datorită diferenței de 
fus orar, toasturile rosti
te ia dejun, precum și 
celelalte manifestări din 
cursul după-amiezii de 
luni vor fi publicate în 
numărul de mîine al zia
rului nostru.

La ora închiderii edi
ției, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, care au 
efectuat o vizită de stat 
în S.U.A. la invitația pre
ședintelui Jimmy Carter 
și a doamnei Rosalynn 
Carter, au părăsit New 
Yorkul, plecînd spre pa
trie.
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EW ORLEANS

MIRE PLINĂ DE CORDIALITATE, 
2IMENTE DE ÎNALTĂ CONSIDERAȚIE

Principiile noi de relații internaționale
- in slujba păcii și colaborării rodnice

Recepția și dineul oferite in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu Ia New Orleans

După încheierea vizitei la Houston, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, , și tovarășa Elena 
Ceausescu, precum și persoanele o- 
ficiale care îi însoțesc au sosit sîm- 
bătă după-amiază la New Orleans, 
cel mai mare dintre orașele statului 
Louisiana, mare port la vărsarea 
fluviului Mississippi in Golful Mexi
cului. Pe aeroportul internațional, 
împodobit cu drapelele de stat ale 
României și S.U.A., solii poporului 

'«pan sint intimpinați de Moon I-an- 
•jbu. primarul orașului, cu soția, de 
Jmbri ai Comitetului pentru rela- 
i internaționale, J. W. Amoss, șeful 
'mpaniilor de navigație, Basil Ru-

Oaspeți ai petroliștilor de pe platforma 
de foraj din Golful Mexic

Muncitorii și tehnicienii l-au intimpinat cu deosebită simpatie 
și căldură pe președintele României, transmițind salutul lor 
colegilor români de pe platforma de foraj din Marea Neagră

In dimineața zilei de duminică, 16 
aprilie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost oaspetele petroliștilor de pe 
platformele situate de-a lungul coas
tei statului Louisiana, in Golful Me
xic.

Pe aeroportul din New Orleans, 
președintele României a fost intim
pinat de Hugh J. Kelley, președintele 
director general al Companiei pentru 
explorări și dezvoltări oceanice, cu 
sediul la New Orleans, care, împre
ună cu soția. I-a însoțit pe înaltul 
oaspete român pe parcursul vizitei.

Au participat, de asemenea, tova
rășii Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului, Vasile Pun- 
gan, ministru la Președinția Repu
blicii Socialiste România, șeful gru
pului de consilieri ai președintelui, 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, precum și 
William H. Luers, adjunct al asisten
tului secretarului de stat pentru pro
blemele europene, Rudolph Aggrey, 
ambasadorul Statelor Unite la Bucu
rești.

De la bordul elicopterului se vede 
o largă panoramă a orașului New 
Orleans : instalațiile portuare, zona 
industrială, cu numeroasele rafinării 
ce prelucrează petrolul pompat direct 
de la sondele de extracție situate in 
largul mării, minele de sulf și insta
lațiile de prelucrare a sulfului din 
delta fluviului Mississippi. După o 
oră de zbor, elicopterul aterizează pe 
platforma de foraj „Ocean Queen" 
(„Regina oceanului"), de tip semi- 
submersibil.

Muncitorii și specialiștii care parti
cipă la lucrările de explorări în Gol
ful Mexic fac președintelui României 
o primire călduroasă, adresindu-i 
cuvinte de bun sosit la locul lor de 
muncă, manifestîndu-și satisfacția de 
a primi vizita conducătorului unei 

sovich ir., președintele Centrului in
ternațional al comerțului din statul 
Louisiana, cu șotia, Marry M. En
gland. președintele Camerei de co
merț din New Orleans, cu soția, Mi
chael J. Molony. președintele Consi
liului de directori al portului, cu so
ția, și numeroase alte oficialități lo
cale, reprezentanții unor organisme 
economice și comerciale cu sediul in 
acest oraș.

La scara avionului. în fața căreia 
a fost desfășurat un covor roșu, pri
marul orașului, adresind inalților 
oaspeți un călduros bun venit. înmî- 
nează președintelui României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Diploma de 
cetățean de onoare al New Orleans- 

țări cu vechi tradiții în explorarea și 
exploatarea petrolului.

Invitindu-1 pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cabina-salon a platfor
mei, H. J. Kelley prezintă principiile 
după care este construită platforma 
și modul ei de organizare. Inscriin- 
du-se, ca performanță, pe locul trei 
in rindul tehnologiilor pentru plat
forme de explorare submarină de f>e- 
trol și gaze, obiectivul vizitat este de 
tipul mobil, se poate fixa în ape pînă 
la 350 metri și poate atinge o adîn- 
cime Ia foraj de peste 7 000 m. Plat
forma măsoară 120 metri lungime și 
o lățime de 70 metri, ceea ce permite 
ca pe suprafața ei să-și desfășoare 
activitatea cîteva zeci de muncitori 
și specialiști, in trei schimburi. Pe un 
ecran de televizor, în fața inalților 
oaspeți români este proiectat un film 
care înfățișează operațiunile de de
plasare, instalare și punere în func
țiune a platformei : îndată ce insta
lația ajunge la punctul indicat de 
-cercetătorii geofizicieni, sint arun
cate ancorele, iar cala inundată. In 
acest fel, instalația este pregătită 
pentru a-și începe operațiile de foraj.

în continuare, maistrul Roy Po- 
weel, șeful echipei de sondori ma
rini, l-a condus pe înaltul oaspete 
rpmân in compartimerftele de lucru.

Oaspeților le sînt prezentate dispo
zitivele de ancorare, instalația de re
glare a balastului și de asigurare a 
stabilității platformei, sectorul de 
foraj. Specialiștii arată că platforma 
pe care o folosesc este proiectată să 
facă față la valuri care ar putea 
atinge o înălțime de cinci metri. Ea 
dispune de un sistem original de 
spargere a valurilor care face ca a- 
cestea să-și urmeze cursul fără a 
izbi platforma și a o deplasa din 
poziția ei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
întreține apoi cu Hugh J. Kelley, cu 

ului. Doamna Landrieu oferă tova
rășei Elena Ceaușescu un splendid 
buchet de trandafiri roșii.

Fanfara marinarilor intonează im
nurile de stat ale României și State
lor Unite.

Primarul Landrieu prezintă apoi 
oficialitățile locale venite in întâm
pinarea solilor poporului român.

După încheierea ceremoniei pri
mirii, coloana oficială de mașini. în 
care iau loc înaltii oaspeți români, 
se îndreaptă spre hotelul ..Royal Or
leans", in cartierul vechi al orașului, 
unde au reședința în timpul acestei 
etape a vizitei de stat pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu o între
prinde în S.U.A.

ceilalți specialiști americani aflați de 
față, asupra unora dintre principalele 
probleme pe care le ridică construc
ția și utilizarea in mod eficient a 
platformelor de foraj marin pentru 
explorări. Sînt luate în discuție pre
gătirea echipamentelor de scufun
dare pentru servicii submarine, con
struirea remorcherelor de mare pu
tere și a bărcilor pentru service, a 
echipamentelor pentru dragare și 
instalare a pilonilor.

La sfirșitul vizitei, cei 29 de mun
citori aflați pe platformă, în schim
bul de lucru, l-au salutat cu căldură 
pe președintele României, rugîndu-1 
să transmită un salut colegilor lor, 
petroliștii români de pe platforma 
de foraj marin din apele Mării Ne
gre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
rătat că a rămas cu impresii deosebit 
de plăcute in urma vizitării platfor
mei „Ocean Queen" și a adresat echi
pajului de muncitori calde urări de 
succes și fericire personală. Pre
ședintele României a exprimat spe
ranța că în urma acestei vizite rela
țiile de colaborare existente între în
treprinderile românești și compania 
„Oedco" vor căpăta un nou impuls 
și se vor întreprinde pași concreți în 
vederea realizării unor acțiuni de 
cooperare reciproc avantajoase.

Răspunzind întrebărilor presei și 
radioteleviziunii din New Orleans, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că scopul vizitei sale la platforma de 
foraj marin a fost acela de a cu
noaște nemijlocit tehnologia și expe
riența existentă în S.U.A. în acest 
domeniu, de a putea face o compa
rație cu parametrii funcționali ai 
platformei românești „Gloria" și de 
a indentifica posibilități și forme 
concrete de colaborare cu firmele 
americane.

Simbătă, 15 aprilie. Ia Clubul 
„Plimsoll", din New Orleans, a avut 
loc o recepție in onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu oferită de Moon 
Landrieu, primarul acestui oraș, și 
de soția sa.

în cadrul recepției, la care au parti
cipat numeroase persoane oficiale din 
statul Louisiana și din orașul New 
Orleans, președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele
lalte persoane oficiale care îl înso
țesc. s-au intreținut cordial cu edilii 
orașului, cu persoanele oficiale din 
statul Louisiana, eu reprezentanți ai 
vieții economice locale, oameni de a- 
faceri, specialiști, oameni de știință 
și cultură.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și stimă reci
procă.

în continuare, în aceeași seară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu, Îm
preună cu persoanele oficiale româ
ne care ii însoțesc, au participat la un 
dineu oferit de primarul orașului 
New Orleans, de soția sa și de Cen
trul internațional al comerțului din 
statul Louisiana.

In cadrul dineului, Basil Rusovich 
jr.. președintele Centrului internațio
nal al comerțului, a făcut o prezen
tare a biografiei președintelui Româ
niei, a bogatei sale activități, desfă
șurată pentru prosperitatea poporului 
român, pentru cauza păcii și progre
sului întregii omeniri.

„Apreciem cu toții — a spus vor
bitorul — marile merite ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in lupta 
pe care o duce pentru pacea lumii, 
pentru colaborarea ,și înțelegerea din
tre popoare. După w am citit biogra
fia sa. ii respect și mai mult și îl 
compar cu marile personalități care 
au existat in istorie de-a lungul 
veacurilor. Făcînd această compara
ție, mă gîndesc îndeosebi la activi
tatea șa ca lider politic. Cea mai 
ingltă ■ dorință a președintelui 
Ceaușescu este de a se crea cele mai 
bune condiții de muncă și viață pen
tru oameni. Sprijin ideea securității 
mondiale, susținută atit de frecvent 
de domnia sa, și faptul că fiecare 
țară trebuie să fie independentă".

Vorbitorul a arătat, in continuare, 
că prezența președintelui României 
la New Orleans reprezintă începutul 
unor legături tot mai strinse de prie
tenie ale acestui oraș cu orașele din 
România. „Portul New Orleans — a 
spus ei — este al doilea port ca mă
rime din Statele Unite și al treilea 
din lume, deși cei din Houston, loca
litatea din care ați sosit aici, susțin 
eă el ar deține acest Ioc. Noi avem 
și acum legături destul de bune cu 
România, pentru că prin acest P®1 
se exportă mult — și credem că re
lațiile noastre ne vor ajuta reciproc 
să prosperăm continuu. Credem că, 
prin comerț, se vor dezvolta și mai 
mult relațiile de prietenie dintre Sta
tele Unite și România, chiar dacă 
concepțiile noastre pot fi diferite".

în încheierea cuvintului său, Basil 
Rusovich jr. a spus :

„Mulțumesc președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru faptul că â acceptat 
să viziteze platforma noastră petro
lieră marină, mai ales că, după cîte 
cunosc, și România dorește să dez
volte forajul marin. Aceasta poate 
însemna începutul unei bune colabo
rări in domeniul petrolului și in alte 
domenii".

în toastul rostit in cadrul dineului, 
Moon Landrieu, primarul orașului 
New Orleans, și-a exprimat bucuria 
pentru prilejul pe care l-a avut 
de a-l primi pe președintele 
Ceaușescu. „Președintele României — 
a arătat vorbitorul — este un om cu 
vederi largi, un om de știință, și sin- 
tem foarte bucuroși să-l avem în 
mijlocul nostru. Sînt foarte onorat, 

domnule președinte — a spus el — 
eă ați ales și New Orleans-ul in ca
drul vizitei dumneavoastră in Statele 
Unite. Trăim in prezent momentele 
fericite ale înaintării relațiilor de 
prietenie și bună colaborare între 
statele noastre și credem că — a- 
tunci eînd veți părăsi acest oraș — 
veți rămine și mai mult cu senti
mentul unei prietenii sincere din 
partea noastră, chiar dacă intre noi 
există diferențe de concepții politice 
și filozofice. Noi credem că. pe dea
supra acestor diferențe și deosebiri 
care există intre tara noastră si alte 
țări, se poate dezvolta o bună cola
borare, că aceste deosebiri se vor 
reduce treptat, iar oamenii din toate 
părțile lumii vor fi și mai uniți".

în numele populației orașului New

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte al Centrului 

internațional al co»nerțului,
Domnule primar.
Doamnelor și domnilor,
Doresc să vă exprim mulțumiri 

pentru cuvintele ce mi le-ați adre
sat, pe care le consider adresate po
porului român, relațiilor de prietenie 
dintre România și Statele Unite.

Sintem bucuroși că, vizitînd Sta
tele Unite la invitația președintelui 
Carter și a doamnei Carter, am avut 
prilejul să venim și la New Orleans.' 
unul din centrele importante din Sta
tele Unite, și — după cum spuneți 
dumneavoastră — al doilea port al 
S.U.A., deși cei din Houston declară 
că ei s-ar afla pe al doilea loc. Desi
gur, fiind o problemă internă a Sta
telor Unite, nu doresc să ».nă amestec 
in această dispută. (Animație in sală, 
aplauze).

Este adevărat, cu domnul președin
te al Centrului internațional al co
merțului am avut o -discuție pe pro
bleme filozofice și este evident că 
am ajuns la concluzii deosebite in 
legătură cu unele probleme privind 
dezvoltarea social-economică a lumii. 
Domnul președinte a dorit neapărat 
să mă convingă că anumiți oameni 
sint predestinați să fie conducători și 
alții să fie conduși. Desigur, eu apar
țin unei concepții revoluționare, care 
nu este nouă, este mai veche, dar 
care s-a afirmat și se afirmă tot mai 
mult in lumea de astăzi — aceea că 
oa* *nenii  se nasc egali și liberi și tre
buie să trăiască egali și liberi, să 
participe in deplină egalitate la con
ducerea fiecărei națhini, la condu
cerea lumii. (Aplauze puternice).

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Cyrano de Bergerac — 20, 
(sala Atelier) : Fata din Andros 
— 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Prime 
audiții de muzică românească.

Desigur, sint probleme filozofice 
care se discută nu de astăzi, se dis
cută de mult și se vor mai discuta 
mult timp. Esențialul este insă că, 
în lumea de astăzi, cind există țări 
cu orinduiri sociale diferite, trebuie 
să facem totul pentru a găsi calea 
eare să permită fiecărei națiuni — 
indiferent de mărime — să se dezvol
te liberă, să fie stăpină pe destinele 
sale. Și tocmai in acest spirit se dez
voltă relațiile României cu Statele 
Unite, pe baza egalității in drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității, a dreptului fiecărei națiuni de 
a-și alege destinul în mod indepen
dent. Putem spune că experiența 
acestor relații demonstrează că aceas
ta este singura cale care poate să 
ducă Ia o colaborare reciproc avan
tajoasă. să contribuie la promovarea 
unor relații democratice, la asigu
rarea păcii pe planeta noastră. 
Aceasta s-a materializat in faptul că 
schimburile economice dintre Româ
nia și Statele Unite au crescut din 
1970 pînă acum de mai bine de zece 
ori. iar in aceste zile s-au identificat 
noi posibilități — atit în cadrul con

Orleans, primarul Landrieu a oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cheia 
orașului. „Vă înminez cheia orașului 
nostru — a spus el — cu speranța și 
rugămintea să mai veniți și altă dată 
la noi, domnule președinte".

Un, cald cuvint de salut a rostit, 
la dineu, si Michael Molony. preșe
dintele Consiliului directorilor por
tului New Orleans. „Sint foarte fe
ricit, domnule președinte — a spus 
el — pentru că am privilegiul să vă 
spun bun venit în New Orleans; Atît 
România, cit și statul și orașul nos
tru au lucruri comune — noi avem 
fluviul Mississippi, iar dumneavoas
tră aveți Dunărea, și ambele noastre 
state fac ca produsele realizate de 
oamenii noștri să călătorească pe a- 
iceste căi spre toate colțurile lumii.

vorbirilor cu președintele țării dum
neavoastră, cit și în discuțiile cu 
multe firme americane — de a extin
de in continuare această cooperare, 
inclusiv în formele noi de cooperare 
in producție, de societăți mixte, care 
deschid perspective mari de colabo
rare reciproc avantajoasă.

Avem deja unele relații și cu o 
serie de companii din statul și din 
orașul dumneavoastră. Considerăm 
insă că sint posibilități mult mai 
mari, cu atit mai mult cu cit atit 
România, cit și statul dumneavoastră 
produc petrol — iar România este 
una dintre țările vechi producătoare 
de petrol. Putem, deci, ca, în acest 
domeniu, ca de altfel și in altele, 
să ridicăm colaborarea și cooperarea 
noastră la un nivel mult superior 
fată de ceea ce s-a realizat pină 
acum.

Sint complet de acord cu cele spu
se de președintele Consiliului direc
torilor portului, care arată că tre
buie să facem comerț in ambele sen
suri. Se pare că. ținind seama de 
faptul că noi importăm mult mai 
mult prin portul dumneavoastră, 
este firesc ca și o serie de firme din 
statul dumneavoastră și din New 
Orleans să importe mai mult din 
România — astfel ca, realmente, 
aceste schimburi să se facă in am
bele sensuri și să fie, totodată, și o 
contribuție Ia dezvoltarea portului 
dumneavoastră în întrecerea cu 
Houstonul. (Aplauze).

Desigur, doamnelor și domnilor, că 
în lumea de astăzi dezvoltarea cola
borării economice are un rol tot mai 
important atît pentru depășirea unor 
probleme complexe ale vieții inter
naționale, cit și pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și conlucrare 
intre popoare. Noi am dori ca aces
te relații să se înscrie în preocupa
rea tot mai accentuată a omenirii de 
astăzi de a pune capăt impărțirii 
lumii in țări sărace și țări bogate — 
ținind seama că mai bine de două 
treimi din omenire trăiesc in condi
ții de subdezvoltare — de a se a- 
junge la realizarea unei noi ordini 
economice, bazată pe egalitate și e- 
chitate, pe avantaj reciproc în rela
țiile economice, pe un sprijin mai 
substanțial pentru țările in curs de 
dezvoltare. Pentru că. in condițiile 
de astăzi, fără lichidarea subdezvol
tării. a împărțirii lumii in săraci și 
bogați, nu se poate vorbi de progres, 
de stabilitate, de pace și colaborare.

Domnul președinte al Centrului in
ternațional al comerțului a vorbit 
de latinitatea României și s-a referit 
și la o anumită influentă latină in 
statul dumneavoastră. Este adevărat. 
România este un stat de origine la
tină sau daco-latină — și trebuie să 
vă spun că în 1980 vom sărbători 
2 050 de ani de la constituirea pri
mului stat centralizat dac (Vii a- 

Noi exportăm și in România produ
se prin portul nostru. De asemenea, 
importăm foarte multe produse prin 
acest port. Sperăm că in viitor vom 
asista la o creștere mult mai im
portantă a importurilor de mărfuri 
din România. Dorim ca vizita dum
neavoastră să marcheze începutul 
unor relații economice profitabile 
atît pentru România, cit și pentru 
orașul New Orleans și, in general, 
pentru țara noastră".

Primit cu vii aplauze de întreaga 
asistență, ridicată in picioare, a luat 
apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România. Toastul președin
telui României a fost subliniat, în re
petate rînduri, de aplauzele celor 
prezenți.

plauze) și ceea ce a caracterizat în
totdeauna poporul meu a fost dorin
ța sa de libertate, hotărîrea de a nu 
îngenunchea în fața nimănui. Chiar 
și in cele mai grele timpuri — ale 
dominației imperiului otoman, spre 
exemplu — țările românești nu s-au 
lăsat niciodată îngenuncheate, au ți
nut sus steagul independenței națio
nale ; de aceea, egalitatea in drep
turi. independența națională sint in 
singele poporului meu, care va fi în
totdeauna alături de popoarele ce vor 
să trăiască libere, să fie ele insele, 
să nu admită să fie dominate de 
alții. (Aplauze puternice).

Dar știți bine că aceasta nu este 
caracteristica numai a țărilor latine: 
ea este, deopotrivă, caracteristica și 
a africanilor, și a asiaticilor, și a eu
ropenilor. a fiecărui popor care se 
pronunță cu tot mai multă hotărire 
pentru a deveni stăpin pe destinele 
sale, pe bogățiile naționale, care do
rește să participe, in condiții de e- 
galitate, la activitatea internațională, 
la colaborarea economică. Tocmai in 
aceasta constă, de altfel, schimbarea 
fundamentală ce s-a produs in lume 
si care se afirmă cu tot mai multă 
putere în viata internațională, des- 
ehizînd era libertății pentru toate 
națiunile, era adevăratei afirmări a 
omului ca stăpin pe sine insuși. care 
isi făurește viața asa cum dorește el.

M-am referit Ia toate acestea pen
tru că in Declarația comună pe care 
am semnat-o cu președintele Carter 
ele ocupă un loc important, ca o 
bază în colaborarea româno-ameri- 
cană pe plan international, tn acest 
cadru, am dori ea, dezvoltînd cola
borarea cu firmele americane, cu 
Statele Unite, să dezvoltăm, totodată, 
o colaborare tot mai strinsă cu fir
mele din orașul și stalul dumnea
voastră. cu statul Louisiana, ne prin
cipii reciproc avantajoase si care, re
almente. să servească creșterii rela
țiilor economice, științifice, culturale, 
schimbului de persoane, să ducă la 
o apropiere și la o mai bună cunoaș
tere între popoarele român si ameri
can. la o nolitică de pace pe plan in
ternational.

As saluta cu multă bucurie dacă 
un număr tot mai mare de repre
zentanți ai firmelor statului Loui
siana. dintre dumneavoastră, cei pre- 
zenti la acest dineu, si dintre cetă
țenii statului dumneavoastră vor vi
zita România.

Doresc să toastez pentru o colabo
rare cit mai bună, pentru o cunoaș
tere cil mai bună intre tarile si po
poarele noastre.

In sănătatea dumneavoastră !
Vă urez succes și multă fericire ! 

(Aplauze).
Doresc, totodată, să toastez pentru 

președintele Statelor Unite ale Arae- 
ricii. Jimmy Carter. (Aplauze pu
ternice).

cinema
• Rătăcire : SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15. GRI- 
VIȚA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Bătălia navală clin 1894 : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• Urmărit fără vină : SALA PA
LATULUI - 17.15; 20.15.
• Veronica — 9.30. Mașina de în
tinerit — 13.30; 15,30; 17.45; 20 : 
DOINA.

• Din nou „liniște® : FESTIVAL. 
— 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Alt bărbat, altă femeie : PA
TRIA — 9; 11,45; 14.30; 17.15; 20.
• Septembrie : CENTRAL — 9;
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.15, FLAMURA — 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20.15.
• Program pentru copil : FLA
MURA — 9.
• 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, FERO
VIAR — 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. MODERN — 9; 1J.15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30.

< Mînîa : TIMPURI NOI — 16; 19, 
COTROCENI — 9; 12; 16; 19.
• întoarcerea lui Magellan : TIM
PURI NOI - 9.30; 11,30.
• Puntea : CAPITOL — 9.15; 11,30; 
13.45; 16; 18.15; 20.30.
• Sîmburii de vișină : BUCEGI
— 9,30; 11,15; 13; 15.
• Jucăria : EFORIE — 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20.15.
• Concediul care nu a avut loc ;
DACIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
1S; 20.
• Urmărire periculoasă î BU- 
ZEȘTÎ — 9: 12; 16; 19. AURORA
— 9; 12; 16; 19, TOMIS — 9,15; 
12,30: 15.45: 19.
• Pădurea sptnzuraților (ambele 
serii) — 9.45, Sunetul și furia — 

14, Anul ceh — 16,15; 18,30, Nop
țile Cabiriei — 20,30 : CINEMATE
CA.
e Eu, tu Și Ovidiu î FERENTARI
— 15.30; 17,30; 19,30, FLOREASCA
— 15.30; 18; 20.15.
• Zmeul de hîrtie : LIRA — 9; 
12; 16; 19. CIULEȘTI - 10.30; 
13,15; 16,13; 19,15..
• Rîul care urcă muntele : PA
CEA - 16; 18; 20.
0 Sărbătoarea cartofilor copti ; 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15.
• Corsarul : DRUMUL SĂRII — 
13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Urgia : VIITORUL — 15,30;
17.45: 20.
• Guerrilla : GLORIA - 9; 11.15; 

13,30; 15,43; 18; 20,15, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30.
• E atît de aproape fericirea s 
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14; 
16; 18; 20, MIORIȚA — 9; 11; 13.15; 
15.30; 17.45: 20.
• Profetul, aurul si ardelenii : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Piesă ncterminată pentru pia
nina mecanică : POPULAR — 16; 
18.
• Ediție specială : MUNCA — 
11.15; 13.30: 15,45; 18; 20.15.
• Sandokan — tigrul Malayeziei î 
FLACĂRA — 9: 11.15; 13.30: 15 45; 
18: 20,15, PROGRESUL - 15; 17.30; 
20.
< Cheamă-mă tn depărtarea lu

minoasă î COSMOS — 16; 18: 20.
• Program de vacanță : EFORIE 
— 11,15, MUNCA — 9.

teatre

Lucrări de tineri compozitori
20.
• Opera Română : Cocoșatul de 
la Notre-Dame (Esmeralda) — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30. •
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
La lilieci — 20. (sala Grădina
Icoanei) : Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vania —
19.30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 19,30, 
(sala Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giulești : Serenadă 
tirzie — 15, Romanțioșii — 19,30.

• Teatrul evreiesc de stat : Ma
tineu literar-muzical (35 de ani de 
la răscoala evreilor din ghettoul 
Varșoviei) — 18.
• Ansamblu/ artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
19,30.
• Teatrul „Ion Vasil eseu" : Adam 
și Eya — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă® : Sfirlă 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Tigrul purpuriu căruia ff 
plăceau clătitele — 10, (Ia Clubul 
T 4. str. Turturele 12) : Ileana 
Sinziana — 10.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de Ia Circul Mare din Mos
cova — 19.30.
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Vizita delegației 
a R. P.

Delegația guvernamentală a R. F. 
Chineze, condusă de tovarășa Cen 
Mu-hua. membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat, minis
trul relațiilor economice cu străină
tatea. a fost luni oaspetele construc
torilor de autocamioane si tractoare 
din Brasov.

Vizitind principalele sectoare de ac
tivitate ale acestor întreprinderi, 
unde colectivele de muncitori le-au 
făcut o primire călduroasă, membrii 
delegației s-au interesat îndeaproape 
de procesul de fabricație a autoca
mioanelor si tractoarelor românești si 
au dat o deosebită apreciere gradului 
ridicat de mecanizare și automati
zare a producției, precum și rezulta-

Plecarea delegației Asociației de prietenie 
a poporului chinez cu străinătatea și a Asociației 

de prietenie China - România
Delegația Asociației de prietenie 

a poporului chinez cu străinătatea și 
a Asociației de prietenie Chină- 
Romănia, condusă de tovarășul Wang 
Pin-nan, membru al Comitetului 
Permanent al Consiliului Național al 
Conferinței Politice Consultative a 
Poporului Chinez, președintele Aso
ciației de prietenie a poporului chi
nez cu străinătatea, cai'e, la invitația 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și a Aso
ciației de prietenie româno-chineză. 
a făcut o vizită în tara noastră, a

RECEPȚIE OFERITĂ DE
Cu prilejul celei de-a XXXII-a a- 

niversări a Zilei naționale a Repu
blicii Arabe Siriene, ambasadorul 
acestei țări Ia București. Walid Al 
Moualem, a oferit, luni, o recepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Radulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, E- 
mil Drăgănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele părții tării noas
tre in comisia mixtă guvernamentală

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Revista competițiilor
RUGBI: Un an 

pe locul întîi, un an 
pe locul doi...

Poziția . României în rugbiul euro- 
?>ean este cunoscută si recunoscută, 
mpreună cu reprezentativele brita

nice și cu cea a „cocoșului galic", 
echipa noastră ar putea jiica oricind, 
și trebuia să joace demult, intr-un 
turneu al celor șase națiuni. Pină.a- 
tunci. n-avem ce face și așteptăm în 
fiecare an tradiționalul meci cu Fran
ța — singurul in care rugbistii noștri 
primesc o replică de nivel înalt. Dar. 
pentru că n-am reușit incă să-i în- 
trecem pe partenerii francezi și in 
deplasare (unde, totuși, am realizat 
două egalități), tie-am obișnuit să 
pendulăm — in campionatul euro
pean organizat de F.I.R.A. — de pe 
locul intii pe locul doi : în anul cind 
jucăm acasă cu Franța — cîștigăm si 
cucerim titlul de campioni continen
tali : în anul cind jucăm în depla
sare cu Franța — ciștigă aceasta, iar 
nouă ne revine titlul de vicecam- 
pioni. Este și situația din acest an.

Ultimele două meciuri le-a susți
nut formația noastră pe teren pro
priu : 60—6 cu Cehoslovacia si. du
minica trecută. 74—3 cu Spania. Vic
torii așteptate, dar nu la aceste sco
ruri astronomice. Să ne bucurăm deci 
— chiar si in anul cind am ratat (de 
puțin) recucerirea titlului european 
— că echipa noastră națională, cu- 
prinzînd- acum o serie de tineri de- 
butanti. a jucat cu ambiție și efica
citate. .a jucat aproape perfect", cum 
declara arbitrul francez Gilbert Che- 
vrier. Să ne bucurăm și să urăm 
noii garnituri succese remarcabile. 
Proximul prilej il va avea la începu
tul lunii mai, cind va susține, tot a- 
casă, o dublă intilnire cu selecționa
ta secundă a Angliei — moment care 
ar Putea însemna un pas inainte 
spre turneul celor... sase națiuni.

GIMNASTICĂ: 
Felicitări 

Marilenei Neacșu!
Ne-am obișnuit ca la „Turneul 

campioanelor", programat anual la 
Londra, gimnastele noastre să se 
distingă prin evoluții si performan
te. în 1975 Nadia Comăneci. iar în 
1976 și 1977 Teodora Ungureanu au 
ciștigat acest trofeu. Acum. în 1978, 
am fost reprezentati - de Marilena 
Neacșu. Concurînd ușor accidentată, 
tinăra noastră gimnastă — s-a năs
cut in 1961. la Sibiu — a urcat to
tuși pe podium, clasindu-se a doua, 
la 30 de sutimi in urma ciștigătoarei 
turneului. Felicitări, Marilena 1

VOLEI: La orizont - 
campionatul mondial
Abia s-a încheiat campionatul in

tern de volei, abia au apucat jucă
torii fruntași să respire ceva din 
aerul vacantei de primăvară, că lotul 
național a și început pregătirile pen
tru campionatul mondial (programat , 
în Italia, in ultima decadă a lunii 
septembrie). -Zilele trecute a avut 
loc și tragerea la sorți a celor 6 gru
pe : echipa României va concura în 
compania reprezentativelor Ceho
slovaciei (fostă campioană mondială 
și europeană). Coreei de Sud (care 
a învins selecționata noastră studen
țească la Universiada de la Sofia) și 
Statelor Unite ale Americii. Primele 
două clasate se Califică pentru grupa 
semifinală ; sperind că selecționata 
noastră va ajunge într-o asemenea 
situație, ar urma să joace într-o

0 poziție justă a Federației internaționale de tenis
R.S.A. nu va fi primita la viitoarele ediții ale „Cupei Davis“ 

și Cupei federației
MONTE CARLO 17 (Agerpres). — 

Cu prilejul reuniunii de la Monte 
Carlo, Comitetul director al Federa
ției internaționale de tenis, exami- 
nînd problema apartheidului în 
sport în Republica Sud-Africană, a 
recomandat ca această țară să nu se 
mai înscrie la nici o competiție in
ternațională oficială in sezonul 1978—
1979. Instrucțiunile adresate federa
ției sud-africane de tenis precizează 
că aceasta nu poate fi primită la vii
toarele ediții ale „Cupei Davis" și 
Cupei federației. O delegație a 
F.I.L.T., condusă de președintele 

guvernamentale 
Chineze
telor specialiștilor de aici în conce
perea și realizarea liniilor-agregat din 
cele două unități.

în continuare, au fost vizitate noile 
cartiere de locuințe brașovene, mo
numente istorice si de artă, stațiunea 
turistică Poiana Brașov.

în aceeași zi, Gheorghe Dumitra- 
che. prim-secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R.. președintele 
consiliului popular județean, a ofe
rit, în onoarea oaspeților, un dejun, 
la care au participat Nicolae Ștefan, 
prim-adiunct al ministrului comer
țului exterior si cooperării economice 
internaționale, precum si Li Tin- 
ciuan. ambasadorul R. P. Chineze la 
București.

(Agerpres)

părăsit duminică după-amiază Ca
pitala.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășul Ion Po- 
pescu-Puturi, membru al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat, președintele Asociației de prie
tenie româno-chineză, reprezentanți 
ai I.R.R.C.S. șj membri ai comitetu
lui de conducere al Asociației de 
prietenie româno-chineză.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R. P. Chineze in București.

(Agerpres)

AMBASADORII SIRIEI
româno-siriană de cooperare econo
mică, științifică și tehnică. Suzana 
Gâdea și Trandafir Cocirlă, miniștri, 
Ilie Rădulescu. ministru,secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne. reprezentanți ai conducerii al
tor ministere și instituții centrale, 
oameni de artă și cultură, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefii unor mișjuni 
diplomatice acreditați in tara noas
tră. alți membri ai corpului diplo
matic. A (Agerpres).

dificilă grupă semifinală, probabil 
cu Polonia, Japonia, R.D. Germană, 
Bulgaria, Cuba sau Ungaria.

I-am întîlnit pe voleibaliștii trico
lori la Poiana Brașov. Pregăteau un 
viitor turneu de verificare în Unga
ria. Sub îndrumarea antrenorilor 
Aurel Drăgan si Willi Schreiber s-a 
pornit la lucru cu un lot lărgit, de 
24 jucători : 7 de la Steaua. 7 de la 
Dinamo, 10 din provincie. încet. în
cet, se va ajunge la echipa pentru 
mondiale. Important este că din lotul 
actual face parte și Corneliu Oros. 
Recuperarea lui, după hepatita ce l-a 
ținut departe de teren un an de zile, 
va putea fi un mare cîștig pentru 
națională.

FOTBAL: Noul lider - 
Sportul studențesc 
Din campionatul divizionar „A“ au 

mai rămas jde jucat 9 etape. Începînd 
dc alaltăieri, clasamentul are un alt 
lider : Sportul studențesc — echipa 
cu cel mai mare număr de victorii 
(14). cu cele mai multe puncte obți
nute în retur pe terenul adversarilor 
(5), cu cel mai conturat și consec
vent stil de joc din campionatul nos
tru. Toate laudele pentru formația 
studenților bucureșteni (în care Ra
dulescu antrenorul. Rădtllescu jucă
torul și Răducanu portarul constituie 
un valoros nucleu de fotbal), dar 
dați-ne voie, in același timp, să 
deplîngem și să criticăm starea in 
care se află echipele cu posibilități si 
pretenții mai mari, cum ar fi Univer
sitatea Craiova, Dinamo si chiar 
Steaua. Nu știm ce ne-am face dacă 
una dintre fruntașele actuale ar tre
bui să se prezinte imediat în compe
tițiile europene. Altfel, campionatul 
e interesant. Dovadă — practic, cla
samentul e împărțit în două : Opt 
echipe (înșirate Pe distanta de nu
mai 4 puncte) luptă pentru titlu si 
pentru locuri in cupele continentale : 
alte opt (inșirate pe distanța altor 4 
puncte) luptă să evite zona fierbinte 
a retrogradării. Doar ieșenii și reși- 
țenii fac, deocamdată, opinie sepa
rată pe ultimele două locuri?

Fotbalul insă nu se reduce la lup
ta pentru clasament. Fotbalul mai 
trebuie să insemne și spectacol, și 
valoare competitivă pe plan interna
țional. în acest sens, nimic nou. Poa-: 
te derbiul Steaua —- Sportul studen
țesc să ne’ofere, duminica viitoare, 
ceva certitudini sau măcar ceva sem
ne îmbucurătoare. Poate !

Pe scurt, 
dintr-o săptămînă

...Trei juniori pugiliști au devenit 
campioni balcanici. Se numesc Costel 
Burlacu. Vasile Gârgavu și Ion Joița. 
Bravo lor. și le urăm cel puțin a- 
celeași performante și cind vor de
veni boxeri seniori.

...Alți juniori, dar baschetbaliști. 
s-au calificat — după turneul inter
național găzduit de orașul Tg. Jiu — 
pentru Campionatul european ce va 
avea loc în Italia. Acum să-i vedem !

...S-a dat startul în a 20-a ediție a 
campionatului national de handbal. 
La Baia Mare, Minaur (recenta ciști- 
gătoare a „Cupei României") abia a 
invins (19—17) pe Universitatea Cluj- 
Napoca. înseamnă, prin urmare, că 
pe lingă Steaua și Dinamo incepem 
să mai numărăm incă minimum două 
echipe puternice. E bine !

...Steaua cucerește titlul de cam
pioană divizionară la tenis. Surpriza 
insă ne-a oferit-o Jiul Petroșani — 
clasată pe locul secund. înaintea fa
voritelor Dinamo Brașov (locul 3) și 
Dinamo București (locul 4).

G. MITROI

acestui for, Phillipe Chațrier, va vi
zita anul viitor R.S.A. pentru a stu
dia la fața locului posibilitățile con
stituirii unei federații de tenis pe 
principiul nediscriminării rasiale.

țn legătură cu reintegrarea tenisu
lui in programul Jocurilor' olimpice 
de vară, președintele F.Î.L.T.' a de
clarat că, în eventualitatea cind 
olimpiada din 1984 va fi organizată 
la Los Angeles, există șanse serioase, 
întrucît americanii, în calitate de or
ganizatori, au dreptul de a opta pen
tru o disciplină cu mare popularitate 
în țara lor — cum este tenisul.

Plecarea delegației economice guvernamentale 
din. Republica Arabă Egipt

Luni dimineața a părăsit Capitala 
delegația economică guvernamentală 
din Republica Arabă Egipt, condusă 
de Ahmed Sultan, viceprim-ministru, 
ministrul electricității, care a făcut 
o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa

Delegația parlamentara 
norvegiana a pdrdsit Capitala

Duminică, după-amiază a părăsit 
Capitala delegația parlamentară nor
vegiană condusă de Guttorm Han
sen. președintele Stortingului, care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
a făcut o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, delegația 
a fost salutată de Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Națio* ............ .............................. .......................... . ....

Ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe• » «

din țările participante la Tratatul de la Varșovia
în conformitate cu înțelegerea in- ședința Comitetului miniștrilor afa- 

t^rvenită, in a doua jumătate a lu- . cerilor externe din țările participan- 
nii aprilie a.c. va avea loc la Sofia te la Tratatul de la Varșovia.

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoaifi
10,00 Antologia filmului pentru copii șl 

tineret (reluare)
11.15 In alb și negru : Poveste cu o

1 vidră
12,05 Telex
12,10 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Matineu de vacanță
16,30 Curs de limba engleză
17,00 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.15 Moștenire pentru viitor : „Miorița" 
18,00 Lecții TV pentru lucrătorii din

agricultură 

vremea

Duminică, de la ora 5 dimineața, 

pe ogoarele Teleormanului
Rezultate bune, dar abaterile de la programul de lucru 

au determinat neindeplmîrea planului stabil pentru aceasta zi

• Viteza zilnică planificată la semănat: 20000 hectare
• Realizat duminică: 11000 hectare—56 la sută!

Soarele s-a înălțat pe cer. dar pe ogoarele C.A.P. „Partizanul roșn"-Zimnicea semănăturile nu fuseseră mișcate din loc 
(fotografia din stingă), iar președintele și inginera șefă nu ajunseseră incă la cimp (in medalion). La secția S.M.A. 
de la cooperativa agricolă „9 Mai" Izvoarele, tractoarele nu porniseră spre cimp (fotografia din dreapta)

le, Angelo Miculescu, viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul agri
culturii și industriei alimentare. Tran
dafir Cocirlă, ministrul energiei 
electrice, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Hassan Abdel Aal 
Nayel, ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București, membri ai am
basadei. (Agerpres) 

nale, Virgil Teodorescu, vicepreșe.- 
dinte al M.A.N.. Margareta Hauser, 
secretar al M.A.N., de președinți și 
vicepreședinți ai unor comisii per
manente ale M.A.N.

A fost de față Per Borgen, mi
nistru însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Norvegiei la București.

(Agerpres)

18.30 Polo : România •— Italia. Trans
misiune directă de la Cluj-Napoca

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal »
20,00 Roadele politicii. partidului de dez

voltare economico-socială a țării. 
Azi, județul Vîlcea

20.30 Cîntece de vitejie
20,40 Seară de teatru : „Răfuiala" de 

Philip Massinger. Premieră TV
22,05 Emisiune de știință : Fluxul de 

electroni, un instrument cu utili
zări industriale

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20.00 Film serial pentru copii : Comoa
ra din insulă — episodul 8

20.30 Școala contemporană
20,55 Viața economică
21.25 Telex
21.30 Muzică de cameră
22,05 Inscripții pe celuloid. Popasuri 

mexicane

mlnind din sectorul estic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
2 șl plus 8 grade, iar maximele între 
8 și 18 grade. în zona de munte, cit șl 
izolat în zona deluroasă dlh nordul 
țării, precipitațiile vor fi și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. în următoa
rele două nopți condițiile vor fi favo
rabile producerii brumei, local. In 
București: Vreme rece șl instabilă, 
mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi de scurtă durată. Vint - moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

La ora 6 dimineața, la secția de 
mecanizare din comuna Brînceni nu 
se face apelul, nu se semnează nici 
o condică, dar toți tractoriștii sint 
prezenți pentru a porni la lucru. A- 
lături de mecanizatori îi intilnim pe 
tovarășii Marin Cimbru, directorul 
S.M.A. Brînceni. și Ștefan Marius, 
șeful secției de mecanizare. Se pun 
la punct citeva amănunte, se dau 
ultimele indicații, iar mecanizatorii 
se urcă într-o remorcă și pleacă la 
cimp. .Dar tractoarele ? „In timpul 
campaniei, tractoarele rămin perma
nent pe cimp,' ne spune șeful sec
ției. Acolo se fac reviziile zilnice și 
alimentarea cu carburanți. în felul 
acesta, nu numai că se cistigă timp, 
dar se reduc si deplasările in gol. 
Seara, aceeași remorcă îi aduce pe 
mecanizatori inapoi in secție". Pes
te citeva minute, șeful secției de me
canizare se urcă la volanul unui 
tractor legumicol de care este atașa
tă o remorcă cu motorină și pleacă 
și el pe cimp. Aproximativ la ace
eași oră. la sediu! cooperativei agri
cole din comuna Brinceni are loc o

Cronica zilei
Cu ocazia celei <Je-a treia aniver

sări a Zilei Naționale a Kampuchiei 
Democrate, in Capitală a avut loc, 
luni, după-amiază, o manifestare cul
turală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii I.R.R.C.S., Ministerului A- 
facerilor Externe. Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, un numeros public.

★
La invitația Institutului român pen

tru relațiile culturale cu străinăta
tea a făcut o vizită în țara noastră 
o delegație a Asociației de prietenie 
Luxemburg—România, condusă de 
prof. Hdnri Muller, președintele 
asociației.

Membrii delegației au avut între
vederi și au făcut vizite la instituții 
și obiective social-economice și cul
turale din Capitală și din județele 
Suceava, Brașov și Sibiu.

*
La invitația Camerei de comerț și 

industrie a Republicii Socialiste 
România, luni după-amiază a sosit 
in Capitală o delegație a Confede
rației generale a industriei ‘ italiene, 
condusă de Guido Carii, președinte
le confederației.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost intimpinați de Hristache Zam- 
beti, vicepreședinte al Camerei de 
comerț și industrie, de alte persoane 
oficiale.

A fost de fată Ernesto Mario Bo- 
lasco. ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

★
La Biblioteca centrală universitară 

din București a fost deschisă, luni 
la amiază, expoziția de carte a com
paniei editoriale „Pergamon Press" 
din Oxford, organizată în cadrul 
schimburilor directe dintre cele două 
institutlL.

Expoziția reunește aproximativ 500 
lucrări din domeniile științei, tehni
cii, literaturii și lingvisticii contem
porane.

La festivitate au luat cuvintul prof, 
dr. Constantin Nuțu. directorul Bi
bliotecii centrale universitare, și Cor
nells J. Veer, din partea compahiei 
editoriale britanice „Pergamon Press".

★
Cinematograful „Scala" din Bucu

rești a găzduit, luni seara, premiera 
• noului film artistic românesc „Rătă
cire", după un scenariu de Ion Băieșu 
și Alexandru Tatos. Filmul este rea
lizat de studiourile de producție cine
matografică București în colaborare 
cu studiourile „Defa" Berlin.

secvență asemănătoare. Numai că 
aici cei care se urcă intr-un camion 
și pleacă la cimp sint cooperatorii. 
Cu același autocamion se transpor
tă semințele, erbicidele, îngrășămin- 
tele chimice necesare.

Cind am ajuns pe cimp. pe o par
celă, mecanizatorii Nicolae Petnică, 
Toma Surdu. Alexandru Save. Ilian 
Ologeanu însămințau floarea-soarelui. 
Pe o altă solă, Gunbănoaia Marin și 
Florea Andrei însămințau porum
bul. Cîteva zeci de cooperatori în
cepuseră să adune resturile vegetale. 
Imediat, terenul era erbicidat și 
discuit. La unul din punctele de lu
cru il intilnim pe tovarășul Nicolae 
Ștefan, șef de secție la comitetul ju
dețean de partid. Acolo unde se in- 
sămința floarea-soarelui. alături de 
tovarășa Iuliana Vochină, șefa fer
mei, era prezent si Veronica Drăgan, 
primarul comunei. Ampla mobili
zare a forțelor, buna organizare a 
muncii au permis ca lucrul să În
ceapă din plin de la prima oră a di
mineții. Cine se scoală de diminea
ță... seamănă primul.

LUCRĂRILE CONGRESULUI PARTIDULUI 

COMUNIST DIN GRECIA (INTERIOR)

Mesajul de salut al P.C.R.
ATENA 16 (Agerpres), — Duminică 

au început la Atena lucrările celui 
de-al II-lea Congres al Partidului 
Comunist din Grecia (Interior). Ra
portul privind activitatea desfășura
tă și sarcinile de viitor ale partidu
lui a fost prezentat de Haralambos 
Dracopoulos. secretar al C.C. al P.C. 
din Grecia (Interior).

Luni. în numele Partidului Comu
nist Român, al secretarului său ge
neral. președinte al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. participanților la con
gres, ca și tuturor membrilor P.C.G. 
(Interior), le-au fost transmise un cald 
salut tovărășesc și urări de succes 
în desfășurarea lucrărilor- de către 
tovarășul Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Comuniștii români — se subliniază 
în mesaj — urmăresc cu simpatie și 
cu sentimente de solidaritate lupta pe 
care Partidul Comunist din Grecia 
(Interior) o duce, alături de alte forțe 
de stingă, progresiste, democratice 
din Grecia, pentru promovarea inte
reselor fundamentale ale celor ce 
muncesc, pentru afirmarea idealurilor 
democrației, independentei si progre
sului social.

Subliniem cu satisfacție evoluția 
pozitivă a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și partidul dumneavoastră, pe 
baza solidarității internaționaliste, a 
respectării principiilor egalității, au
tonomiei. a dreptului fiecărui partid' 
de a-si elabora independent, de sine 
stătător propria politică. Ne expri
măm convingerea că dezvoltarea lor 
in continuare este menită să contri
buie la întărirea prieteniei tradițio
nale romano-elene, la amplificarea 
pe multiple planuri a raporturilor 
atit in sfera politică, cit si în dome
niul economic, al ștllntei. tehnicii și 
culturii, in interesul ambelor popoare, 
al cauzei securității, păcii și colabo
rării în Balcani, in Europa și in în
treaga lume.

în continuare, mesajul informea
ză despre înfăptuirea neabătută de 
către poporul român a Programului 
stabilit de cel de-al XI-lea Congres 
al partidului, de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de inairitare a României spre co
munism. despre realizarea cu suc
ces a planului de dezvoltare econo
mico-socială pe primii doi ani ai 
cincinalului 1976—1980, precum și 
despre o serie de orientări ale po
liticii externe active și militante 
promovate de P.C.R. și statul român.

Acordăm o atenție deosebită dez
voltării unor raporturi strinse de 
colaborare bilaterală și multilatera
lă intre statele balcanice, in forme 
general-acceptabile. pentru transfor

La ora 6, la cooperativa agricolă 
Smirdioasa : abia se adunau meca
nizatorii. Toate tractoarele erau in 
curtea secției S.M.A. Vom relata 
mai pe larg cele petrecute la aceas
tă oră la C.A.P. Izvoarele, unde se 
Părea că activitatea ar fi mai inten
să. La sediu — un plan de muncă 
privind activitatea de duminică : lu
crări de fertilizare la griu si po
rumb, semănat. porumb și ri
cin. plantat arpagic și decol- 
matat canale. O mulțime de oa
meni așteptau să plece la cimp. De 
față era inginerul sef. tovarășul Mi
hai Crăciunescu. Despre președinte 
se afirmă că „ar fi pe aici", dar de 
găsit nu l-am putut găsi, așa că 
ne-am îndreptat spre secția de me
canizare. Toate tractoarele — alinia
te. Un mecanizator schimba discurile 
de la o semănătoare. Ceilalți aștep
tau. Pe cine ? Pe șeful secției. După 
o jumătate de oră. dintr-un autotu
rism „Dacia" coboară Vasile Drago- 
mir, șeful secției S.M.A. Dă ordinele 
de plecare la cimp. „Am muncit 
bine toată săptămînă și ne-ați găsit 
acum în neregulă" <- spunea șeful 
mecanizatorilor de la C.A.P. Izvoa
rele. Da, munciseră bine mecaniza
torii, terminaseră de semănat sfecla 
de zahăr, plantele furaiere. floarea- 
soarelui și ceapa, dar din cele 618 
hectare prevăzute a se cultiva cu 
porumb nu insămințaseră decît 180 
hectare. La ora 7. primele trac
toare părăseau sediul secției S.M.A. 
Abia pe ia 8 au putut incepe semă
natul.

Tot la ora 6, pe terenurile coope
rativei agricole „Partizanul roșu" din 
Zimnicea, unde lucrează utiiaie ale 
S.M.A. Fîntjnele. Citiva mecanizatori 
se învirteau pe lingă tractoarele e- 
chinate pentru a pregăti terenul. Ală
turi. două semănători, dar fără trac
toare. Pe la ora 7 sosește un trac
torist. „Nu avem porumb de sămintă. 
așa că tot nu putem incepe lucrările" 
— spune el. Căutăm pe cei ce răs
pund de organizarea muncii. Sediul 
secției S.M.A. La întrebarea ce lu
crează mecanizatorii ? — ne răspun
de Ion Alecu. șeful secției : două 
tractoare sint la semănat porumb, ți
nui la semănat cinepă. iar 7 pregă
tesc terenul. Dacă nu veneam de la 
cimp. l-am fi crezut, atit de convin
gător . vorbea șeful secției. La sediul 
cooperativei : Adresăm aceeași între
bare președintelui, tovarășul Constan
tin Dragnea. Același răspuns, plus 
asigurarea că se va lucra pină seara, 
neîntrerupt.

Ora 9, la aceleași puncte de lucru.
• C.A.P. „Partizanul roșu". Se lu

cra din plin, cu toate forțele. La a- 
ceastă oră. atit președintele, cit si in

marea Balcanilor într-o zonă a pă
cii și prieteniei — se relevă in me
saj. Prin conferința care a avut loc 
in capitala țării dumneavoastră, 
Atena, s-au făcut anumiți pași pe 
calea unei conlucrări mai intense. 
România consideră că trebuie făcut 
totul pentru depășirea neînțelegeri
lor existente și promovarea unui 
spirit nou. de bună vecinătate, care 
să favorizeze înțelegerea și colabo
rarea pașnică intre toate națiunile 
din această regiune. în acest cadru, 
ne pronunțăm pentru soluționarea 
politică, pe cale pașnică a proble
melor din Cipru, asigurindu-se in
dependența. integritatea și suverani
tatea acestei țări, a statutului său 
de nealiniere.

România se pronunță cu toată fer
mitatea pentru realizarea în Orien
tul Mijlociu a unei păci juste și 
trainice, pe calea tratativelor, care 

ducă la retragerea grabnică a 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, la 
soluționarea problemei palestiniene 
— inclusiv la formarea unui stat 
palestinian independent — la asigu
rarea litegrității teritoriale și su
veranității tuturor statelor din zonă.

De asemenea, acordăm o atenție 
deosebită problemelor lichidări! sub
dezvoltării și făuririi noii ordini eco
nomice internaționale, care va des
chide calea progresului in ritm mai 
rapid al țărilor rămase în urmă, 
precum și sesiunii Organizației Na
țiunilor Unite consacrate dezarmării, 
și in primul rind dezarmării nucleare.

P.C.R. — se arată, de asemenea, 
în mesaj — va milita și in continua
re pentru extinderea și întărirea co
laborării cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, cu toate partidele so
cialiste. social-democrat.e. cu mișcă
rile de eliberare națională, cu alte 
organizații de guvernămînt democra
tice, cu toate partidele și forțele de
mocratice, apreciind că întărirea so
lidarității acestora, a tuturor forțelor 
progresiste si antiimneriaiiste. a 
tuturor popoarelor constituie o cerin
ță vitală, o garanție a opririi cursului 
periculos al evenimentelor interna
ționale. a promovării unei Dolitici de 
destindere si pace, a edificării unei 
lumi mai bune.

Partidul nostru acționează neabă
tut pentru întărirea conlucrării și so
lidarității partidelor comuniste, pe 
baza egalității în drepturi, a respec
tării independentei si neamestecului 
in treburile interne, a dreptului fie
cărui partid de a activa in mod au
tonom, de a aplica adevărurile ge
nerale la condițiile specifice in care 
iși desfășoară lupta, de a-și elabora 
de sine stătător tactica si strate
gia sa.

ginerul sef erau la fata locului în 
cimp. Cei doi tractoriști făcuseră abia 
două ture cu semănătorile. Timpul 
pierdut era pierdut,

© C.A.P. „Izvoarele". Se lucra din 
plin, dar si aci s-au pierdut ore bune 
de lucru.

• C.A.P. Smirdioasa. Nici un trac
tor nu ieșise la cimp. toate se aflau 
în curtea secției S.M.A. „Schimbăm 
discurile si pinioanele de la semănă
tori. operație care cere cel puțin 3 
ore“ — ne spune șeful secției S.M.A., 
Stan N. Gheorghe. Nu înțelegem de 
ce nu s-a făcut treaba asta mai re
pede. Și se putea ; două din semănă
tori. de exemplu, nu mai fuseseră fo
losite de joi. cind se terminase semă
natul ricinului. „La noi totul este cro
nometrat. minut cu minut — ne spu
ne șeful secției S.M.A., invttîndu-ne 
să privim un panou cu repartizarea 
timpului pe feluri de lucrări. Nică
ieri in tară nu veți găsi asemenea 
organizare". Am fi foarte bucuroși să 
nu găsim. în hotarul C.A.P. Smirdi
oasa citeva tractoare arau Pe o tarla 
de 100 hectare, lucrare care trebuia 
făcută din toamnă. Și încă ceva : cei 
care arau, erau mecanizatori sosiți de 
la p.A.P. Frumoasa să-i ajute pe cei 
de la Smirdioasa. care aproape de ora 
prinzului nu ieșiseră la cimp. De. 
vorba șefului de secție : „nicăieri in 
tară nu veți găsi asemenea organi
zare".

La.ora 12, la direcția agricolă ju
dețeană. „Bine că. in sfirșit. ați venit
— ne intimpină tovarășul St. Badea. 
Să mergem pe teren. Se lucrează din 
plin". Cu o zi inainte anunțasem pe 
activistul de serviciu de la comitetul 
județean de partid că vom face un 
raid de duminică ne ogoarele Teleor
manului. Dar n-am mai trecut ne la 
Alexandria, ci am mărs direct la 
cimp. „La ora 5 nici nu eram aici"
— recunoaște inginerul de ia direcția 
agricolă. Unde sint ceilalți specialiști 
ai direcției ? Ni se spune unde se afla 
fiecare. Cert este că îrj zona în care 
am fost nimeni de la direcția agri
colă nu trecuse pe acolo.

Mai fac-’m un raid prin unitățile 
agricole. Se lucra din nlin. Soarele 
dogorea puternic. Dttpă-amiazS. la 
direcția agricolă se centralizau reali
zările obținute : s-a muncit, intr-ade
văr bine. Au fost însămintate 11900 
hectare, dar viteza planificată — 
20 000 hectare — nu a fost, atinsă. Dar 
dacă s-ar fi folosit din plin primele 
ore ale dimineții realizările puteau fi 
mai mari.

loan HERTEG 
Ion TEODOR

Fotografii : S. Cristian

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 aprilie. In țară : Vreme rece și 
Instabil*, mai ales la începutul inter
valului. Cerul va fi terriporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea și 
caracter de averse, mai frecvente in 
jumătatea de nord-vest a țării. Vint 
moderat, cu unele intensificări predo-

Fie zi de lucru, fie duminică, ziua 
sau noaptea, timpul trebuie folosit 
acum din plin pentru grăbirea și în
cheierea semănatului. în județul Te
leorman, toți cei care au început 
duminică, 16 aprilie, munca din zorii 
zilei au avut numai de ciștigat. iar 
cei care în mod absolut nejustificat 
n-au fost la lucru. în cimp, au pier
dut nu o zi, ci două : după-amiază 
a început ploaia, care a continuat și 
luni.

Duminică. între orele 5 și 6 dimi
neața, mai multi reporteri au fost 
prezenți In citeva puncte de lucru 
pentru a putea constata, minut cu 
minut, cum decurg lucrările. La a- 
ceeași oră — 6 dimineața — au ur
mărit ce se întîmplă in secțiile de 
mecanizare sau la locurile de parca
re in cimp ale tractoarelor și utila
jelor.

Prima constatare : mecanizatorii 
se scoală de dimineața. Aceasta se 
referă la cei care lucrau în schimbul 
de zi. deoarece cei care lucraseră 
noaptea predaseră ștafeta odată cu 
ivirea zorilor.
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Manifestare consacrată României la Bari 

cu prilejul prezentării celui de-al VIII-Iea volum

„SCRIERI ALESE" 
ale tovarășului Nicolae Ceausescu

ROMA 17. — Trimisul nostru transmite : La Bari, important centru 
politic și economic al Italiei, capitala regiunii Puglia, a fost organizată 
o zi consacrată României.

Punctul central al manifestării l-a constituit prezentarea volumului 
al VIII-Iea din seria de „Scrieri alese" ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
apărut la începutul acestui an in editura italiană „II Calendario del 
Popolo".

La manifestare au participat pre
ședintele regiunii, deputați și sena
tori, primarul orașului Bari, alte 
persoane oficiale, oameni de cultură 
și artă, un numeros public. Depu
tatul democrat-creștin. prof. dr. Re
nato dell’Andro, membru al Direc
țiunii P.D.C., subsecretar de stat la 
Ministerul Justiției, a făcut o amplă 
expunere asupra gindirii politice a 
președintelui României, „om de stat 
prețuit și stimat in Italia și pretu
tindeni în lume — a subliniaf el — 
pentru modul in care conduce po
porul său pe drumul unei vieți în
floritoare. pentru contribuția sa Ia 
crearea unei noi ordini economice 
internaționale, a unei lumi mai bune 
și mai drepte".

„Citind opera președintelui Nicolae 
Ceaușescu — a continuat vorbito
rul — înțelegi cum nu se poate mai 
bine semnificația noțiunii de uma
nism, faptul că partidul și guvernul 
român subordonează întreaga lor po
litică omului, bunăstării sale".

După ce a relevat că România se 
înscrie astăzi printre țările cu cel 
mai înalt ritm de dezvoltare — ceea

Turneul secretarului general al O.N.U. in Orientul Mijlociu
BEIRUT 17 (Agerpres). — Secre

tarul general al O.N.U.. Kurt Wald
heim. a avut. luni, la Beirut, convor
biri cu președintele Libanului, Elias 
Sarkis, primul ministru Selim Hoss 
și ministrul afacerilor externe și a- 
părării Fuad Boutros, consacrate a- 
plicării rezoluției 425 a Consiliului 
de Securitate, care prevede retrage
rea trupelor israeliene din sudul Li
banului, Kurt Waldheim a avut. în 
aceeași zi. o convorbire cu președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.' 
Yasser Arafat.

După aceste întrevederi, secretarul 
general al O.N.U. a declarat că a 
avut cu oficialitățile libaneze convor
biri „foarte utile", care au permis 
„clarificarea unui număr de probleme 
importante" si a mulțumit guvernului 
libanez pentru modul in care coo
perează cu O.N.U. in ceea ce pri
vește aplicarea rezoluției 425. Kurt 
Waldheim a declarat că „este extrem 
de important ca rezoluția 425 să fie 
aplicată rapid, astfel incit să poată

AFRICA AUSTRALĂ
• Convorbirile purtate de C. Vance și D. Owen • Regimul 
minoritar de la Salisbury se opune soluționării reale a problemei 

rhodesiene
PRETORIA 17 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe britanic. David 
Owen, și secretarul Departamentului 
de Stat al S.U.A., Cyrus Vance, și-au 
încheiat convorbirile avute la Pre
toria cu ministrul de?externe sud- 
african. plecind. luni dimineața, spre 
Salisbury. Potrivit agențiilor de 
presă, această vizită s-a încheiat 
fără rezultate concludente. Ea a ur
mărit un dublu scop : implicarea A- 
fricii de Sud in eforturile de soluțio
nare politică a problemei rhodesiene 
și examinarea situației din Namibia, 
teritoriu administrat ilegal, contrar 
rezoluțiilor O.N.U.. de regimul de la 
Pretoria.

După cum se știe. în cadrul întil- 
nirii avute, duminică, la Dar Es Sa
laam cu liderii Frontului Patriotic 
Zimbabwe, Joshua Nkomo si Robert 
Mugabe, miniștrii de externe englez 
și american au primit o serie de pro
puneri pe care, după cum au declarat

Știința și tehnica în slujba dezvoltării 
tuturor națiunilor

„Știința și tehnica in folosul dezvoltării". Acest important deziderat 
al vremurilor noastre s-a impus ca un laitmotiv in cadrul dezbaterilor 
de la Palatul Națiunilor din Geneva, unde se desfășoară, în aceste zile, 
cea de-a 33-a sesiune anuală a Comisiei Economice ă O.N.U. pentru Eu
ropa (C.E.E./O.N.U.). Așa cum au subliniat in intervențiile lor reprezen
tanții a numeroase state, comisia poate și trebuie să joace un rol tot 
mai însemnat in extinderea conlucrării tehnico-științifice intereuropene. 
precum și a colaborării cu state din alte zone geografice, ca o contribuție 
efectivă la promovarea înțelegerii și păcii, a securității și destinderii in 
Europa și in lume, la eliminarea decalajelor dintre state și făurirea unei 
noi ordini economice mondiale.

Preocupările C.E.E./O.N.U. în 
această direcție sînt polarizate în 
prezent de pregătirea în cele mai 
bune condiții a CONFERINȚEI NA
ȚIUNILOR UNITE ASUPRA ȘTIIN
ȚEI ȘI TEHNOLOGIEI IN SLUJBA 
DEZVOLTĂRII — conferință care va 
avea loc în 1979 la Viena, ca rezul
tat al inițiativei avansate de țara 
noastră în Adunarea Generală a 
O.N.U.

Un moment deosebit de important 
al activităților desfășurate in vede
rea acestei conferințe îl reprezintă, 
așa cum se știe, organizarea in acest 
an la București, intre 26 și 30 iu
nie. sub egida C.E.E./O.N.U., a re
uniunii regionale consacrate proble
melor extinderii cooperării tehnico- 
științifice între statele membre, spo
ririi substanțiale a contribuției aces
tora la aplicarea științei și tehnolo
giei in folosul propășirii tuturor sta
telor, in primul rind al țărilor in 
curs de dezvoltare.

Desemnarea capitalei țării noastre 
drept gazdă a acestei reuniuni este 
o nouă dovadă a înaltei aprecieri pe 
care țările membre ale comisiei o 
dau politicii externe constructive a 
țării noastre, contribuției sale active 
la dezvoltarea cooperării intereuro
pene și edificarea unui climat de în
țelegere și destindere în Europa. 
„Faptul că Bucureștiul va deveni un 
centru al acțiunilor întreprinse in 
cadrul pregătirii Conferinței mondiale 
pentru știință și tehnologie are o sem
nificație care nu poate scăpa nimănui 
— ne-a declarat ELMAR GAMPER, 
ministru plenipotențiar, reprezentan
tul Austriei. România este o țară in 
curs de dezvoltare, ale cărei efor
turi pentru progres și dezvoltare, 
pentru lichidarea răminerii in urmă 

ce se reflectă în participarea sa tot 
mai activă la schimbul mondial de 
valori materiale — prof. dell’Andro 
s-a referit pe larg la coordonatele 
politicii externe românești, arătind 
că „este meritul incontestabil al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de a fi 
situat România printre promotorii 
unei politici de pace, înțelegere și 
colaborare intre națiuni, de a fi el 
însuși inițiatorul unui dialog fructuos 
între toate țările, fără deosebire de 
orînduire socială".

„Din lectura volumului, pe care ii 
recomand cu căldură tuturor citito
rilor italieni — a conchis vorbito
rul — se conturează cu claritate per
sonalitatea de talie internațională a 
președintelui României".

în încheierea manifestării a luat 
cuvintul ambasadorul României la 
Roma, Ion Mărgineanu.

★
în cadrul acțiunilor consacrate 

României, la Bari a avut loc. de ase
menea, vernisajul unei expoziții de 
carte politică, culturală și științifică 
românească.

fi restabilită suveranitatea guvernu
lui libanez" în sudul țării. Referin- 
du-se la „retragerea inițială" israe- 
liană. Waldheim a spus: „începutul 
unei retrageri israeliene a fost făcut, 
dar consider că acesta este numai un 
început și nu este în concordantă 
cu dorința noastră de restabilire de
plină a suveranității libaneze".

Pe de altă parte, secretarul general 
a declarat că a primit asigurări din 
partea lui Yasser Arafat că O.E.P. 
„va continua să coopereze cu for
ța interimară O.N.U, din Liban 
(U.N.I.F.I.L.) în vederea îndeplinirii 
rezoluției Consiliului de Securitate 
sub toate aspectele sale". La rîndul 
său, Yasser Arafat a subliniat 
„atașamentul O.E.P. față de consoli
darea procesului de pace în Liban și 
respectul total al O.E.P. pentru auto
ritatea statului libanez și instituțiile 
sale constituționale, legislative și 
executive".

După convorbirile de la Beirut, 
K. Waldheim a sosit la Tel Aviv.

ei. urmează să le negocieze la Sa
lisbury. Propunerile se referă, între 
altele. Ia organizarea unei conferințe 
la care să participe toate părțile im
plicate in problema rhodesiană. pre
cum si Ia dizolvarea forțelor poliție
nești de care dispune regimul Smiili. 
înainte de perioada de tranziție care 
să preceadă transferul real al puterii 
către reprezentanții autentici ai popu
lației de culoare majoritare în tară.

★
Regimul minoritar de la Salisbury 

continuă să se mențină insă într-o 
atitudine obstrucționistă fată de pro
punerile unei soluționări reale a 
problemei rhodesiene. La încheierea 
convorbirilor desfășurate între Da
vid Owen, Cyrus Vance și reprezen
tanții guvernului Ian Smith. așa- 
zisul „Consiliu Executiv" de la Salis
bury a susținut viabilitatea pretin
sului „acord de reglementare inter
nă" în Rhodesia.

și situarea ei, într-o perspectivă 
apropiată, in cadrul țărilor puternic 
industrializate sînt bine cunoscute pe 
plan internațional. S-ar putea spune 

Opinii ale. participanților la sesiunea C.E.E./O.N.U. 
asupra apropiatei reuniuni regionale de la București
•---------------------- CORESPONDENȚA DIN GENEVA-----------------------•

că România oferă un exemplu eloc
vent pentru țările in curs de dez
voltare in ceea ce privește tenacita
tea și perseverența cu care se pre
ocupă pentru aplicarea largă in eco
nomie a cuceririlor științei și teh
nicii. Ca țară care vom găzdui, la 
rindul nostru, Conferința mondială 
pentru știință și tehnologie, ne vom 
strădui din plin pentru ca reuniunea 
de la București să contribuie la im
pulsionarea cooperării tehnico-știin
țifice dintre statele Europei, precum 
și cu state din alte regiuni ale glo
bului, prin intensificarea eforturilor 
pentru înlăturarea tuturor barierelor 
și obstacolelor care mai persistă in 
calea transferului de tehnici și teh
nologii către țările in curs de dez
voltare din Europa și de pe alte 
continente, prin multiplicarea și di
versificarea formelor de cooperare 
tehnico-științifică ■— de la construi
rea in comun de obiective și tehno
logii industriale la pregătirea de ca
dre naționale specializate în țările in 
curs de dezvoltare".

în cadrul sesiunii de la Geneva, 
România a subliniat contribuția ma
joră. de substanță, pe care reuniunea 
intereuropeană de la București este

belgrad : întîlnire prietenească
BELGRAD 17 (Agerpres). — To

varășul Stane Dolanț, secretarul Co
mitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., a primit pe tovarășul 
Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid București, primar 
general al Capitalei, care a făcut o 
vizită prietenească de lucru în ca
pitala R.S.F. Iugoslavia, la invitația 
președintelui Comitetului orășenesc 
Belgrad al U.C.I., tovarășul Dușan 
Gligorievici, și a președintelui Adu
nării orașului Belgrad. Jivorad Ko- 
vacevici.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
un mesaj de salut și cele mai bune 
urări de sănătate pentru tovarășul

Festivitățile de la Pnom Penh
PNOM PENH 17 (Agerpres). — La 

Pnom Penh a avut loc. la 15 aprilie, 
un mare miting. în cadrul căruia 
peste 20 000 de reprezentanți ai 
muncitorilor, țăranilor si militarilor 
revoluționari din Kampuchia De
mocrată au sărbătorit victoria din 
17 aprilie 1975 și cea de-a treia ani
versare a creării Kampuchiei Demo
crate.

Cu acest prilej, Khieu Samphan, 
președintele Prezidiului de Stat al 
Kampuchiei Democrate, a rostit o 
cuvintare. Evocînd lupta poporului 
kampuchian pentru eliberarea țării și 
succesele obținute după eliberare, el 
a spus.: „Anul acesta sărbătorim ma
rea victorie din 17 aprilie și crearea 

ITALIA

Necesitatea colaborării între forțele democratice 
subliniată la plenara C.C. și a Comisiei Centrale 

de Control ale P.C.I.

Pentru dezvoltarea cooperării 
multilaterale în Balcani 

Comunicat comun iugoslavo-turc

Iosip Broz Ti to. președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele U.C.I. Mul
țumind, tovarășul Stane Dolant a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial mesaj 
de salut din partea președintelui 
I. B. Tito.

în cursul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă tovărășească, au 
fost abordate aspecte ale colaborării 
româno-iugoslave in diferite do
menii.

★
Delegația municipiului București, 

condusă de tovarășul Ion Dincă, a 
vizitat, de asemenea, obiective eco
nomice și social-culturale din capi
tala iugoslavă și a avut convorbiri 
cu conducătorii organelor de partid 
și de stat ale orașului Belgrad pri
vind dezvoltarea colaborării dintre 
cele două capitale.

Kampuchiei Democrate într-o situa
ție excelentă. în care națiunea kam- 
puchiană. poporul și clasa munci- 
toresc-tărănească își au destinul în 
propriile lor mîini. sub conducerea 
justă a Partidului Comunist din 
kampuchia. în ultimii trei ani am 
continuat să creăm condiții favorabile 
și să dobindim noi victorii in edifi
carea tării noastre, apărînd Kam
puchia Democrată și cuceririle revo
luției kampuchiene". Khieu Samphan 
s-a referit apoi la progresele realiza
te în ultimul an în construcția na
țională. subliniind succesele obținute 
în domeniile agriculturii, industriei, 
meșteșugurilor, transporturilor, edu
cației. științei, tehnologiei si pregă
tirii cadrelor.

a prevalat poziția că Republica Ita
liană nu trebuie să cedeze în fața 
șantajului „brigăzilor roșii". Contra 
„brigăzilor roșii" trebuie manifesta
tă o absolută fermitate, trebuie să 
se acționeze pentru izolarea politică 
și morală a acestei grupări teroriste 
si a sprijinitorilor ei. în actuala si
tuație creată in țară după 16 martie, 
subliniază în continuare raportul, a 
devenit si mai acută necesitatea unei 
cotituri in dezvoltarea economică și 
socială, in apărarea ordinii publice 
și democratice, precum și în diferite 
domenii de interes maior ale vieții 
statului și societății. Raportul relevă 
necesitatea continuării procesului co
laborării între forțele democratice și 
populare, încrederea găsirii solu
țiilor pentru problemele cele mai 
acute ale crizei economice, pentru 
transpunerea rapidă in viață a acor
durilor programatice.

în raport se arată că, în actuala 
politică de unitate dintre toate for
țele democratice, unitatea si colabo
rarea dintre comuniști și socialiști 
reprezintă o parte esențială și deci
sivă.

menite să întărească pacea și stabi
litatea în Balcani și vor acționa pen
tru promovarea cooperării multilate
rale in zonă. Destinderea, au apre
ciat părțile, trebuie să devină un 
proces cuprinzător și democratic, la 
care toate țările să-și aducă contri
buția. De asemenea, ele au eviden
țiat importanta majoră a înfăptuirii 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki in întărirea Jțoăcii și securității 
popoarelor.

cii dintre statele cu orinduiri social- 
politice diferite reprezintă un factor 
stimulator, poate contribui la dez
voltarea cooperării dintre toate sta
tele, inclusiv țările in curs de dez
voltare. Delegația Poloniei dorește 
să aducă mulțumiri guvernului ro
mân pentru eforturile sale întreprinse 
în vederea bunei desfășurări a re
uniunii de la București".

Delegația română a relevat în 
cursul sesiunii că. pentru a se asi
gura un caracter cît mai eficient re
comandărilor și propunerilor reuniu
nii de la București, care să implice 
angajarea politică a tuturor statelor 
membre, se impune participarea 
acestora la nivel ministerial și a al
tor factori de înaltă decizie în ma
terie de politică a științei și tehni
cii. Un asemenea punct de vedere 
este împărtășit și de alte delegații 
participante. Reprezentanta Elveției, 
FRANGO1SE HERTER, ne-a precizat 
în acest sens : „Ne exprimăm spe
ranța că preconferința de la Bucu
rești va aduce propuneri și inițiative 
valoroase, a căror aplicare neintir- 
ziată In practică să fie garantată de 
asigurarea unei participări la nivel 
cit mai înalt, a factorilor cu putere 
decizionali. In ceea ce ne privește, 
guvernul Elveției va fi reprezentat 
la București cu dorința fermă de a 
contribui in mod constructiv la pre
gătirea cit mai temeinică a Confe
rinței mondiale pentru știință și teh
nologie".

în legătură cu problematica amin
tită mai sus, delegația României a 
prezentat un proiect de rezoluție, 
care a fost primit cu mare interes 
în rîndul participanților și se bucură 
de sprijin din partea multor dele
gații. Aceștia au exprimat în cuvîn- 
tul lor aprecieri pozitive pentru ro
lul activ și eforturile perseverente 
âle României în promovarea coope
rării europene tehnico-științifice, 
pentru inițiativele sale valoroase, vi- 
zînd utilizarea științei și tehnicii ca 
pîrghii de bază ale depășirii subdez
voltării, lichidării decalajelor și in
staurării noii ordini economice in
ternaționale.

Viorel POPESCU

Lucrările Congresului 
Sindical Mondial

Cuvîntul conducătorului delegației 
sindicale din România

PRAGA 17 (Agerpres). — La Pa
latul Congreselor din Praga continuă 
lucrările celui de-al IX-lea Congres 
Sindical Mondial. Congresul, deschis 
tuturor sindicatelor din lume, atît ce
lor afiliate la Federația Sindicală 
Mondială, cît și celor de alte afilieri 
internaționale, sau autonome. • se 
bucură de participarea largă a repre
zentanților unor organizații sindica
le din 140 țări, precum si a numeroa
se organizații internaționale.

Luni s-au desfășurat dezbaterile 
pe marginea raportului înscris la 
primul punct al ordinii de zi : „Să 
facem totul pentru Unitatea și soli
daritatea oamenilor muncii și a sin
dicatelor din lume in luptele actua
le și pentru o lume în care. în con
diții de pace și independență a po
poarelor, vor înflori bunăstarea, li
bertățile, progresul economic și so
cial".

în ședința plenară a luat cuvîntul 
tovarășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.. conducătorul 
delegației sindicale din tara noastră.

După ce a transmis congresului, 
tuturor organizațiilor reprezentate 
un călduros salut și urări de deplin 
succes în desfășurarea lucrărilor din 
partea Consiliului Central al U.G.S.R., 
Vorbitorul a înfățișat citeva din pre
ocupările clasei muncitoare, ale po
porului român în edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
în tara noastră.

Partidul și statul nostru — a sub
liniat tovarășul Gheorghe Pană — 
manifestă o preocupare deosebită 
pentru dezvoltarea democrației mun
citorești. a democrației socialiste în 
general. Participarea cu drepturi de
pline a reprezentanților sindicatelor în 
toate organismele de conducere colec
tivă, începînd din întreprinderi și pină 
la guvern, sarcinile importante ce le 
revin în organizarea adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii, în exer
citarea controlului muncitoresc în 
întreprinderi se înscriu in procesul 
de perfecționare a relațiilor sociale 
și creștere a participării clasei mun
citoare, a tuturor celor ce muncesc 
la elaborarea și înfăptuirea progra
melor de dezvoltare a tării, la orga
nizarea și conducerea întregii socie
tăți.

Al IX-Iea Congres Sindical Mon
dial. chemat să deschidă noi perspec
tive cooperării si unității de acțiune 
în mișcarea sindicală, a continuat 
vorbitorul, are loc într-un context in
ternational care impune activizarea 
forțelor democratice, progresiste, anti- 
imperialiste de pretutindeni în lupta 
pentru asigurarea păcii, securității și 
independentei popoarelor, pentru o 
lume mai dreaptă si mai bună. După 
părerea noastră, este mai mult decît 
oricind necesar ca clasa muncitoare 
— forța cea mai puternică a lumii 
contemporane — toti oamenii muncii, 
popoarele, să-și unească eforturile 
pentru a asigura adîncirea procesu
lui de destindere, care este încă 
fragil și departe de a fi devenit ire
versibil. pentru afirmarea în viața 
internațională a unor relații noi. de
mocratice. care să garanteze fiecărui 
popor propășirea independentă, li
beră. fără nici un amestec din afară.

O contribuție substanțială la îm
piedicarea agravării climatului inter
national o aduc organizațiile sindi
cale. indiferent de afiliere sau orien
tate. Totodată, considerăm că sindi
catele pot si trebuie să acționeze cu 
mai multă hotărîre si perseverentă 
pentru a-și aduce contribuția la so
lutionarea. în interesul popoarelor, a 
marilor probleme care confruntă o- 
menirea contemporană.

în ce o privește. U.Q.S.R. este gata, 
ca si pină acum, să participe la orice 
inițiativă care să ducă la sporirea 
contribuției mișcării sindicale la so
lutionarea unor probleme, cum ar fi 
lichidarea subdezvoltării, instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
înfăptuirea dezarmării generale și, în 
primul rind, a celei nucleare, așezarea 
raporturilor internaționale ne baze 
noi. în spiritul egalității, echității, a- 
vantajului reciproc, făurirea unei 
lumi rnai bune și mai drepte, din 
care să fie excluse folosirea forței, 
amestecul în treburile interne ale 
altora, dictatul și presiunile din 
afară.

agențiile de presă transmit:
Edward Gierek la Mos

cova. ASentia T.A.S.S. anunță că 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a sosit, luni la Moscova 
într-o scurtă vizită de prietenie, la 
invitația C.C. al P.C.U.S.

In capitala Suediei a avut loc 
adunarea anuală a Asociației de 
prietenie Suedia-România. care 
a dezbătut raportul privind ac
tivitatea asociației in anul tre
cut. Cu acest prilej, scriitorul 
Per Olof Ekstrom, autorul lucră
rii în limba suedeză „Ceaușescu 
și România. Omul și patria sa", 
a evocat personalitatea președin
telui Nicolae Ceaușescu. activi
tatea sa multilaterală pe plan 
intern si internațional. Scriito
rul suedez a împărtășit, de ase
menea, impresii din România, 
despre activitatea și viața po
porului*  român.

ROMA 17 (Agerpres). — De la tri
misul nostru : Luni dimineața au 
început la Roma lucrările plenarei 
comune a Comitetului Central și a 
Comisiei Centrale de Control ale 
Partidului Comunist Italian. Paolo 
Bufalini, membru al Direcțiunii 
P.C.I., a prezehtat raportul : „Sarci
nile partidului în lupta pentru apă
rarea democrației și pentru aplicarea 
deplină și rapidă a acordurilor ma
jorității".

Raportul relevă că prin răpirea lui 
Aldo Moro s-a urmărit să se împie
dice transpunerea în fapt a acelui 
început de cotitură politică prin care, 
pentru prima dată după 30 de ani. 
P.C.I. a reintrat în majoritatea par
lamentară, să se pună stavilă pro
cesului de raporturi unitare inițiat 
intre partidele democratice. în fața 
acestor tentative de provocare — se 
spune în raport — forțele politice și 
parlamentul au dat o ripostă ime
diată de unitate democratică și na
țională, o ripostă indicată si dorită 
de masele largi populare. în rindul 
tuturor forțelor democratice din țară

BELGRAD 17 (Agerpres). — Co
municatul iugoslavo-turc privind vi
zita in R. S. F. Iugoslavia a primu
lui ministru al Turciei, Biilent Ece- 
vit, relevă că in cursul convorbirilor 
părțile au constatat dezvoltarea cu 
succes a relațiilor de cooperare bi
laterală și existenta unor perspective 
favorabile pentru extinderea rela
țiilor de cooperare economică.

Iugoslavia și Turcia — arată co
municatul dat publicității de agenția 
Taniug — vor sprijini inițiativele 

menită să o aducă la pregătirea con
ferinței mondiale prin formularea 
unor recomandări de acțiuni con
crete, la nivel național, regional și 
internațional, care — alături de re
comandările reuniunilor care se des
fășoară in alte regiuni ale lumii — 
să se constituie intr-un program 
mondial de acțiuni ce urmează a fi 
adoptat la Conferința Națiunilor 
Unite de anul viitor. Așa cum a re
ieșit din multe din intervențiile de 
pină acum in cadrul actualei sesiuni 
a C.E.E./O.N.U., este necesar ca în 
acest proces să se cristalizeze o ati
tudine consecvent pozitivă, mai an

gajată a Europei față de problemele 
utilizării științei și tehnologiei in 
slujba dezvoltării, pentru realizarea 
unui transfer larg de tehnologie în 
folosul țărilor în curs de dezvoltare 
și instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Un asemenea rol revine, de alt
fel. în mod obiectiv, Europei, dato
rită imensului potențial tehnico-știin- 
țific de care dispune, bogatei sale 
experiențe în domeniul aplicării 
științei și tehnologiei în slujba pro
gresului. „Experiența pozitivă, tradi
țională, a țărilor europene pe planul 
cooperării tehnico-științifice — ne-a 
spus dr. CZESTAW PRAWDZIC, re
prezentantul Poloniei — trebuie să 
chezășuiască pregătirea in bune con
diții a Conferinței Națiunilor Unite 
pentru știință și tehnică de la Viena. 
in propunerile, recomandările și con
cluziile pe care le vom formula la 
București trebuie să pornim de la 
mecanismele de cooperare verificate 
de practica noastră intereuropeană, 
de la principiile care guvernează ra
porturile noastre de conlucrare, in 
acest sens, cred că dezvoltarea pu
ternică din ultimul deceniu a cola
borării in domeniul științei și tehni

Reuniune consacrată 
securității europene. He’- 
sinki a avut Joc un Forum național 
pentru problemele securității și coo
perării în Europa, organizat de Co
mitetul finlandez pentru securitatea 
europeană. Participants la reuniune, 
reprezentanți ai opiniei publice din 
întreaga tară, au discutat sarcinile 
actuale ale adincirii procesului de 
destindere pe continent, ale luptei 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
ale lărgirii cooperării economice în
tre țări.

Alegeri locale în Japonia. 
Duminică au avut Ioc alegeri în or
ganele locale ale puterii de stat din 
12 orașe din Japonia. în adunările 
Orășenești au fost aleși, cu acest 
prilej, și 14 reprezentanți ai parti
dului comunist.

Conducătorul delegației sindicale 
române s-a referit apoi la situația 
din mișcarea sindicală mondială, la 
rolul și activitatea F.S.M.. relevind 
că U.G.S.R., ca și alte organizații 
sindicale, a fost permanent preocu
pată ca Federația Sindicală Mondială 
să corespundă într-o măsură cît mai 
mare cerințelor în continuă schim
bare .ale lumii contemporane. fă- 
cînd în numeroase ocazii propuneri 
concrete in acest scop. Ele au vizat 
adîncirea democrației interne in 
F.S.M.. dezvoltarea largă a relațiilor 
cu alte organizații, adaptarea perma
nentă a structurii, normelor de func
ționare internă și metodelor ei de 
muncă la evoluția generală a mișcă
rii sindicale, la fenomenele și tendin
țele din lumea contemporană, finind 
seama de dezvoltarea și consolidarea 
mișcării sindicale în maioritatea 
țărilor de pe glob, la sporirea influen
ței lor în viața fiecărei națiuni. De-a 
lungul anilor, arp susținut cu consec
ventă că F.S.M.. ca organizație șin- 
dicală internațională, care cuprinde 
centrale de diferite orientări, trebuie 
să acționeze de pe o platformă largă, 
cu obiective care să întrunească acor
dul atit al organizațiilor afiliate, cît 
și al unui mare număr de centrale 
de alt.e afilieri sau neafiliate. Am 
fost și sîntem de părere că. dată fiind 
diversitatea condițiilor in care isi 
desfășoară activitatea diferitele or
ganizații sindicale de pe glob, cu 
probleme specifice nu numai pe plan 
national, dar și regional sau conti
nental. in F.S.M. trebuie să-si facă 
loc mai mult relațiile de tip 
nou. bazate pe deplină egalitate 
în drepturi, neamestec în treburile 
interne, respect reciproc, garantarea 
autonomiei fiecărei centrale, luarea 
în considerare, la stabilirea orientă
rii și acțiunilor F.S.M., a opiniilor 
tuturor organizațiilor, indiferent de 
numărul membrilor lor.

Actualul congres — a arătat vor
bitorul — constituie un nou prilej 
de analiză și reflecție asupra a ceea 
ce. trebuie să fie F.S.M. în prezent 
și, în mod deosebit, cum să arate ea 
în viitor.

U.G.S.R. apreciază ca absolut ne
cesară luarea de măsuri clare, con
crete, care să determine îmbunătăți
rea substanțială a tuturor laturilor 
activității F.S.M., să ducă la trans
formarea ei într-un cadru în care 
să se promoveze cu precădere schim
burile de opinii, consultările, infor
mările reciproce și schimbul de ex
periență intre toate organizațiile.

Pentru aceasta considerăm că fată 
de situația și noile cerințe din miș
carea sindicală este necesar ca ac
țiunea de îmbunătățire a statutului 
F.S.M. să fie continuată. Ne gin- 
dim, printre altele, la eliminarea din 
statut a tuturor prevederilor care 
contravin principiilor cooperării in
ternaționale. cum este inegalitatea 
la vot in congres, a celor cu carac
ter restrictiv, cum ar fi limitarea 
dreptului de afiliere la o singură 
organizație din fiecare țară sau o- 
bligatia centralelor afiliate de a da 
explicații in cazul cind nu aplică o 
hotărîre a F.S.M. De asemenea.. se 
impune includerea printre obiective
le înscrise în statut a unor cerințe 
fundamentale ale oamenilor muncii 
din lume, cum sînt lichidarea sub
dezvoltării. instaurarea unei noi or
dini economice mondiale. înfăptui
rea dezarmării generale, in primul 
rînd a dezarmării nucleare, interzi
cerea totală a armelor de nimicire în 
masă și altele. Totodată, apreciem 
că este necesară simplificarea in 
continuare a structurii F.S.M. prin 
desființarea Biroului Executiv ca 
organ intermediar și acordarea unor 
prerogative mai largi Consiliului Ge
neral. din care fac parte toate or
ganizațiile membre. Tot in spiritul 
adincirii democrației, este necesar 
să se introducă principiul rotației în 
componența pe organizații a Secreta
riatului. Apreciem, de asemenea, 
a conchis vorbitorul, că in ca
drul îmbunătățirii generale a acti
vității F.S.M., a formelor și meto
delor sale de muncă, ar fi necesare 
măsuri pentru simplificarea și redu
cerea aparatului F.S.M.. pentru creș
terea continuă a pregătirii sale poli- 
tico-profesionale.

Acord comercial sovieto- 
CllineZ. Pe^in a f°st semnat 
luni un acord interguvernamental 
privind schimburile de mărfuri și 
plățile pe anul 1978 între R. P. Chi
neză și Uniunea Sovietică — infor
mează agenția China Nouă. Semna
rea documentului a fost precedată de 
o întrevedere intre Li Cian, minis
trul chinez al comerțului exterior, și 
I. T. Grișin, adjunct al ministrului 
comerțului exterior al U.R.S.S., șe
ful delegației comerciale guverna
mentale sovietice aflate la Pekin.

Congresul P.C. din Nor
vegia 'nc^e*at lucrările la Oslo, 
adoptînd mai multe documente pri
vind situația internă și internaționa
lă. Martin Gunnar knutsen a fost 
reales președinte al partidului.

Seminar internațional. 
La Lima s-au încheiat lucrările celui 
de-al II-lea Seminar internațional 
privind măsuri de salvgardare a pă
cii, la care au luat parte reprezen
tanții a 14 țări din regiune. Partici- 
panții au dezbătut aspecte privind 
rezultatele obținute pină în prezent 
în direcția adoptării de măsuri con
crete pentru asigurarea unui climat 
de pace și cooperare în lume.

directorMoțiune. Comitetul
al partidului Mișcarea Radicalilor de 
Stînga din Franța a adoptat o mo
țiune prin care i se cere lui Robert 
Fabre, demisionat din funcția de pre
ședinte al M.R.S., să revină asupra 
hotărîrii sale.

Victime ale uraganului.
Bilanțul provizoriu al victimelor ura
ganului care s-a abătut duminică a- 
supra unor regiuni din estul Indiei 
indică peste 200 de morți și sute 
de alte persoane rănite.

PE PRETOIINDENI
• PENTRU PROFE

SIA DE MIINE. Cele 430 de 
puncte de consultații pentru 
orientare profesională din Polo
nia reprezintă o adevărată 
rețea, in cadrul căreia func
ționează peste 2 700 de me
dici, pedagogi, psihologi și 
sociologi. Numai într-un singur 
an ei au oferit peste 280 000 de 
consultații în probleme de edu
cație și mai ales in vederea a- 
legerii de către tineri a unei 
forme de invățămînt sau unui 
loc de muncă corespunzind în
clinațiilor și aptitudinilor lor. 
Este o activitate apreciată în 
mod deosebit de tineri, dar și 
de părinții lor.

• „GALERIE DE 
ARTĂ" PRIMITIVĂ. Pe ma- 
lul Ieniseiului, nu departe de 
șantierul hidrocentralei Saian- 
Sușenskoe, a fost recent desco
perită o adevărată galerie de 
picturi rupestre policrome, a- 
preciate de specialiști sovietici 
ca avînd o vechime de 5 000 de 
ani. Se deosebesc, ca tematică 
și amplasare, trei secțiuni — 
cea mai frumoasă fiind adăpos
tită într-o nișă din granit roz și 
cuprinzind imagini simbolice de 
oameni și animalei O alta re
prezintă scene de vinătoare in
tr-un peisaj montan, cu bizoni, 
elani, oameni înarmați și, de a- 
semenea, pescari in bărcile lor. - 
Constructorii hidrocentralei au 
început, sub îndrumarea specia
liștilor, o acțiune de salvare a 
acestor valori artistice străvechi, 
amenințate să fie acoperite de 
apele Ieniseiului zăgăzuit. Ima
ginile rupestre vor fi „decupa
te" din stincă și expuse in ca
drul unui muzeu ce va fi con
struit in apropierea hidrocen
tralei.

• RECORDURI ZOO
LOGICE. Grădina zoologi
că din capitala Suediei, 
Stockholm, a anunțat recent un 
eveniment rarisim : nașterea in 
captivitate a doi pui de maimu
ță pitică. La naștere, lungimea 
acestor maimuțe nu depășește 
4,5 cm. La maturitate, maimu
țele pitice ating 10 cm înălțime 1

• MORI DE HÎRTIE. 
în văile Munților Metalici din 
R.D.G. înflorea pină pe la mij
locul secolului trecut meșteșu
gul producerii hîrtiei și carto
nului. Din nenumăratele mori 
de hirtie existente pe atunci, 
doar cea de la Zwonitz s-a 
păstrat pină azi in forma ei 
originală. Această moară de 
hirtie, atestată documentar pen
tru prima dată in 1568 și in do
tarea căreia se găsesc mașini și 
unelte deosebit de prețioase 
pentru studiul tehnicii vechi, va 
fi transformată in muzeu.

• EPURATOR AUTO
MAT DE APE REZI
DUALE. în dotarea Combi
natului chimic din Szolnok (Un
garia) a intrat de curind un e- 
purator automat de ape rezi
duale, care valorifică o tehno
logie pusă la punct de Institu
tul ungar de cercetări indus
triale in domeniul chimiei or
ganice. Acest epurator reține 
prin filtrare acizii, fluorul, cro
mul, arsenicul și alte substanțe 
toxice conținute în apele re
ziduale. Instalația, care tratează 
mai mult de 1 000 mc de ■ apă 
pe oră, stochează substanțele 
toxice într-un rezervor special, 
în prezent, specialiștii studiază 
modalitățile de valorificare a 
deșeurilor chimice.

• PETROL DIN 
PNEURI. Odată uzate, ca
uciucurile de automobile ridică 
serioase probleme : fiind foarte 
greu degradabile, practic indes
tructibile, ele devin un factor 
de poluare a mediului. Au fost 
imaginate nenumărate metode 
de „reciclare" a pneurilor : nici . 
una nu s-a dovedit însă a fi 
soluția ideală. Iată că la 
Universitatea din Hamburg 
(R.F.G.) chimiștii au pus la 
punct un procedeu de transfor
mare a Cauciucurilor de auto
mobil în petrol și gaze, prin 
„bombardarea" lor cu nisip în
călzit la 800 grade C. Din 7 kg 
de cauciuc se obțin, pe această 
cale, 2,5 kg petrol și 1,5 kg gaz.

• SATUL FĂRĂ FU
MĂTORI. După un vechi obi
cei, care interzice locuitorilor 
din satul indian Hundar, statul 
Rajasthan, să fumeze, cei care 
sfidează obiceiul sînt chemați 
în fața judecății bătrinilor. „Vi
novatul" este condamnat la o 
amendă de 51 de rupii, iar cel 
care a informat sfatul bătrinilor 
despre existența infractorului 
primește un premiu de 5 rupii. 
Nu este cunoscut cind anume 
s-a născut acest obicei, cert 
este că în ultimii trei ani a fost 
adus în fața judecății un sin
gur fumător...

• INVENTATOR PRE
COCE. Un mic aparat elec
tronic capabil să controleze 
buna funcționare a instalațiilor 
de înregistrare a electrocardio
gramelor, precum și a celor fo
losite în operațiile pe cord des
chis a fost pus la punct de un 
student american în vîrstă de 
numai 16 ani. în opinia cerce
tătorilor de la „Duke Univer
sity Medical Center" din Dur
ham (Carolina de Nord), unde 
a fost verificată fiabilitatea a- 
paratului, invenția permite re
perarea promptă a unui elec
trod defect și anulează cimpu- 
rile magnetice ce iau naștere 
prin punerea simultană în func
țiune, în timpul intervenției chi
rurgicale, a unor aparate elec
trice.

1____________________________

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341, București Piața Sctnteil nr. 1. Tei. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții tn «trăinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM - departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136-137 telex: 11 226, București, str. 13 Decembrie nr, 3. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 360


