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1N ZIARUL DE AZI:

• în întreprinderi din Ca
pitală : Cum se acționează 
practic pentru trecerea la 
producția netă ca indicator 
fundamental al autogestiu- 
nii economico-financiare
• în întîmpinarea Confer 
rinței naționale a femeilor: 
Hărnicia și spiritul gospo
dăresc al femeilor se 
afirmă în toate domeniile

Din inima întregului popor - un călduros „BUN VENIT!“

Sarcina prioritară: 

SEMĂNATUL 
PORUMBULUI
• Pînă ieri au fost însămînțate 628117 
hectare • Decalajele între județe și uni
tăți vecine nu sînt justificate • Este nece
sară o mobilizare mai puternică a mecaniza
torilor și cooperatorilor pentru intensificarea 

ritmului la semănat

TOVARĂȘUL NICULAE CEAUSESCU
SI TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU S-AU ÎNTORS IN TARĂ
Mii de bucureșteni au întîmpinat cu dragoste pe președintele tării, au dat expresie sentimentelor 
de satisfacție fată de rezultatele rodnice ale vizitei în S. U. A. — nouă și valoroasă contribuție 

la dezvoltarea raporturilor româno-americane, la cauza păcii și înțelegerii internaționale
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu, 
care au efectuat o vizită de stat în 
Statele Unite ale Americii, la invi
tația președintelui S.U.A., Jimmy 
Carter, și a doamnei Rosalynn Car
ter, s-au înapoiat, marți dimineața, 
în Capitală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
Însoțit in > această vizită de tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan, ministru la Președinția Re
publicii, șeful grupului de consilieri 
ai președintelui Republicii Socialiste 
România, Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost in- 
timpinați cu căldură de tovarășii Ma
nea Mănescu, Iosif Banc, Emil Bobu. 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Constan
tin Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ște
fan Voitec, Ion Coman, Teodor Co- 
man, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț. Ion Ursu. Richard 
Winter, Vasile Marin, Vasile Mușat. 
Tovarășii din conducerea de partid și 
de stat au venit cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, alte 
persoane oficiale.

Era de față Thomas W. Simons, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
S.U.A. la București, cu soția.

Pe aeroport se aflau mii de bucu
reșteni, care au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o entuziastă primire. Ova
țiile și uralele celor prezenți au dat

expresie sentimentelor de satisfacție 
ale întregului nostru popor față de 
rezultatele remarcabile ale vizitei șe
fului statului român în S.U.A., față

de această nouă și valoroasă contri
buție adusă la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și conlucrare dintre 
România și S.U.A., la afirmarea spi

ritului păcii, colaborării și înțelegerii 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns

cu multă prietenie manifestărilor de 
stimă și înaltă prețuire ale cetățe
nilor Capitalei.

(Agerpres)

Plecarea din New York
Luni seara a luat sfirșit vizita de 

stat a președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, în Statele Unite ale Ame
ricii, vizită efectuată la invitația 
președintelui S.U.A., Jimmy Carter, 
și a doamnei Rosalynn Carter.

Șeful statului român a fost înso
țit de tovarășii Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului. Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor exter
ne, Vasile Pungan, ministru la Preșe
dinția Republicii Socialiste România, 
șeful grupului de consilieri ai pre
ședintelui, Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini.

Pe aeroportul internațional „J. F. 
Kennedy", președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu căldură 
de William Luers, adjunct al asisten
tului secretarului de stat pentru pro
blemele europene, Evan Dobolle, șeful 
Protocolului Statelor Unite, Rudolph 
Aggrey. ambasadorul Statelor Unite 
la București, Marfie Hernandez, șefa 
Protocolului statului New York, Ray
mond Harding, reprezentantul gu
vernatorului, ambasadorul Francis 
Plimpton, reprezentantul primarului 
orașului, de alte oficialități federale 
și locale.

Au fost de față Nicolae M. Nicolae, 
ambasadorul României în Statele 
Unite, ambasadorul Ion Datcu, • re
prezentant permanent al țării noastre 
la Organizația Națiunilor Unite, mem
bri ai Ambasadei române la Washing
ton, ai misiunii permanente a țării 
noastre pe lingă O.N.U. și ai Agen
ției economice române din New York.

Ora 18,40, ora locală. (Marți, ora 
1,40 — ora Bucureștiului). Avionul 
prezidențial decolează de pe aeropor
tul internațional „J. F. Kennedy", 
îndreptindu-se spre patrie.

SCHIMB DE TELEGRAME LA PLECAREA DIN STATELE UNITE

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte Ceaușescu,
în momentul în care părăsiți Statele Unite pentru a vă înapoia în 

România, Rosalynn și cu mine dorim să vă urăm dumneavoastră și doamnei 
Elena Ceaușescu o foarte plăcută călătorie. Am apreciat prilejul de a discuta 
cu dumneavoastră o serie de probleme internaționale.

Vizita dumneavoastră a contribuit la întărirea relațiilor dintre țările 
noastre.

Doresc să continuăm bunele relații personale pe care le-am stabilit.
Cu sinceritate,

JIMMY CARTER
Președintele

Statelor Unite ale Amerieii

Excelenței Sale Domnului JIMMY CARTER
Președintei? Statelor Unite ale Americii

Părăsind teritoriul Statelor Unite ale Americii, doresc ca, și pe această 
cale, să vă adresez vii mulțumiri pentru primirea cordială și ospitalitatea 
de care ne-am bucurat în tot timpul vizitei noastre in țara dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că intilnirea și convorbirile purtate impreunâ, 
înțelegerile la cape am ajuns se vor înscrie ca o nouă și însemnată 
contribuție la dezvoltarea relațiilor româno-americane, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și colaborării între națiuni.

îmi este deosebit de plăcut să folosesc acest prilej pentru a vă adresa, 
din partea soției și a mea, cele mai calde urări de sănătate și fericire 
personală pentru dumneavoastră și stimata doamnă Carter, de progres și 
prosperitate pentru poporul american.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Din datele centralizate la Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că pină la data 
de 18 aprilie porumbul a fost se
mănat pe 628117 hectare, ceea ce 
reprezintă 34 la sută din suprafe
țele planificate în întreprinderile 
agricole de stat și 22 la sută in 
cooperativele agricole. Evident, a- 
ceste rezultate se situează sub ni
velul prevăzut pentru această eta
pă. Iată de ce, sarcina prioritară 
care stă acum in fața oamenilor 
muncii din agricultură, a organi
zațiilor de partid și consiliilor 
populare este intensificarea la ma
ximum a însămințărilor, prin rea
lizarea și depășirea ritmului zilnic 
stabilit, astfel ca în această săp- 
tămină să se încheie semănatul po
rumbului în majoritatea unităților 
agricole.

Trebuie subliniat faptul că există 
rezerve însemnate pentru sporirea 
ritmului de lucru. De altfel, iată 
care este stadiul însămînțării po
rumbului în cooperativele agricole, 
în cele trei zone pedoclimatice. 
Zona I: Arad — 41 la sută ; Tul- 
cea — 39, Timiș — 38, Bihor — 31, 
Brăila — 28, Ialomița — 26, Con
stanța — 24, Buzău — 23, Dolj — 
22, Ilfov — 17, Teleorman — 14, Olt
— 12. Zona a II-a : Galați — 40 la 
sută, Dîmbovița — 37, Vrancea — 
34, Caraș-Severin — 27, Prahova
— 25, Mehedinți — 24, Vilcea — 19, 
Gorj — 12, Neamț — 12, Argeș — 
9, Vaslui — 7, Bacău — 5, Iași — 
3, Botoșani — 0. Zona a IlI-a : 
Alba — 41 la sută, Cluj — 40, Hu
nedoara — 30, Satu Mare — 29, 
Bistrița-Năsăud — 27, Mureș — 25, 
Sălaj — 22, Harghita — 13, Sibiu
— 11, Brașov — 6. Maramureș — 0, 
Suceava — 0, Covasna — 0. Se des

prinde cu claritate concluzia că în
tre județe vecine, care dispun de 
aceleași condiții de lucru, rezulta
tele diferă in mod substanțial.

Aceste rezultate diferite demon
strează că nu peste tot au fost lua
te măsuri hotărite in vederea con
centrării la semănatul porumbului 
a tuturor mijloacelor mecanice și 
a forței de muncă. Decalajele în
tre județe și unități vecine în ce 
privește suprafețele însămînțate nu 
sînt deloc justificate. Timpul este 
înaintat și, de aceea, nu mai poate 
fi admisă nici o tărăgănare a lu
crărilor. După ploile din ultimele 
zile, in toate zonele țării trebuie 
să fie mobilizate la pregătirea te
renului și semănat toate forțele e- 
xistente, lucrindu-se zi și noapte. 
Cu deosebire se cere să fie acce
lerat ritmul semănatului în jude
țele situate în sudul țării — Olt, 
Teleorman, Ilfov, Dolj, în cele din 
zonele colinare — Argeș, Vaslui, 
Bacău — unde se înregistrează re
zultate slabe. Scăderea tempera
turii aerului în ultimele zile 
nu constituie un motiv pentru 
încetinirea ritmului la semănat. 
Specialiștii Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice 
Fundulea recomandă să se intensi
fice însămînțarea porumbului în 
toate județele, întrucit temperatura 
solului este ridicată.

Ce măsuri au fost luate și în ce 
direcții trebuie să se acționeze 
pentru accelerarea însămînțării po
rumbului, astfel ca această impor
tantă lucrare să se încheie într-un 
tinjp cit mai scurt ? în legătură cu 
aceasta publicăm, in pagina a IV-a 
a ziarului, relatări din județele 
Alba, Galați, Bacău.

Tn cooperativele agricole din județul Timiș, fiecare clipâ bunâ de lucru 
este folositâ din plin pentru accelerarea ritmului de insdmințare a 

porumbului

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU IN S. U. A.

in dezvoltarea relațiilor româno-americane,

internațională
Opinia publică din țara noastră tră

iește din nou. in aceste zile, momen
tele de intensă vibrație, de îndrep
tățită mindrie pe care le prilejuiește 
fiecare din călătoriile peste hotare 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— sentimente izvorite din convinge
rea profundă, din certitudinea vali
dată prin fapte că. în dialogurile pe 
care ie poartă cu conducători de pe 
toate meridianele ______________
lumii, președinte
le României, re- 
prezentînd strălu
cit interesele po
porului, ducin- 
du-i spre toate 
zările mesajul de 
prietenie. pace, 
colaborare. în con
sens cu năzuințe
le supreme ale 
tuturor 
lor, 
culmi 
înalte 
patriei, 
doială, 
stat pe 
ședințele Nicolae 
Ceausescu, îm
preună cu to
varășa Elena Ceaușescu au între- 
prins-o în S.U.A.. la invitația pre
ședintelui Jimmy Carter și a doam
nei Rosalynn Carter, a adus o nouă 
și deplină confirmare in acest sens.

Cursul ascendent al relațiilor ro
mâno-americane a fost jalonat, in 
anii din urmă, așa cum se știe, 
de multiple întîlniri la nivel prezi
dențial — actuala 
de-a șasea într-o 
ani — dialogul la 
nicindu-se ca un 
de importantă decisivă in dezvolta
rea continuă a colaborării între 
două țări, cu efecte pozitive 
te asupra climatului politic 
neral. S-a vădit și se vădește, 
fel, din plin caracterul fertil, insem- 
nătatea esențială a convorbirilor, a

schimburilor directe de vederi între 
factorii învestiți cu răspunderea su
premă ai statelor — în cronologia ra
porturilor dintre România și S.U.A., 
cea mai nouă etapă a acestui dialog 
marcînd un moment de un deosebit 
relief. Se poate aprecia, cu deplin 
temei, că vizita șefului statului ro
mân în S.U.A. s-a înscris ca un mare 
succes politic, ca un eveniment de

popoare- 
ridică pe 

tot mai 
prestigiul 
Fără în- 

vizita de 
care pre-

• O misiune de mare însemnătate politică, 
îndeplinită strălucit și încheiată 
succese • Președintele României ■ 
de excepțională influență în lumea contem
porană" • Caracter intens de lucru, un 
program de întîlniri și contacte de mare 
densitate • Posibilități ample pentru orien
tarea cu prioritate a relațiilor economice spre 
forme noi de conlucrare, de înaltă eficiență

întâlnire este cea 
perioadă de nouă 
nivel înalt stator- 
factor permanent.

cele 
cer- 
ge- 
ast-

marcantă însemnătate și de am
plă rezonanță atît pe planul ra
porturilor bilaterale, cit și in sfera 
vieții internaționale, dovedind. in 
mod convingător, prin rezultatele 
sale bogate, că este întru totul posi
bil ca două țări deosebite ca mări
me și cu orînduiri sociale diferite 
să colaboreze rodnic, atunci cînd se 
pornește de la principiile egalității 
și respectului reciproc, în deplină 
conformitate cu cerințele coexisten
ței pașnice. Mai mult, se poate spu
ne că. în asemenea condiții, colabo
rarea se afirmă ca o necesitate obi
ectivă a progresului general.

„Trebuie să declar — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, dind o apre
ciere de ansamblu rezultatelor dialo
gului la nivel înalt — că intilnirea și

convorbirile cu președintele Carter au 
fost deschise, fructuoase. Am stabi
lit nu numai relații de colaborare 
între țările noastre, dar, aș spune, 
și relații prietenești — care se vor 
reflecta, fără îndoială, în colaborarea 
româno-americană. îmi exprim spe
ranța că aceste convorbiri si înțele
geri vor deschide noi perspective co
laborării dintre România și Statele 

Unite, în intere
sul celor două 
țări, al cauzei co
laborării si păcii 
internaționale".

Itinerarul vizi
tei președintelui 
Nicolae Ceaușescu 
s-a remarcat prin 
caracterul intens 
de lucru si ex
cepționala densi
tate a contactelor 
si întâlnirilor. Cu 
deosebit interes si 
profundă satisfac
ție a urmărit opi
nia noastră publi
că principalele 
momente ale vizi
tei. Ceremoniile 
pline de strălucire 

de la Casa Albă, ce și-au găsit 
fireasca întregire in ambianța de în
țelegere și cordialitate prietenească 
în care s-au desfășurat convorbirile 
oficiale ; contactele cu membrii de 
frunte ai Senatului și Camerei Re
prezentanților ; 
caldă simpatie, 
oaspeți români
vizitei la Washington, 
Chattanooga, la Dallas, ca și la Hous
ton, la New Orleans, ca și la 
New York ; conferirea unor însem
ne simbolice și a unor titluri onori
fice, ca expresie de înalt omagiu ; 
emoționantele întîlniri cu reprezen-

cu mari 
„un lider

manifestările de 
rezervate înalților 
pe întreg parcursul 

ca și la

(Continuare în pag. a II-a)
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
V w

cu prilejul vizitei în Statele Unite ale Americii
— La New York, în după-amiaza zilei de 17 aprilie —

Harry Morgan, președintele fundației Reprezentanți ai comunității cetățenilor americani de origine română
„Ambasadorii prieteniei"

Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a primit la re
ședința ce i-a fost rezervată la ho
telul „W’aldorf Astoria", din New 
York, pe Harry Morgan, președintele 
fundației „Friendship Ambassadors" 
(„Ambasadorii prieteniei"), și pe so
ția acestuia.

William Norris, președintele corporației 
„Control Data**

în după-amiaza zilei de 17 apri
lie, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe William 
Norris, președintele corporației 
„Control Data", însoțit de Schmidt 
Robert, prim-vicepreședinte, Henry 
Varchbridge, vicepreședinte, și Mode 
Wesley, director general al compa
niei.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi

John 0. Logan, președintele Consiliului directorial 
al companiei „Universal Oii Product**

în după-amiaza zilei de 17 aprilie, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
l-a primit, la reședința ce i-a fost 
rezervată în timpul vizitei la New 
York, pe John O. Logan, președintele 
Consiliului directorial al companiei 
americane „Universal Oil Product",

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului, și Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost evocate bunele relații care 
s-au statornicit între tinerii români 

nistru al guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Ion A- 
vram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Alexandru Mărșări- 
tescu, prim adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Nicolae M. 
Nicolae, ambasadorul României în 
S.U.A.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 

însoțit de J. Crawford și J. F. Pittas, 
din conducerea companiei.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și Nicolae M. Nico
lae, ambasadorul României în S.U.A. 

și americani, vizitele reciproce orga
nizate sub auspiciile fundației „Am
basadorii prieteniei", contribuția a- 
dusă la mai buna cunoaștere și apro
piere dintre generațiile tinere și, in 
general, dintre popoarele român și 
american.

probleme ale dezvoltării colaborării 
și cooperării economice româno-ame- 
ricane. în acest context, au fost dis
cutate căile perfecționării în conti
nuare a activității societății mixte 
româno-americane „Romcontrol Da
ta" în domeniul producției de echi
pament electronic și de calcul și re
alizarea de noi acțiuni de cooperare 
în acest domeniu cu întreprinderi din 
România.

în cadrul întilnirii au fost discu
tate o serie de probleme privind 
continuarea și lărgirea colaborării și 
cooperării companiei cu întreprinderi 
românești cu profil asemănător, în 
cadrul general al relațiilor româno- 
americane, în domeniul producției de 
echipament petrolier.

în cadrul vizitei întreprinse în 
S.U.A.. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit. în după-amiaza 
zilei de 17 aprilie, la reședința ce 
le-a fost rezervată la hotel „Waldorf 
Astoria" din New York, un grup de 
reprezentanți ai comunității cetățe
nilor americani de origine română, 
format din protopopul Mihai Iancu, 
Dean Milhovan, editorul ziarului 
„Dreptatea". Andras George și 
doamna Cecilia Mihai.

La intîlnire au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe. Vasije 
Pungan, ministru la Președinția Re
publicii. șeful grupului de consilieri 
ai președintelui.

Reprezentanții comunității cetățe
nilor americani de origine română au 
cerut sa fie primiți din nou de către 
președintele Nicolae Ceausescu pen
tru* a prezenta poziția comunității 
fată de acțiunile calomnioase, cu ca
racter iredentist. întreprinse împotriva 
României de o serie de elemente 
horthyste aflate în S.U.A. Expunînd 
caracterul profund denigrator al acti
vității acestor elemente împotriva 
politicii statului român, reprezen
tanții cetățenilor americani de ori
gine română au subliniat că acțiunile 
respective nu găsesc nici un ecou si 
nici o audientă in rîndul opiniei pu
blice din Statele Unite ale Americii.

în calitatea pe care o au. si cunos- 
cînd bine politica națională justă a 
tării lor de origine, adevăratele rea
lități din România, care contravin 

UN EVENIMENT DE MARCANTĂ IMPORTANTĂ
(Urmare din pag. I)
tanții comunității românești din 
S.U.A. ; multiplele întîlniri de lucru 
cu un număr considerabil de expo
nent ai cercurilor economice, indus
triale și financiare ; conferințele de 
presă cu o participare deosebit de 
largă, solicitările de interviuri de că
tre marile rețele de televiziune, în 
general amplul ecou pe care vizita 
l-a suscitat în opinia publică din 
S.U.A. și pe plan internațional 
— se înscriu ca tot atîtea ma
nifestări ale atenției și prețuirii de
osebite de care se bucură astăzi în 
lume România socialistă pentru rea
lizările în dezvoltarea multilaterală 
a tării, pentru politica de pace și 
colaborare de amplă deschidere pro
movată pe arena internațională.

în toate aceste momente ale vi
zitei și-au găsit, în același timp, 
amplă reflectare aprecierea deosebi
tă și înalta considerație față de per
sonalitatea de talie mondială a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, față 
de activitatea sa prestigioasă în 
slujba țelurilor scumpe întregii ome
niri. „Cred că este cazul să subli
niez — a ținut să releve președin
tele JIMMY CARTER, referindu-se la 
personalitatea șefului statului român 
—_ că in calitatea de conducător al 
măreței sale țări, el nu numai că a 
asigurat un uriaș progres al Româ
niei, dar și-a cucerit un rol de lider 
în întreaga comunitate internațională, 
ceea ce este remarcabil". Și pre- 
ședințele american a considerat nece
sar să stăruie pe larg asupra aspecte
lor multiple din a căror întrepătrun
dere și acțiune convergentă se con
stituie suportul faptic ce îndreptă
țește această apreciere : „unul din
tre primii conducători care au văzut 
avantajele destinderii" ; „dispune de 
capacitatea unică de a stabili lesne 
legături cu conducătorii altor na
țiuni. indiferent de angajamentele 
politice ori de orientare" ; „a con
struit punți pentru relaxarea tensiu
nilor și pentru o mai bună înțelegere 
Ia scară mondială" ; „ca reprezentant 
al țărilor în curs de dezvoltare, s-a 
dovedit un purtător de cuvînt foarte 
competent și foarte eficient" : „in
fluenta sa pe arena internațională 
este excepțională". Asemenea apre
cieri de înalt elogiu, care vin să se 
adauge cuvintelor similare de pre
țuire rostite de oameni politici de pe 
toate meridianele sînt pentru fiecare 
cetățean al patriei un izvor de 
profundă satisfacție si legitimă mîn- 
drie, se răsfrîng nemijlocit asupra 
autorității internaționale a țării.

Desfășurată sub asemenea auspicii 
ale stimei si respectului reciproc, 
noua vizită a președintelui României 
socialiste în S.U.A. a pus în evidență 

în mod flagrant propagandei horthys- 
tilor. cetățenii americani de origine 
română au declarat că consideră de 
datoria lor să respingă cu hotărîre 
și să ia atitudine fermă fată de aceste 
atacuri calomnioase. Ei au arătat că 
vor adresa o telegramă președintelui 
S.U.A.. cerînd să se ia măsuri care 
să pună capăt activității cercurilor 
fasciste de origine maghiară care ur
măresc să prejudicieze relațiile româ
no-americane si să aducă daune cli
matului politic international. Vorbito
rii au exprimat cele mai calde apre
cieri la adresa politicii promovate de 
statul român de egalitate deplină in 
drepturi intre toti cetățenii Româ
niei. fără deosebire de naționalitate, 
de unitate a întregului ponor, precum 
și de apărare fermă a independentei, 
suveranității naționale si integrității, 
patriei — politică țce corespunde intf-; 
reselor supreme ale întregii națiuni, 
ca si cauzei colaborării si păcii in
ternaționale.

în încheiere, reprezentanții comu
nității cetățenilor americani de ori
gine română, relevînd înaltul respect 
și adînca prețuire de care se 
bucură în S.U.A. președintele 
Nicolae Ceaușescu. sub condu
cerea căruia România, tara lor de 
origine, parcurge o etapă de continuu 
progres și înflorire, afirmîndu-se, 
în același timp, pe arena mondială 
ca un stat iubitor de pace, promotor 
al unor înalte principii de egalitate 
si respect în viata internațională, 
și-au luat rămas bun de la Președin
tele Republicii Socialiste România.

dorința comună de a se valorifica la 
un nivel superior marile posibilități 
de extindere, în continuare, a colabo
rării pe diverse planuri. Cadrul optim 
pentru un asemenea curs îl constituie 
așezarea fermă la temelia raportu
rilor reciproce a principiilor noi de 
legalitate și echitate internațio
nală, singurele în măsură să asigure 
ca fiecare popor, stăpîn pe destinele 
sale și pe bogățiile naționale, să se 
dezvolte liber și independent, la 
adăpost de orice ingerințe, .în con
dițiile progresului general. Este 
deosebit de îmbucurător că De
clarația comună semnată de pre
ședinții Nicolae Ceausescu si 
Jimmy Carter proclamă voința de a 
extinde relațiile bilaterale pe o ase
menea bază, preluînd și îmbogățind 
principiile înscrise în Declarația în
cheiată la Washington în 1973.

Noua Declarație comună reafirmă, 
de asemenea, hotărîrea de a promova 
și a facilita extinderea comerțului și 
a cooperării economice între cele 
două țări. își găsește reflectare în 
aceasta faptul că. datorită reali
zărilor sale remarcabile din ul
timele trei' decenii, marilor sale 
proiecte și obiective de viitor. 
România este astăzi în. situația 
de a constitui un partener economic 
privit cu interes de un stat cu 
un asemenea grad înalt de dezvol
tare economico-industrială cum sînt 
S.U.A. Desigur, relațiile economice 
ar putea progresa si mai rapid dacă 
pe plan juridic li s-ar asigura o bază 
stabilă și de durată, prin degrevarea 
de orice măsuri limitative. Extinde
rea clauzei națiunii celei mai favo
rizate pentru perioade de timp mai 
îndelungate decît în prezent — cînd 
această clauză necesită să fie re
înnoită în fiecare an — s-ar în
scrie în acest sens ca un factor de 
primă însemnătate, de natură să 
confere colaborării stabilitate si am
plă perspectivă. Constituie un fapt po
zitiv că Declarația comună semnată cu 
prilejul actualei vizite consemnează, 
in mod expres, voința de a se căuta 
căile pentru înfăptuirea acestui im
portant deziderat, ca si de a se pro
mova reducerea tarifelor și a barie
relor netarifare din calea comerțului.

Schimburile de vederi cu repre
zentanți ai cercurilor de afaceri din 
S.U.A.. inclusiv cu membrii Consi
liului economic americano-român. 
ca si vizitarea unui sir de întreprin
deri din domenii de vîrf ale tehnicii 
contemporane — energia nucleară, 
electronica, forajele petroliere sub
marine s.a. — au arătat ce perspec
tive largi există pentru amplificarea 
continuă a colaborării economice 
dintre cele două tari, dintre firmele 
americane si întreprinderile româ
nești. O deosebită importantă ar

Mulțumind vorbitorilor pentru cele 
spuse, pentru considerentele ex
primate. președintele Nicolae 
Ceaușescu a apreciat ca justă pozi
ția adoptată de comunitatea america
nilor de origine română fată de 
activitatea denigratoare a elemente
lor horthyste împotriva României. 
Cunoașteți bine cu toții, a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. faptul 
că spiritul de omenie si de dreptate 
este in firea poporului român, care 
întotdeauna a trăit în bună înțele
gere și frăție cu naționalitățile con
locuitoare. Cu atît mai mult, orin- 
duirea socialistă promovează ferm în 
viată principiile de egalitate, drep
tate și frăție între toti cei ce mun
cesc. fără nici o deosebire de na
ționalitate. Prezentînd modul exem
plar în care conducerea statului 
român a soluționat problema na
țională. largile drepturi si libertăți 
de care se bucură naționalitățile 
conlocuitoare în România, condițiile 
create pentru afirmarea lor egală si 
nestînjenită în toate domeniile vieții 
economice, sociale, politice si cultu
rale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că poporul, nostru respinge 
orice încercare de denaturare a ade
vărurilor istorice, a realității actuale, 
orice acțiuni menite să învrăjbească 
popoarele, să semene confuzie. să 
inducă în eroare opinia publică din 
S.U.A., ca si din întreaga lume. în 
realitate, cei ce desfășoară această 
propagandă denigratoare — a arătat 
președintele României — nu sînt al
ții decît responsabilii crimelor co

prezenta orientarea cu precădere a 
acestei colaborări spre forme noi. de 
inaltă eficientă, cum ar fi acțiunile 
de cooperare în producție, societățile 
mixte, cooperările pe terțe piețe.

Dialogul la nivel înalt a reliefat, 
de asemenea, dorința reciproc îm
părtășită de intensificare a relațiilor 
culturale, de amplificare a schimbu
rilor de valori spirituale. Se știe că 
S.U.A. sînt o tară cu remarcabile 
creații pe tărimul literaturii, artei, 
ca si în alte sfere ale culturii — 
creații care se bucură de prețuire în 
tara noastră, asigurindu-li-se o popu
larizare largă. Totodată, în Româ
nia are loc o puternică înflo
rire a vieții spirituale, cultura a 
devenit un bun al întregului popor, 
s-au creat condiții cum nu au existat 
niciodată pentru dezvoltarea plenară 
a tuturor fiilor patriei, indiferent de 
naționalitate. Fără îndoială, mai buna 
cunoaștere a acestor realități, a de
mocratismului cultural și idealurilor 
umaniste ale orânduirii noastre ar 
contribui la spulberarea încercărilor 
de calomniere ale unor cercuri intere
sate în învrăjbirea între popoare, 
s-ar înscrie ca un aport la si mai 
strînsa apropiere și apreciere re
ciprocă între români și americani.

Abordînd în mod aprofundat dife
ritele aspecte — politice, economice. 
Științifice, culturale — ale relațiilor 
dintre cele două țări, exprimind do
rința de a le extinde neîntrerupt, 
convorbirile româno-americane la 
nivel înalt au prilejuit, totodată, un 
larg schimb de vederi, intr-un spirit 
de sinceritate si înțelegere reciprocă, 
asupra unui șir dintre cele mai spi
noase si complexe probleme ale ac
tualității internaționale. Fără îndo
ială, este un motiv în plus de satis
facție constatarea că în multe din 
aceste probleme s-au conturat pe 
parcursul dialogului, ca și în Decla
rația comună, concluzii si aprecieri 
apropiate sau chiar comune. Salutăm 
în acest sens consemnarea hotărîrii 
celor două țări de a contribui activ 
la aplicarea deplină a tuturor pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki. de a colabora strîns — în con
dițiile cînd. din păcate, la reuniunea 
de la Belgrad nu s-a putut cădea de 
acord asupra numeroaselor propuneri 
pozitive prezentate — pentru ca re
uniunea de la Madrid din 1980 să 
adopte măsuri efective îndreptate 
spre întărirea securității si destinde
rii pe continentul european, inclusiv 
în ce privește dezangajarea militară 
și dezarmarea. Salutăm, de asemenea, 
sublinierea însemnătății apropiatei 
sesiuni speciale a O.N.U. consacrată 
dezarmării —. eveniment căruia tara 
noastră, după cum se știe. îi acordă 
cea mai mare atentie. fiind hotărîtă 
să acționeze. împreună cu celelalte 
state, pentru ca această sesiune să 

mise în Ardeal în perioada domina
ției horthyste. cei care au tri
mis in lagăre de concentrare peste 
200 000 de oameni — români, evrei 
și chiar maghiari cu vederi demo
cratice. Fugind din țară odată cu 
înfrîngerea fascismului și aciuit! în 
diferite părți ale lumii, ei încearcă 
să promoveze acum din nou politica 
șovină iredentistă, care a provocat 
atitea suferințe în trecut oameni
lor muncii din Ardeal, ca și din 
propria lor țară. Este firesc ca față 
de aceste elemente și față de acti
vitatea lor să se manifeste cea mai 
fermă dezaprobare, făcîndu-se totul 
pentru a-i împiedica să atenteze la 
bunele relații româno-americane. la 
cauza colaborării și păcii între po
poare. România, a arătat președin
tele Nicolae Ceaușescu, promovează 
și va promova consecvent relații de 
largă cooperare cu toate statele, 
adueîndu-și contribuția activă la în
tronarea în lume a unei politici noi 
de egalitate și respect între toate na
țiunile, de conlucrare rodnică pentru 
edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat tuturor membrilor comuni
tății cetățenilor americani de origi
ne română urări de sănătate și pros
peritate și îndemnul de a-și spori 
tot mai mult contribuția la dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare româno-americane, la cau
za păcii și înțelegerii între națiuni.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

marcheze o cotitură radicală în pro
cesul. pînă acum atît de steril, al 
negocierilor de dezarmare.

Se cuvine relevată în mod deose
bit atenția acordată în Declarația 
comună problemei-cheie a lichidării 
subdezvoltării și făuririi unei noi or
dini economice internaționale. Deși 
S.U.A. sînt o tară cu un înait 
grad de dezvoltare, iar România se 
află încă în stadiul de tară în curș 
de dezvoltare, ambele țări manifestă 
preocupare față de această chestiu
ne. rezolvarea ei echitabilă impunîn- 
du-se, așa cum demonstrează însăși 
viata, ca o necesitate absolută, co
respunzător intereselor atît ale sta
telor rămase în urmă, cit și ale ce
lor avansate din punct de vedere e- 
conomic.

In cadrul convorbirilor, o mare im
portantă a fost acordată, în mod 
firesc, situației din Orientul Mij
lociu. care împovărează de atita 
vreme relațiile internaționale. A- 
bordarea acestei problematici atit de 
complicate a prilejuit reafirmarea 
poziției consecvente, principiale a 
României cu privire la căile unei so
luționări trainice si juste, prin mij
loace politice, in momentul de față 
fiind important, paralel cu retrage
rea imediată a trupelor israeliene 
din sudul Libanului, să se creeze 
condiții pentru reluarea tratativelor 
dintre Egipt și Israel și, tot
odată, pentru pregătirea unei re
uniuni internaționale — fie Confe
rința de la Geneva, fie altă reuniune 
de acest gen — care să permită lăr
girea cadrului negocierilor prin par
ticiparea Siriei. Iordaniei, a O.E.P., 
ca reprezentant al poporului pales
tinian. precum si a celor doi copre
ședinți ai Conferinței de la Geneva, 
S.U.A. și U.R.S.S.

In general, schimburile largi de 
vederi asupra problematicii interna
ționale au permis desprinderea con
cluziei că și în acest domeniu există 
premise certe ale unei conlucrări 
mai strînse. deosebit de importantă 
fiind hotărîrea de a dezvolta mai 
departe contactele la nivel înalt și 
la alte niveluri.

Opinia publică din tara noastră 
salută cu deplină satisfacție rezul
tatele bogate, bilanțul substantial al 
dialogului la nivel înalt româno- 
american. despre care se poate 
aprecia că marchează, fără îndoială, 
o nouă si amplă deschidere în ra
porturile dintre cele două popoare, 
îsi manifestă încrederea că evoluția 
pe viitor a acestor raporturi va de
monstra. cu puterea faptelor, că două 
state de mărimi diferite si cu orân
duiri diferite pot colabora în mod 
fericit, în interesul reciproc, al cauzei 
înțelegerii internaționale.

Romulus CĂPLESCU
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Sub semnul dezvoltării relațiilor de colaborare economică romăno-americană
RECEPȚIA SI DEJUNUL OFERITE 

IN CINSTEA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

SI A TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUSESCU 
de Consiliul economic 

americano-român și Asociația 
de politică externă din New York
După cum s-a ânuntat,. luni la a- 

miagă, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nieolae 
Ceausescu, și to vară ș a Elena 
Geaușescu au participat la o recep
ție. și un dejun oferite in onoarea lor 
de Consiliul economic americano-ro
mân și Asociația de politică •externă 
din New York, la hotelul „Waldorf 
Astoria" din New York.

In toastul său, Milton F. Rosenthal, 
președintele părții americane in Con
siliul economic americano-român, a 
adresat un cald salut si cordiale u- 
râri președintelui Nieolae Geaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, celor
lalți oaspeți români, cu prilejul vi
zitei la New York.

Prezentind viata și activitatea pre
ședintelui României socialiste, vorbi

torul a spus : „Am revăzut bio
grafia președintelui Ceaușescu și 
doresc să vă mărturisesc și dum
neavoastră că am fost profund im
presionat de bogata sa activitate — 
începută din cei mai fragezi ani ai 
tinereții r— pusă in slujba poporului 
său, a patriei sale",

Referindu-se la activitatea tovară
șului Nieolae Ceaușescu ca pre
ședinte al tării, vorbitorul a spus : 
,.Sub conducerea președintelui Nieolae 
Ceaușescu s-au depus eforturi admi
rabile pentru industrializarea Româ
niei. Economia ei s-a transformat 
rapid dintr-o economie predominant 
agrară într-o economie modernă pe 
baze industriale. Poporul român, cu
noscut pentru inteligența și iscusin

ța sa, a învățat să realizeze produse 
de inaltă calitate și tehnicitate".

în continuare, președintele părții 
americane în Consiliul economic ro- 
mâno-american a prezentat o serie 
de cifre și date privind dezvoltarea 
pe care au cunoscut-o schimburile 
economice, colaborarea și cooperarea 
dintre cele două țări, subliniind, în 

acest context, că România devine 
tot mai rapid o importantă piață po
tențială și un partener tot mai im
portant în relațiile economice ale 
S.U.A. „Este semnificativă în acest 
sens — a spus vorbitorul — prezen
ta la acest dejun a unui număr atît 
de mare de oameni de afaceri și re
prezentanți ai vieții economice ame

ricane. Aceasta este o dovadă a ma
relui interes manifestat fată de rea
lizările României de astăzi, față de 
dezvoltarea de relații economice cu 
ea".

Arătînd că președintele Nieolae 
Ceaușescu vizitează pentru a patra 
oară Statele Unite ale Ameridi, că 
este o personalitate larg cunoscută și 

apreciată în America și in întreaga 
lume, vorbitorul a spus :

„Președintele Jimmy Carter, care 
s-a întîlnit și a avut convorbiri cu 
președintele Nieolae Ceaușescu, a dat 
o înaltă apreciere eforturilor pre
ședintelui României pentru progresul 
tării sale, activității sale pe plan in
ternational. Această înaltă apreciere 

este și a noastră, a tuturor celor 
care cunosc bogata sa activitate,, e- 
nergia cu care luptă pentru progres 
si colaborare intre națiuni".

întîmpinat cu vii aplauze, a luat 
apoi cuvîntul președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu.

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule președinte al Consiliului 

economic americano-român,
Doamnelor și domnilor,
Este o deosebită satisfacție pentru 

mine, pentru soția mea și colabora
torii . care mă însoțesc în vizita din 
Statele Unite să ne aflăm astăzi in 
mijlocul dumneavoastră, reprezen
tanți . de seamă ai vieții economice, 
conducători ai unor mari companii 
cu un rol decisiv în viața america
nă, inclusiv in orientarea generală 
a politicii Statelor Unite.

Mi-a făcut o deosebită plăcere să 
mă reîntîlheșc cu reprezentanții unor 
companii cu care România întreține 
de multă vreme relații de colaborare 
activă, ca și cu alți reprezentanți ai 
vieții economice americane, cu care 
am discutat in aceste zile proble
mele. extinderii relațiilor economice 
dintre țara noastră și Statele Unite.

Deoarece astăzi vom părăsi S.U.A., 
voi încerca să fac — dacă se poate 
spune astfel — un bilanț al rezul
tatelor vizitei.

Ne aflăm în Statele Unite ale A* 
mericii. la invitația președintelui 
Carter și a doamnei Carter. Am 
avut convorbiri îndelungate cu pre
ședintele țării dumneavoastră, atit 
cu privire la relațiile bilaterale — 
și trebuie să vă declar că am ajuns 
la concluzii comune privind extin
derea acestor relații în toate dome
niile de activitate — cit și asupra 
unui cerc larg de probleme ale vie
ții internaționale. Aș putea spune 
că, în ansamblu, sintem mulțumiți 
de rezultatele vizitei. De altfel, în 
Declarația comună, care a fost pu
blicată, ca și in Comunicatul comun, 
ce se publică astăzi, sint consemna
te rezultatele la care am ajuns îm
preună cu președintele Carter.

După încheierea vizitei oficiale la 
Washington, am vizitat încă trei sta
te ale S.U.A., iar acum ne aflăm in 
New York. Am avut întilniri cu 
multi conducători ai companiilor a- 
mericane, cu reprezentanți ai vieții 
politice din statele respective. Am 
ajuns la o serie de înțelegeri cu 
unele firme americane — dintre care 
citeva prezente aici — privind dez
voltarea unor noi acțiuni de cola
borare, inclusiv de cooperare in pro
ducție in cadrul unor societăți mixte. 
Sint, de asemenea, în curs negocieri 
cu alte companii americane pentru 
dezvoltarea cooperării într-o serie 
de . domenii economice importante. 
Iată de ce pot spune că și din acest 
punct de vedere sintem mulțumiți 
de vizită ; sper că discuțiile cu oa
menii de afaceri americani au com

pletat în mod minunat convorbirile 
oficiale.

Multi dintre dumneavoastră ați vi
zitat România. De aceea, nu doresc 
să mă opresc pe larg asupra efortu
rilor pe care le face poporul român 
pentru dezvoltarea, intr-un ritm 
înalt, ■ a economiei sale naționale, 
pentru progresul vieții sociale, pen
tru ridicarea nivelului de trai. Voi 
menționa faptul că in primii doi ani 
ai actualului cincinal — 1976—1980 — 
ritmul de creștere a industriei a fost 
de peste 12,5 la sută. în anii 1976— 
1977 aU fost date in exploatare peste 
1 000 capacități de producție indus
triale și agrozootehnice importante, 
fondurile fixe în economia națională 
sporind cu peste 300 miliarde lei. 
Din totalul fondurilor fixe de care 
dispunem in prezent, peste 68 la sută 
au fost puse în funcțiune în ultimul 
deceniu, ceea ce arată caracterul 
modern al forțelor de producție ale 
României. Este semnificativ în acest 
sens și faptul că in primii doi ani ai 
actualului cincinal au fost asimilate 
și introduse in fabricație peste 1 000 
produse și tehnologii noi în con
strucția de mașini, chimie, metalur
gie și alte ramuri de bază ale eco
nomiei naționale. Ca urmare a ma
rilor resurse acumulate in dezvolta
rea economică a țării, recent am sta
bilit un program suplimentar care 
prevede sporirea producției indus
triale pe perioada 1976—1980 cu 
100—130 miliarde lei, ceea ce va asi
gura dezvoltarea mai armonioasă, 
mai echilibrată a diferitelor ramuri 
economice. Facem eforturi mari, alo- 
cînd mai mult de o treime din venitul 
national în scopul dezvoltării econo- 
mico-sociale. Dorim să realizăm o 
societate dezvoltată din toate puncte
le de vedere, care să asigure condi
ții pentru ridicarea generală a gradu
lui de civilizație, pentru creșterea 
nivelului de trai al poporului și. in 
același timp, să ne permită o largă 
colaborare internațională.

Ca urmare a progreselor obținute 
în toate domeniile economiei na
ționale și în special în creșterea ra
murilor moderne ale industriei, în 
primii doi ani ai acestui cincinal, cu 
toate condițiile conjuncturale nefavo
rabile de pe piața mondială, co
merțul exterior al României a cres
cut intr-un ritm mediu anual de circa 
13 la sută, iar exportul de 14 la 
sută. în-volumul exportului a sporit 
ponderea mărfurilor prelucrate su
perior, produsele industriei con
structoare de mașini reprezentînd 
peste 27 la sută. România întreține 
largi relații de schimb și colaborare 

economică, inclusiv în producție, cu 
peste 140 de state ale lumii.

în acest cadru s-au dezvoltat și 
raporturile economice dintre țările 
noastre. în ultimii zece ani. schim
burile economice dintre România și 
Statele Unite au crescut de aproape 
zece ori. Sperăm ca pînă în 1980 să 
realizăm obiectivul de a ridica va
loarea schimburilor economice, in 
ambele sensuri, la cel puțin 1 mi
liard de dolari. Aceasta ar repre
zenta un pas deosebit de important 
înainte în colaborarea economică 
dintre România și Statele Unite, 
dintre întreprinderile românești și 
companiile americane.

Deși România este încă o țară în 
curs de dezvoltare, ea dispune de în
treprinderi cu nivel tehnic care pot 
realiza o cooperare bună cu firmele 
din Statele Unite, atit în cadru bi
lateral. cit si pe terte piețe. Iată de 
ce am acționat și acționăm pentru 
a identifica noi domenii de coope
rare în producție. îndeosebi de or
ganizare a unor noi societăți mixte 
de producție. Noi le acordăm 
acestora o mare atentie. con- 
sidermd că ele corespund noilor 
condiții din viata internațională, 
cînd popoarele doresc să colabo
reze din punct de vedere eco
nomic pe bază de egalitate, a- 
vantaj reciproc, în spiritul respectu
lui independentei și suveranității na
ționale. Știu că pentru multe com
panii americane aceasta reprezintă 
un lucru nou. In viața internațio
nală însă, lucrurile noi se afirmă cu 
putere și trebuie promovate cu cu
raj, cu îndrăzneală, pentru că ele 
ajută la soluționarea intr-un mod 
nou a problemelor economice, con
tribuind inclusiv la realizarea noii 
ordini economice mondiale.

Dumneavoastră cunoașteți bine 
faptul că două treimi din omenire 
trăiește in stare de subdezvoltare, 
iar aceasta îngustează foarte mult 
posibilitatea dezvoltării economiei 
mondiale, a schimburilor economice, 
afectează deci atît creșterea econo
miei țărilor slab dezvoltate, cit si 
activitatea companiilor din țările cu 
dezvoltare medie sau avansate din 
punct de vedere economic. Sint cu
noscute problemele grave ale eco
nomiei mondiale — criza economică, 
criza monetară, criza energiei, șo
majul — care au luat proporții foar
te mari. Realizarea unei colaborări 
economice pe baze noi, sprijinul mai 
activ al țărilor în curs de dezvolta
re pot avea o influență hotărîtoare 
în depășirea acestor stări de lu

cruri. Aceasta deschide noi perspec
tive dezvoltării economiei mondiale, 
așezării relațiilor dintre popoare — 
ca de altfel și dintre întreprinderi, 
dintre firme — pe principii noi, de 
egalitate și avantaj reciproc, ceea 
ce va fi în folosul tuturor popoare
lor, va contribui la realizarea unei 
politici de colaborare și pace. Iată 
de ce dorim să realizăm cu dum
neavoastră o colaborare largă, o 
cooperare economică sub formă de 
societăți mixte, nu numai în Româ
nia, ci și în alte țări, și am în ve
dere în primul rînd țările în curs 
de dezvoltare. Aceasta va deschide 
perspectiva extinderii largi a relați
ilor economice româno-americane 
și a colaborării internaționale.

Doresc să menționez încă o dată că 
tot ceea ce am stabilit in aceste zile, 
atît cu președintele tării dumneavoas
tră. cît si cu unele din companiile 
americane, ne dă speranța că vom 
realiza mult mai mult decit pînă 
acum, asigurînd creșterea schimburi
lor economice si a beneficiilor — 
pentru că și pe noi ne interesează 
beneficiile — precum si dezvoltarea 
relațiilor de colaborare si prietenie 
dintre români si americani.

Desigur, am discutat cu președin
tele Carter si problemele internațio
nale. Am vorbit despre conflictul din 
Orientul Mijlociu si necesitatea inten
sificării eforturilor pentru o pace 
dreaptă si justă în această zonă, des
pre problemele securității europene 
si necesitatea desfășurării unei activi
tăți mai susținute pentru înfăptuirea 
documentelor semnate la Helsinki, 
despre problemele dezarmării si alte 
probleme care preocupă astăzi in- 
treaga omenire. Am pornit de la fap
tul că intre problemele economice si 
cele politice există o interdepen
dentă strinsă. că solutionarea justă a 
problemelor politice, realizarea păcii 
în diferite părți ale lumii, excluderea 
forței și amenințării cu forța, afir
marea principiilor de deplină egali
tate între națiuni, de respect al inde
pendenței si suveranității, de nea
mestec in treburile interne au un rol 
hotăritor în asigurarea unor bune 
relații economice. în dezvoltarea co
laborării reciproc avantajoase între 
națiuni.

Poate unii dintre dumneavoastră se 
vor întreba de ce vă vorbesc despre 
respectul independentei si suverani
tății naționale, tinînd seama că dum
neavoastră vă ocupați de afaceri. 
Afacerile trebuie să se bazeze însă 
tot pe aceste principii. România, care 
are o istorie îndelungată, de peste 

2 009 de ani. a ținut întotdeauna la 
independenta sa si este hotărîtă să 
dezvolte relații cu toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială, pe 
baza principiilor respectării indepen
dentei si suveranității naționale. Sîn- 
tem convinși că numai pe această 
bază omenirea va putea să trăiască 
mai bine, popoarele vor beneficia din 
plin de cuceririle științei și civiliza
ției. vor realiza o lume mai dreaptă 
si mai bună pe planeta noastră.

Cu președintele Carter ne-am în
țeles ca tocmai pe aceste principii să 
dezvoltăm relațiile dintre țările 
noastre. în toate domeniile. De aceea 
sintem mulțumiți de rezultatele vizi
tei și sperăm că ea va deschide noi 
perspective atît colaborării econo
mice. tehnice, științifice si culturale, 
cit si schimburilor în diferite dome
nii — inclusiv schimbul de vizite 
între cetățenii țărilor noastre — va 
contribui la întărirea continuă a prie
teniei dintre români si americani.

Cu aceste concluzii plecăm din Sta
tele Unite, sperind că se va desfășura 
o colaborare tot mai bună între po
poarele noastre, între întreprinderile 
românești și companiile americane, in 
interesul si avantajul reciproc. Sper 
că. în acest cadru, cit mai multi din
tre dumneavoastră vor veni, tot mai 
des. in România și că vom colabora 
tot mai bine.

Vă doresc succes în activitatea 
dumneavoastră și o colaborare bună 
între români si americani ! (Aplauze 
puternice).

★

Tovarășul Nieolae Ceaușescu a 
răspuns apoi unor întrebări formu
late de participantii la dejun.

La o întrebare privind posibi
litatea reglementării pașnice a 
conflictului orabo-israelian, în 
urma noilor evenimente care au 
intervenit în zonă, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a arătat;

Desigur. problemele Orientului 
Mijlociu sînt foarte complicate. Din 
păcate, după vizita istorică a pre
ședintelui Sadat în Israel și ini
țierea negocierilor cu premierul 
Begin, nu s-a ajuns la rezul
tate palpabile; dimpotrivă, la un 
moment dat chiar s-au întrerupt 
negocierile. Acțiunea militară a Is
raelului din sudul Libanului a com
plicat foarte mult situația. De aceea, 
acum se pune cu acuitate deosebită 
problema inițierii de noi măsuri 
care să ducă Ia reluarea negocierilor 

în vederea instaurării unei păci 
trainice și juste în această zonă. A- 
ceasta necesită în primul rînd re
tragerea Israelului din teritoriile 
ocupate în 1967, precum și asigura
rea dreptului la autodeterminare al 
poporului palestinian. Totodată, este 
necesar să se creeze un cadru inter
național ' corespunzător, eventual 
prin reluarea Conferinței de la Ge
neva, care să permită participarea 
la negocieri și a Siriei, a Iordaniei 
și a poporului palestinian prin re
prezentanții săi autentici — O.E.P. — 
precum și a celor doi copreședinți, 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii. Este evident că reali
zarea păcii ar deschide posibilități 
deosebite pentru o largă colaborare 
economică nu numai între țările din 
zonă, dar și intre țările respective 
și alte state, între aceste țări și di
ferite companii. In acest cadru, de
sigur, și companiile din Statele 
Unite. — care și acum participă la 
multe activități în Orientul Mijlociu 
—• ar avea', posibilități mult mai 
mări de colaborare. Iată de ce pacea 
este o condiție esențială a unei- co
laborări economice bune.

fn legătură cu participarea 
României la comerțul interna
țional și la dezvoltarea rela
țiilor economice cu țările occi
dentale, respectiv cu țările din 
Piața comună, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a subliniat:

Este adevărat că România are re
lații largi cu țările occidentale, cu 
țările capitaliste dezvoltate, acestea 
reprezentînd o pondere de peste 30 
la sută. in comerțul exterior al țării 
noastre. Sîntem interesați să colabo
răm larg cu țările din Piața comună, 
avem chiar unele înțelegeri, ce di
ferite probleme. cu Piața comună. 
Trebuie să vă spun însă deschis că. 
in general. România nu agreează 
prea mult blocurile — nici cele mili
tare. nici cele economice. Deci, nu 
ne gîndim ca România să devină 
membră a Pieței comune, ci dorim 
să realizăm o colaborare și înțele

ÎNȚELEGERE de cooperare româno-americană 
In DOMENIUL TEHNICII OE CALCUL

NEW YORK 18 (Agerpres). — La 
New York a fost semnată o înțele
gere de cooperare tehnico-economică 
Pe termen lung în domeniul tehnicii 
de calcul între Centrala industrială 
de electronică și tehnică de calcul și 
„Control Data Corporation".

La ceremonia semnării au partici
pat tovarășii Gheorghe Oprea, prim 

geri reciproc avantajoase cu țările 
care fac parte din această organiza
ție și. atunci cînd este necesar, cu 
Piața comună însăși.

fn legătură cu problema acor
dării pe un timp mai îndelun
gat a clauzei națiunii celei mai 
favorizate, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a spus:

Am discutat această problemă cu 
președintele Carter, precum si cu 
unii senatori și membri ai Camerei 
Reprezentanților. Fără îndoială, este 
necesar să se ajungă la așezarea 
relațiilor noastre bilaterale pe o bază 
solidă, de lungă durată. Numai astfel 
se va putea dezvolta o. largă coope
rare româno-americană in producție 
— mai cu seamă în cadrul societă
ților mixte. Numai astfel se va pu
tea evita îngrijorarea justificată a 
unora, că, intr-un an sau altul. 
Congresul S.U.A. ar amina sau nu 
ar mai recomanda acordarea clauzei 
națiunii, cplei mai favorizate. Fără 
îndoială că in condițiile modului 
actual de acordare a clauzei este 
greu să se asigure colaborării si 
cooperării economice o perspectivă 
de lungă durată. De aceea, președin
tele Carter, o serie de membri ai 
Camerei Reprezentanților au recu
noscut că această problemă trebuie 
să-și găsească soluționarea corespun
zătoare. Cred că si dumneavoastră 
apreciat! că acesta este un lucru ne
cesar si. ca atare, sper că veți 
sprijini. împreună cu România, 
realizarea acestui obiectiv.

în încheiere, aș dori să vă mul
țumesc pentru prilejul ce mi l-ați 
oferit de a vă întilni astăzi, pentru 
dejunul la care am participat. Vă 
mulțumesc dumneavoastră, domnule 
președinte al Consiliului economic 
americano-român, soției dumnea
voastră — și sperăm să vă revedem 
cit mai curînd in România.

încă o dată, urez o cit mai bună 
colaborare intre întreprinderile ro
mânești și cele americane, între fir
mele din România și companiile 
dumneavoastră. (Aplauze prelungite).

viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, și Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

Au luat parte, de asemenea, A- 
lexandru Mărgăritescu, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale, 
și William Norris, președintele fir
mei „Control Data Corporation".

Cu zece ani în urmă, cînd 
în România se adoptau mă
surile de perfecționare a 
organizării teritorial-admi- 
nistrative a tării, in inima 
Bărăganului lua ființă un 
județ nou : Ialomița. Reșe
dință — orașul Slobozia. 
Am fost martor al acelor 
prime luni de existentă a 
noului județ. întîlnirea cu 
capitala județului, cu Slo
bozia. nu avea darul să im
presioneze printr-o prive
liște cu adevărat citadină. 
Dimpotrivă. Orașul, mai 
degrabă un tirg de provin
cie. era alcătuit din case 
vechi, modeste ca arhitec
tură. parcă intreeindu-se 
intre ele să nu contrazică 
dimensiunea orizontală a 
cimpiei. Pe .străzile lătu
ralnice ale capitalei ialomi
tene, ca pe toate drumurile 
Bărăganului, era o adevă
rată aventură să te încu
meți toamna la o călătorie 
cu vreo mașină mai delica
tă. Doar tractoarele și ca
mioanele puternice aveau 
dreptul la o atare cutezan
ță. în tot județul. în ora
șele aparținătoare, citeva 
unități economice de im
portantă secundară veneau 
să aducă mărturia existen
ței unor muguri industriali 
într-o zonă „eminamente 
agricolă".

Au trecut doar zece ani 
si Ialomița, implicată pu
ternic în procesul transfor
mărilor radicale, a devenit 
un județ cu o importantă 
pondere industrială și agra
ră în economia națională. 
Amintirea vechiului tirg

care a fost Slobozia se șter
ge pe zi ce trece. Te în- 
timpină azi un oraș tînăr, 
cu frumoase cartiere de lo
cuințe. cu un hotel modern, 
cu o casă de cultură a că
rei sală de spectacole — și 
mai ales, al cărei public — 
rivalizează cu sălile teatre
lor bucureștene. Te întîm- 
pină un oraș ce se încon
joară. intr-un ritm impre
sionant. de întreprinderi e- 
conomice de rezonantă re
publicană.

Părea de domeniul fante
ziei, doar cu un deceniu în 
urmă, să imaginezi prezen
ța aici, la Slobozia, a Com
binatului de îngrășăminte 
chimice, veritabil labora
tor de producții agricole re
cord ; pentru că recoltele 
Bărăganului sînt acum in
disolubil legate de produc
ția de îngrășăminte a a- 
cestui combinat. Sau să 
imaginezi moderna între
prindere de ulei. Ori, nu 
departe de Slobozia, la doar 
cițiva km. o stațiune de o- 
dihnă și tratament. Amara, 
înălțată pe locul unde exis
ta doar un sat si un lac la 
ale cărui ape tămăduitoare 
se apela în mod empiric. 
La Dunăre. într-un alt o- 
raș al Ialomiței. Călărași, 
renumit altădată pentru că 
pe aici se scurgeau, la șle
puri. recoltele Bărăganului, 
s-a construit un important 
combinat de celuloză și 
hirtie. iar în prezent se a- 
flă într-o pasionantă com
petiție cu timpul construc
ția unui puternic combinat 
siderurgic.

De la Bărăganul de altă
dată — numit grinarul ță
rii. deși producțiile acestui 
grînar erau mai mult decit 
modeste fată de generozita
tea solului — pină la Bără
ganul de azi. a cărui putere 
economică este pregnant 
ilustrată si de dezvoltarea 
județului Ialomița, de per
spectivele de dezvoltare ale 
acestuia, timpului i-a fost

cii moderne, a cunoscut ea 
însăși o nouă dimensionare. 
Conectată la pulsul viu al 
marilor sisteme de irigații, 
ce cuprind peste 300 000 ha 
teren arabil, agricultura se 
află în momentul de matu
ritate al noului său destin. 
O atestă producțiile record 
în a căror carte de vizită 
este firesc. încorporată și 
recolta cercetării științifice.

(realizate de cooperativa a- 
gricolă Dor Mărunt) ; ori 
cele aproape 3 500 kg floa
rea-soarelui la ha de la în
treprinderea agricolă de 
stat Ciulnița. Dragalina. 
Bărăganu. Nieolae Bălces- 
cu. Independenta. Vlad Te
pes. Ograda. Gheorghe 
Doja — sint citeva din 
multele comune ialomitene 
în care oamenii cimpului

STAÎ DIN ACTUALITATEA, S

se întreprind, pretutindeni 
în județ, măsuri energice 
pentru a se realiza o recol
tă medie de porumb la ha 
de 7 000 kg.

Griu și porumb de Bără
gan, de Ialomița, pe de o 
parte, celuloză și hirtie de 
Bărăgan, de Ialomița și. in 
curînd. oțel de Bărăgan, de 
Călărași, pe de altă parte. 
Sînt realități economice

vom obține explicația spo
ririi continue a bunăstării 
și nivelului de civilizație 
ale oamenilor muncii din 
Bărăgan, vom obține expli
cația înfățișării noi a satu
lui românesc contemporan, 
precum și a exigențelor cul
turale. a afluenței de-a 
dreptul impresionante la 
spectacolele teatrale, la șe- 
zătorile literare ce își află

Griu și oțel în cîmpia soarelui
dat să trăiască o epocă de 
edificator dinamism. Cifre
le au în acest caz rolul lor 
si nu se cuvine a fi ocolite. 
Pentru că este semnificativ 
să consemnăm că în Ialo
mița se realizează aproape 
16 la sută din producția de 
ulei a țării. 11 la sută din 
producția de hirtie. 7 la sută 
din producția de celuloză ; 
că o parte însemnată a pre
fabricatelor din beton, a 
confecțiilor, a produselor 
alimentare se realizează 
aici. Și toate acestea la Slo
bozia, la Călărași ’.sau la 
Tăndărei și Fetești, in 
locuri unde altădată nu se 
întîmpla nimic. Munca oa
menilor din agricultură. în
frățită cu cuceririle știin
ței, cu aplicarea agrotehni

ce a înflorit, an de an. aici, 
in locurile unde mii de 
hectare erau doar o de ne
pătruns „împărăție a ciuli
nilor". Acum. în Bărăgan, 
se experimentează soiuri 
noi de cereale ; pentru că 
unele din cele ce asigurau 
producții considerate record 
numai cu cîtiva ani in 
urmă par anacronice în vi
ziunea cercetătorilor ce 
Si-au făcut din cîmpie locul 
de muncă, un veritabil la
borator al cutezanței crea
toare. Toate acestea, adău
gate hărniciei oamenilor, 
explică, să spunem, produc
țiile record de porumb la 
ha (peste 11 tone, obținute 
de cooperativa agricolă de 
producție Borcea) ; sau cele 
peste 6 tone de griu la ha

de Nieolae DRAGOȘ

se află angajați într-o în
trecere continuă pentru a 
smulge imensității Bărăga
nului recolte cît mai boga
te. pentru a le aduna in cu
nuna rodnică a tării. Iar 
hărnicia este recunoscută în 
România. Oamenii ogoare
lor ialomitene îți vorbesc 
cu satisfacție de faptul că, 
pentru recolte bogate, jude
țul a fost distins cu titlul 
de „Erou al Muncii Socia
liste" în 1975.. în această 
primăvară, cînd cîmpiile 
au pornit spre noua întîl- 
nire cu semințele de griu, 
porumb și floarea-soarelui.

ce merită întreaga aten
ție. realități care, ală
turate, îndeamnă, in mod 
firesc, la semnificații , noi. 
Aici, unde doar cu cîteva 
decenii în urmă puterea 
economică se sprijinea doar 
pe recoltele de griu. po
rumb și floarea-soarelui — 
și acestea nu din cele mai 
ridicate — oamenii se pre
gătesc să înregistreze, doar 
peste doi ani. în 1980, un 
altfel de record, demn să 
ilustreze noua realitate a 
tării : producția globală in
dustrială a județului Ialo
mița va fi. în 1980, de a- 
proape 17 miliarde lei. Să 
adăugăm la aceasta pro
ducțiile agricole, ele însele 
cunoscînd creșteri specta
culoase. Și, făcind suma,

aici, în Ialomița. întotdea
una gazde primitoare.

Doar cu zece ani în 
urmă, cînd se întocmeau 
primele planuri de dezvol
tare a județelor, sporirea 
producției industriale. — a- 
flată la debuturile sale — 
a producției agricole cu 
cîteva milioane era în stare 
să mobilizeze și să entu
ziasmeze. înălțarea, aici, a 
unei puternice vetre de 
oțel, racordarea Ialomiței 
la pulsul vital al industria
lizării păreau vise îndepăr
tate. A trecut un deceniu 
și. iată, visele, pe atunci 
temerare, prind contururi 
precise în cîmpia soarelui.

M-am aflat adeseori în 
orașele si satele ialomitene. 
Impresiile sint nenumăra

te, puternice. Dintre multe
le întilniri cu Bărăganul, 
păstrez vie în memorie o 
călătorie făcută in miezul 
verii, sub dogoarea necru
țătoare a soarelui. în inima 
cimpiei. Cred că niciodată 
ca-aiei. ca în anotimpul 
cind griul se supune dru
mului implacabil al combi
nelor. nu poți avea mai 
acut sentimentul imensită
ții. al necuprinsului. Cerul 
pare o imensă, vie cupolă, 
inconjurind in depărtare o- 
rizonturile cimpiei. Cit vezi 
cu ochii, tăcute, solemne, 
lanurile de griu. Din loc in 
loc. monotonia lor este în
treruptă de verdele nein- 
frint de arșiță, de verdele 
întunecat al oștirilor de po
rumb, ori de fragilul drum 
în sus al cumpenei unei 
fîntîni. Păstrez vie în me
morie această splendidă 
imagine a imensității rod
nice a cimpiei. Și parcă 
văd în aceste clipe cum, 
aievea, intr-un loc sau altul 
al cimpiei. se înălțau ciu
date învîrtejiri de fum al
buriu. Părind a fi singurele 
urme de viată, de mișcare 
— daăă vîntul nu ar fi a- 
diat lin lanurile galbene ; 
dacă, din cînd în cind. cio- 
cîrliile nu s-ar fi înălțat 
sfredelitoare spre azur. A- 
colo. în depărtare, alergau 
Pe șerpuitoarele drumuri 
ale cîmpiei mașini ori că
ruțe. ducînd apă și mînca- 
re la tractoriști.

Păstrez vie în memorie 
această călătorie pentru că 
atunci, undeva între Tăn
dărei și Slobozia, in inima

cimpiei, am fost întîmpinat 
de un munte. De un mun
te. scriu, comparîndu-i înăl
țimea cu nesfîrșitul drum 
orizontal, fără relief al 
cimpiei. L-am zărit de de
parte. își trimitea spre pri
viri strălucirea roșie. Se 
înălța, dintr-o dată, pe 
neașteptate. in mijlocul 
cimpiei. Ca . un piept de 
deal uriaș. Abia cînd m-am 
apropiat, cînd în preajmă a 
început să se audă distinct 
mersul grăbit al combine
lor. am descoperit că uria
șul era alcătuit din milioa
ne și milioane de boabe de 
griu. depozitate. într-o 
imensă arie, așteotînd ma
șinile să le transporte la 
silozuri. în comparație cu 
acest munte de griu, oa
menii erau ca niște frun
ze in imensitatea copacu
lui. asemeni boabelor. ce al
cătuiau uriașul vegetal. Dar 
de ei depindea, de ei de- 
pinsese înălțarea muntelui 
de griu. rîsul roșcat, sănă
tos al griului. Păstrez vie 
în memorie această imagi
ne care exprimă simbolic 
forța de muncă, de creație, 
hărnicia acestor oameni, 
tari ca oțelul. Ca oțelul 
care, pînă nu de mult, a 
fost doar un vis. proiectat 
undeva. în depărtarea 
timpului, dar care devine, 
iată, termen de comparație. 
Grîu și oțel : o înfrățire de 
dată recentă, un vis ce se 
împlinește. Și o firească 
alăturare de cuvinte, măr
turie a puterii omului din 
Bărăgan.
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LA iNSĂMlNȚAREA PORUMBULUI- 
ritmul de lucru trebuie să crească pretutindeni
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La cooperativa agricolâ din Band, județul Mureș, preocuparea pentru grăbirea însămînțării 
porumbului este dublată de grija permanentă pentru executarea unor lucrări de bună 

calitate Foto : Remus Câmpeanu

ALBA: Unități fruntașe într-un județ fruntaș

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI

NAȚIONALE A FEMEILOR•>

Hărnicia și spiritul 
gospodăresc al femeilor 

se afirmă în toate domeniile

In acest început nehotărit de pri
măvara. cooperatorii din județul Alba 
n-au așteptat „ceasul prielnic" pentru 
munca în cimp. Gospodari priceputi, 
ei n-au stat cu miinile încrucișate. 
Dovadă este faptul că, în ciuda vre
mii capricioase, la cimp se muncește 
intens. La cooperativa agricolă din 
Galda de Jos. mijloacele mecanice se 
aflau în .brazdă : trei tractoare pregă
teau terenul în vederea insămintării 
porumbului, un tractor tăvălugea cele 
40 hectare semănate de curind cu 
sfeclă de zahăr, iar alte trei, dotate 
cu dispozitivele necesare, împrăștiau 
îngrășăminte naturale pe suprafețele 
unde a început plantatul cartofilor de 
toamnă. Printre destoinicii tractoriști, 
mereu la datorie, i-am reîntîlnit pe 
loan Chirilă, Szilaghi Francisc. Va- 
sile Micu, Hie Dărămuș, Tamaș Ati-

GALAȚI: Mecanizatorii lucrează în schimburi
de zi și de noapte

Un raid întreprins în mai multe 
unități agricole gălățene a demon
strat faptul că, pretutindeni, se ac
ționează organizat, folosindu-se din 
plin toate forțele mecanice și 
umane pentru grăbirea insămintării 
porumbului. La C.A.P. Scinteiești 
trei semănători erau în brazdă. Pri
marul comunei. Gheorghe Leu. ne 
spunea : „Pe timpul nopții. patru 
discuri pregătesc terenul pentru in- 
sămintările din ‘iiti'a urnj$t<5are. *'la.St4 
fel incit sintem. siguri că ne vom în
cadra in termenele stabilite pentru 
încheierea lucrărilor la semănat". 
„Vrem să recuperăm rămînerile in 
urmă la semănat, preciza Dumitru 
Codreanu. inginerul șef al coopera
tivei agricole Rediul. Noaptea lu
crăm cu mecanizatorii de pe tractoa
rele viticole, pregătind astfel terenul 
cu 5 discuri. La semănat ne bizuim 
atît pe hărnicia, mecanizatorilor, cit 
și pe buna organizare a muncii. Me
canizatorii Vasile Anghelută, Ion 

la și Gligor Fleșer. Pină acum, avan
sul este apreciabil. Odată cu însă- 
mințarea sfeclei de zahăr și a 100 
hectare cu trifoi în cultură ascunsă, 
s-au plantat 35 hectare cu ceapă, 
s-au aplicat amendamente pe 200 
hectare. Pentru porumb — 430 hecta
re — termenul este pregătit. Totul 
depinde acum de temperatura solu
lui.

La cooperativa agricolă din Teiuș, 
inginerul-șef loan Avram recunoaște 
că „pornirea a fost mai slabă". Din 
cele 100 hectare cu trifoi au fost în- 
sămîntate doar 80, din 15 hectare cu 
sfeclă furajeră — doar 8, iar din 20 
de hectare cu ceapă — numai jumă
tate. „Densitatea plantelor la hectar 
și calitatea lucrărilor sint însă după 
cerințe — ne spune inginerul. într-o 
zi, două, plantăm toată ceapa în

Dănăilă. Ion Vasile și alții își reali
zează și depășesc zilnic normele". 
Organizarea, muncii înseamnă insă 
aici, ca și în alte unități vizitate, fo
losirea din plin a fiecărui minut, ast
fel încît semănătorile să lucreze 
efectiv întreaga zi-lumină. „Căutăm 
ca în timpul cit mecanizatorii servesc 
masa de prinz. semănătorile să fie fo
losite — ne spunea Ion Niculeț, șeful 
fermei nr. 1 de Ia cooperativa din 
■Rediul. Atît eu, cit și alți Cooperatori 
care cunoaștem conducerea tracto
rului. dăm o mină de ajutor la se
mănat".

Piriă la 17 aprilie inclusiv, "in ju
dețul Galați s-au însămînțat 37750 
hectare cu porumb. „Pentru accelera
rea lucrărilor — spunea ing. Marian 
Băieșan, director adjunct al direcției 
agricole județene, au fost luate o se
rie de măsuri. S-a organizat schim
bul de noapte la pregătirea terenului, 
în care lucrează mecanicii de atelier. 

strat Intrucît terenurile noastre sint 
mai umede, am intirziat intrucitva 
lucrările. Urmărim permanent starea 
solului si. în curind, întirzierile vor 
fi recuperate".

în multe unități, munca. în cimp 
se desfășoară intens. Pe ansamblul ju
dețului s-au însămînțat pină acum 
aproape 1000 hectare cu sfeclă de 
zahăr — o treime din suprafața pla
nificată — s-au plantat 200 hectare cu 
cartofi de vară. 270 hectare cu legu
me și alte culturi. Pe Mureș si pe 
Tirnave, in această primăvară. se 
poate spune cu deplin temei că ziua 
crește și munca este mereu mai 
spornică.

Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scinteii"

motopompiștii și mecanizatorii de pe 
tractoarele viticole. De asemenea, a 
fost asigurată servirea mesei calde 
în cimp. cit și alimentarea semănă
torilor la sola unde lucrează. S-au 
organizat in fiecare unitate 2—3 
puncte de pregătire a soluțiilor pen
tru erbicidare. astfel încît încărcarea 
să se facă foarte operativ".

Ploile din ultimele zile au încetinit 
înțrucjțva lucrârilerin cimp. Specia
liștii din unități. cffe. la direcția agri
colă județeană, actfeștii de partid și 
de stat aflati pe tefei. in comune, au 
luat măsuri pentriSeluarea din plin 
a lucrului, fără săW: aștepte îmbu
nătățirea generală șt vremii. Se însă- 
mintează solele nisipoase, terenurile 
care se zvintă mai repede. Există 
condiții pentru încheierea insămințâ- 
rilor in termenul stabilit.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteii"

Printr-o bună organizare a muncii, la cooperativa agricolă Osica de Sus, județul Olt, 
s-au însămînțat cu porumb însemnate suprafețe

■> Foto : Nicu Ciorei

bacău : Experiențe înaintate 
...dar și manifestări 

de comoditate
Tovarășul Dumitru Găină, directo

rul general al direcției agricole ju
dețene. ne-a informat că pentru mă
rirea vitezei de lucru la pregătirea 
patului germinativ sint folosite 600 
de agregate formate din grape cu 
discuri, nivelatoare și grape regla
bile. Pe 11 000 hectare toate operațiu
nile — de la pregătirea patului germi
nativ și semănat pină la recoltare — 
vor fi executate numai de către me
canizatori. Am urmărit, in mai mul
te unități, modul cum lucrează me
canizatorii și cooperatorii la însă- 
mințarea porumbului pentru recupe
rarea restantelor la această lucrare.

• Ziua la semănat, noaptea la 
pregătirea terenului, așa se lucrează 
în majoritatea cooperativelor agrico
le din cadrul consiliilor intercoope- 
ratiste Răcăciuni. Sascut, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Filipești și Tătărăști. 
Primarul comunei Răcăciuni, tova
rășul Gheorghe Zaharia. împreună 
cu președintele cooperativei agrico
le, Ion Văcuță, erau pe cimp, acolo 
unde mecanizatorii Nicolae Dolhar 
și Ion Arșichi însămînțau porumbul. 
Datorită organizării muncii in schim
buri prelungite sau in două schim
buri au fost pregătite pentru semă
nat 400 de hectare din cele 500 des
tinate porumbului. La fel se lucrea
ză și în celelalte cooperative agrico
le din cadrul consiliului intercoope- 
ratist Răcăciuni : din amurg pină in 
zori, la pregătirea terenului pentru 
semănatul, porumbului lucrează 33 
de mecanizatori — indeosebi meca
nici de atelier și motopompiști.

® Trei lucrări importante — se
mănatul, fertilizarea și erbicidarea 
se fac concomitent la o singură tre
cere a tractorului. Așa se procedea
ză. de exemplu, la cooperativa agri
colă din Cleja, unde toate semănă
torile sint prevăzute cu echipamente 
pentru fertilizare și erbicidare. Se 
fac lucrări de calitate, plus economii 

de combustibil. Datorită bunei orga
nizări a muncii se apreciază că se
mănatul porumbului nu va dura mai 
mult de 10 zile.
• Schimbul doi, pe 400 tractoare 

— la pregătirea terenului. In coope
rativele agricole din raza de ac
tivitate a S.M.A. Podu Turcului, 
pină in momentul cînd ziua se in- 
gînă cu noaptea, 23 de mecani
zatori lucrează la lumina farurilor 
pregătind patul germinativ pentru 
semănatul porumbului. Tovarășul Mi
hai împăratu. directorul S.M.A.. pre
cizează că ’ normele de calitate se 
respectă cu rigurozitate. Aproape un 
sfert din suprafața destinată însă- 
rhintării porumbului este discuită și 
grăpată in cursul nopții.

★
Sjnt îpsă și unități din zona de 

șes in câre semănatul porumbului a 
fost amînat. in mod nejustificat. In 
vreme ce la cooperativele Nicolae 
Bălcescu și Cleja se insămînța de 
zor. Ia Fărăoani, unitate învecinată, 
cu terenuri și condiții asemănătoare, 
se aștepta încă. Pe o tarla de la 
marginea șoselei 6 tractoare echipate 
cu cupluri de discuri și grape stă
teau aliniate ca la paradă. Cîțiva 
mecanizatori erau plecați in sat, la 
distanță de 10 kilometri, să serveas
că masa, dar ceilalți il așteptau pe 
Ion Stăncilă, șeful secției de meca
nizare. să ■le spună unde să lucreze. 
Aceasta se petrece in plină zi de 
muncă, laj orele amiezii. Semn . că 
eforturile se cer amplificate in sen
sul organiaăriț mai bune a muncii, 
corelării eforturilor mecanizatorilor 
și cooperatorilor pentru realizarea 
vitezei de lucru prevăzute la semă
nat și respectarea riguroasă a nor
melor de calitate.

Constantin BORDEIANU 
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

Aș începe aceste rînduri cu o reali
tate semnificativă : 47 la sută din 
populația ocupată din județul Mureș 
o constituie femeile, care aduc o con
tribuție importantă la realizarea 
sarcinilor stabilite de Partidul Co
munist Roman in industrie, agricul
tură. învățămînt sau in domeniul 
sănătății publice. Această pondere 
este in continuă creștere datorită spo
ririi considerabile a locurilor de 
muncă — urmare firească a investi
țiilor importante alocate de condu
cerea partidului și statului pentru 
anii acestui cincinal si în perspectivă.

La noi in județ — unde tră
iesc și muncesc, de veacuri, in
tr-o strînsă înfrățire, români, ma
ghiari și germani — a fost creat și 
institutionalizat cadrul politic, orga
nizatoric si juridic adecvat pentru ca 
femeile, indiferent de naționalitate, 
să poată lua parte activă la întreaga 
viață economică și socială a jude
țului, să fie pro
movate în munci 
de înaltă răspun
dere, corespun
zător pregătirii 
profesionale, ca
pacităților șl ap
titudinilor lor.

După cum se știe, munca depusă 
în folosul societății, al fiecăruia din
tre noi se bucură în patria noastră 
de cea mal aleasă cinstire. Azi, la 
noi, există pentru toți, indiferent de 
naționalitate, o singură măsură a 
valorii umane : modul în care fie
care dintre noi — muncitoare, țăran
că. profesoară, chimistă, doctoriță, lu
crătoare pe șantierele de construcții 
sau în sfera serviciilor publice — ne 
slujim cu devoțiune colectivitatea, 
societatea noastră socialistă. Poate 
exista oare altceva mai important 
decit faptul că muncești, angajată cu 
toată ființa, pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, pentru propă
șirea continuă a localităților, pentru 
bunăstarea ta si a familiei tale ? Evi
dent că nu 1 Românce sau maghiare, 
partidul ne-a creat aceleași posibili
tăți egale, reale, de a ne dovedi pri
ceperea, hărnicia, spiritul nostru gos
podăresc.

Ne bucurăm, de asemenea, de ace
leași criterii in promovarea in func
ții de răspundere.. potrivit aptitudi
nilor. posibilităților, calităților noas
tre umane și profesionale. Trăind și 
muncind înfrățite de veacuri pe a- 
ceste meleaguri cu surorile noastre 
românce, femeile de naționalitate 
maghiară din județul nostru se afir
mă plenar în toate domeniile de ac
tivitate. Pe mănoasele plaiuri de pe 
Mureș. Niraj și Tirnave. femeile ro
mânce și maghiare, umăr la umăr, 
se află în primele rînduri în bătălia 
pentru obținerea unor recolte boga
te. pentru mai buna gospodărire a 
pămintului. pentru efectuarea la 
timp si de cea mai bună calitate a 
tuturor lucrărilor agricole si aplica
rea întocmai a tehnologiilor stabilite, 
a cuceririlor științei agrozootehnice. 
Azi. femeile mureșene sint prezente 
nu numai în compartimentele indus
triale tradiționale — industriile ușoa
ră și alimentară — ci și in ramuri ale 

însemnări 
din județul Mureș

tehnicii de vîrf, care reclamă o înaltă 
pregătire profesională. Beneficiind de 
multiplele posibilități de calificare și 
perfecționare, asigurate cu consec
ventă de partidul și statul nostru, ele 
îndeplinesc cele mai variate profesii 
Si funcții de conducere. M-as opri 
doar la două exemple : întreprinde
rea de pielărie si mănuși si între
prinderea de confecții „Mureșul", 
ambele din Tg. Mureș, unități in 
care iucrează in majoritate femei. 
Ele nu constituie aici doar o prezen
tă numerică, ci si o forță acti
vă. responsabilă în întreaga activi
tate a colectivelor din care fac parte. 
In cele două întreprinderi, ca și la 
secția mașini de calcul de la „Elec- 
tromureș". numeroase femei sint 
muncitori cu înaltă calificare, tehni
cieni. ingineri, cercetători. La între
prinderea de confecții „Mureșul", de 
pildă, nu mai puțin de 23 dintre fe
meile promovate în ultimul timp iu 

munci de răspun
dere sint de națio
nalitate maghia
ră. Ele sînt aju
tori de maiștr- 
controlori tehnici 
de calitate. șefi 
de birou, șefi de 

atelier. Altele sînt alese și activează 
in birourile organizațiilor de partid, 
în conducerile organizațiilor de masă 
și obștești. Totodată, numeroase fe
mei de naționalitate maghiară au 
munci de răspundere în domeniul în- 
vățămîntului și culturii, al ocrotirii 
sănătății, in alte sectoare ale vieții 
sociale a județului.

Rolul crescînd al femeilor în viața 
economică și socială a județului se 
îmbină in chip armonios cu marile 
răspunderi ce le revin ca mame și 
soții. Alături de școală, de organi
zațiile de tineret, exemplul de con
duită pe care mama il oferă copi
lului ei, indiferent de limba in care 
ii sînt transmise povețele, este hotă- 
ritor in formarea celor mai impor
tante trăsături morale ale viitorului 
cetățean al României socialiste.

N-aș putea să nu amintesc și ma
rele număr de școli cu limba de pre
dare maghiară, ca și cele in care 
predarea se realizează in ambele 
limbi — română și maghiară. Nu
meroase publicații, intre care 
„Femeia — prezentă activă in viata 
social-politică a patriei", precum și 
altele vizind creșterea și educarea 
copiilor, au fost și sint editate, deo
potrivă, în limbile română și maghia
ră., Totodată, femeile mureșene fac 
proba unor alese calități artistice 
în cadrul Festivalului național „Cin- 
tarea României". Frumusețea inesti
mabilă a cintecului si jocului de pe 
aceste meleaguri conferă originalita
te manifestărilor cultural-artistice, 
afirmind. o dată în plus, puterea și 
forța cu care tradițiile folclorice se 
păstrează și se transmit din genera
ție în generație.

GĂLPAL Suzana 
președinta Comitetului județean 
Mureș al femeilor

ÎN ÎNTREPRINDERI DIN CAPITALĂ:

Cum se acționează practic pentru trecerea la producția netă 
ca indicator fundamental al autogestiunii economico-financiare

In lumina hotăririi Plenarei din martie a C.C. al P.C.R.. a indica
țiilor prețioase cuprinse in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușgscu, 
conducerilor unităților economice, colectivelor de oameni ai muncii le 
revine sarcina de a acționa cu toată fermitatea pentru pregătirea tu
turor condițiilor necesare introducerii valorii producției nete ca indi
cator de bază al planului, mcepind din semestrul II al acestui an. Este 
vorba de un complex de măsuri string legate de perfecționarea con
ducerii și planificării economico-financiare. in cadrul vastei activități 
de transformare a cantității intr-o calitate nouă, .superioară, inițiată de
Conferința Naționala a partidului.

Pentru unitățile industriale din Ca
pitală — care dau circa 18 la sută 
din producția industrială a țării — 
trecerea la introducerea ca indica
tori de bază ai planului a valorii 
producției nete și producției fizice ri
dică exigențe deosebite, responsabili
tăți sporite.

Dovada acestor aprecieri ? Ne aflăm 
la ÎNTREPRINDEREA „SEMĂNĂ
TOAREA", unitate în care planul la 
producția netă pe primul trimestru al 
anului a fost depășit cu 10.8 Ia sută. 
Discutăm aici cu tovarășul Dumitru 
Stan, secretarul comitetului de par
tid, președintele consiliului oameni
lor muncii, care ne spune :

— Zilele acestea am avut o primă 
dezbatere, in cadrul plenarei cu ac
tivul a comitetului de partid, in ve
derea stabilirii unor măsuri opera
tive și eficiente impuse de transpu
nerea în viață a măsurilor privind 
perfecționarea conducerii și planifi
cării economico-financiare. Dezbate
rea s-a dovedit a fi deosebit de utilă, 
înainte de toate, pentru că a con
turat direcțiile principale de acțiune, 
pe baza cărora am stabilit ca, pină 
la sfirșitul lunii aprilie, să pregătim 
condițiile necesare introducerii valo
rii producției nete ea indicator de 
bază al activității întreprinderii. Ca 
atare, din luna mai vom putea să 
urmărim „pe viu" eficiența măsuri
lor adoptate, să intervenim cu corec
turile necesare pentru ca, încă de la 
început, din al doilea semestru, să 
asigurăm desfășurarea mecanismului 
economico-financiar pe un suport te
meinic. in spiritul hotărîrilor parti
dului, al întăririi autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești.

Așa cum aveam să constatăm. în 
cadrul programului de acțiune sta
bilit de comitetul de partid și con
siliul oamenilor muncii, un loc im
portant este rezervat împletirii acti
vității specifice, economico-financia
re. cu munca politică de explicare și 
înțelegere a noilor indicatori, a ho- 
tărîrilor adoptate de plenara C.C. al 
P.C.R. de către întregul personal 
muncitor. La aceste acțiuni, in toate 
secțiile și atelierele, la adunările 
grupelor sindicale, participă specia

liști din compartimentele economico- 
financiare ale întreprinderii, care, 
împreună cu muncitorii, analizează 
teoretic și practic -7- în funcție de 
condițiile specifice ale fiecărui sector 
de fabricație — căile de sporire mai 
accentuată a producției nete și a 
producției fizice și, implicit, a bene
ficiilor și veniturilor fiecăruia in 
parte.

— Colectivul secției noastre a în
țeles încă de pe acum că îndeplinirea 
și depășirea planului producției nete 
ne determină să introducem un re
gim sever de economii, o evidență 
strictă a consumurilor de materii pri
me și materiale, să manifestăm o 
grijă deosebită pentru fiecare leu 
cheltuit — ne relata tovarășul Mihai 
Dogaru, șeful secției prelucrări me
canice.

Stricta gospodărire a tuturor resur
selor — privită mai înainte, de 
către unii, doar ca o treabă a 
celor de la contabilitate — a stir- 
nit acum un adine interes in 
întreaga secție. Pe baza propunerilor 
făcute de muncitori, s-a hotărît. de 
pildă, ca o serie de scuie-dispozitive 
și verificatoare (unele aduse din im
port) și reparațiile mijlocii ale uti
lajelor să fie realizate cu forțe pro
prii. deoarece, pe această cale, se va 
asigura reducerea cheltuielilor de fa
bricație ale secției și. respectiv, 
creșterea producției nete. Dar aici. în 
secția prelucrări mecanice, o luptă 
strînsă se desfășoară și împotriva 
pierderilor din rebuturi, pentru in
troducerea de noi tehnologii și mo
dernizarea celor existente — într-un 
cuvint. pentru perfectionarea laturi
lor calitative ale producției.

Bine stau lucrurile si la întreprin
derea de utilaje si piese de schimb 
si întreprinderea de mașini electrice, 
unde, in aceste zile, sub conducerea 
organizațiilor de partid, odată cu a-

profundarea conținutului si semnifi
cației producției nete, colectivele isi 
reevaluează posibilitățile de care dis
pun. stabilind măsuri concrete in 
scopul îndeplinirii si depășirii planu
lui la acest indicator încă din prima 
lună a celui de-al doilea semestru al 
anului. La ÎNTREPRINDEREA DE 
UTILAJE ȘI PIESE DE SCHIMB, 
după cum ne relata directorul co
mercial. tovarășul Florian Dafin, in 
momentul de fată, o atenție deosebită 
se acordă creșterii rolului pirghiilor 
economico-financiare in activitatea 
productivă, a răspunderii colectivu
lui în mai buna gospodărire a mij
loacelor materiale și financiare în
credințate spre administrare. Pe 
baza analizei amănunțite a rea
lităților de la fiecare loc de mun
că, s-a trecut la elaborarea bugetului

Sondaj în cîteva unități și opinia comitetului municipal de partid

de venituri si cheltuieli al unității, 
la defalcarea acestuia pe secții si ate
liere. la întocmirea unor „fise sin
tetice". din care să se vadă, ca intr-o 
oglindă, cit. se cheltuiește si ce va
loare nouă se creează in fiecare sec
tor de fabricație, pentru a se acționa 
astfel operativ in vederea încadrării 
in normativele prevăzute. în urma u- 
nei asemenea „radiografii" a activi
tății economice — la care participă 
trei colective formate din peste 100 
de specialiști si muncitori cu înaltă 
calificare — numai in secția otelă- 
rie. pină acum au fost stabilite mă
suri .de reducere cu 5—6 lei a chel
tuielilor materiale la 1 000 lei produc
ție marfă. Si cum o cale decisivă de 
creștere a producției nete este spo
rirea in ritm inalt a productivității 
muncii, in acest, an. nivelul acesteia 
va fi cu 23 la sută mai mare decit in 
anul trecut. Iată așadar că pirghiile 
mecanismului economico-financiar. 
integrate organic în realitățile între
prinderii. dobindesc valențe noi. de
termină valorificarea superioară a re
zervelor interne ale producției, întă
rirea autogestiunii economico-finan
ciare.

Este o concluzie pe care o confir
mă în aceeași măsură si faptele de 
muncă pe care le-am consemnat la 
ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI 
ELECTRICE DIN BUCUREȘȚI.

— Pentru noi — ne spunea tova
rășul Constantin Moisescu. secretarul 
comitetului de partid, președintele 

consiliului oamenilor muncii — ho- 
tăritoare in asigurarea condițiilor ne
cesare realizării producției nete sînt 
îndeplinirea si depășirea planuiui la 
producția fizică, intrucit. in prezent, 
avem o serie de contracte neonoraie. 
Tocmai de aceea, in această perioadă 
am trecut mai intens la raționalizarea 
fluxurilor tehnologice din unele sec
toare de fabricație, la perfecționarea 
activității de programare si urmărire 
a acesteia si acționăm stăruitor pen
tru folosirea rațională a mașinilor si 
utilajelor, a timpului de lucru. Re
zultatele ? în luna martie am reali
zat un plus de 600 motoare electrice 
fată de luna februarie, iar in aprilie 
ne-am propus să depășim acest nivel 
cu încă 200 de motoare. Ritmul inalt 
de muncă este însoțit de moderniza
rea si înnoirea rapidă a producției : 

pină Ia sfîrsîtul anului, produsele noi 
si reproiectate vor reprezenta 80 la 
sută clin valoarea totală a producției 
— ceea ce va contribui substanțial la 
valorificarea superioară a metalului, 
la creșterea producției nete.

Despre pregătirile ce se fac in 
toate întreprinderile Capitalei în ve
derea introducerii producției nete ca 
indicator de bază al planului ne-a 
vorbit pe larg tovarășul Ion Bucur, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R. :

— Intr-adevăr, in aceste zile, in 
centrul preocupărilor fiecărui colectiv 
de oameni ai muncii se află găsirea 
celor mai eficiente soluții practice de 
elucidare si rezolvare a numeroaselor 
probleme ale activității economice — 
dintre care nu puține au un caracter 
inedit, complex — astfel incit intro
ducerea producției nete ca indicator 
de bază al planului să determine un 
salt calitativ în muncă, să contribuie 
în mod hotărîtor la întărirea autocon
ducerii muncitorești si a autogestiunii 
economico-financiare. Comitetul mu
nicipal de partid acordă o maximă 
atenție modului în care acționează 
comuniștii, toti oamenii muncii din 
întreprinderile Capitalei pentru iden
tificarea si minerea neîntîrziată în 
valoare a unor noi resurse de creș
tere a producției nete si a producției 
fizice. în condițiile obținerii unor be
neficii sporite.

Am’ntim cîteva dintre măsurile 
stabilite de o recentă plenară a co

mitetului municipal de partid care a 
analizat si dezbătut ne larg aseme
nea probleme. în acest cadru, un o- 
biectiv asupra dăruia încă de pe a- 
cum ne concentrăm eforturile este 
asigurarea, in fiecare întreprindere, a 
unei ritmicități corespunzătoare a 
producției, astfel incit aceasta să per
mită o desfășurare normală a livră
rilor. o derulare firească a cheltuieli
lor și incasărilor. Si. pentru că m-am 
referit la cheltuieli, se cuvine să 
menționăm că. în toate unitățile, 
ne-am propus să identificăm noi re
surse de economisire a materiilor pri
me și materialelor, de folosire cit mai 
eficientă a lor. deoarece aceasta in
fluențează in mod direct producția 
netă. Totodată, acționăm ea in fie
care întreprindere să se realizeze o 
productivitate a muncii cit mai înaltă, 
indeosebi prin promovarea largă a 
progresului tehnic, intervenind mai 
energic pentru modernizarea celor 
11000 de tehnologii si produse, care, 
în urma unui riguros examen critic, 
s-au dovedit susceptibile de perfec
ționări importante. De asemenea, pu
nem un accent deosebit pe creșterea 
eficientei fondurilor fixe. Deși pe an
samblul industriei Capitalei, anul tre
cut. s-a înregistrat o producție de 
peste 2 100. lei la 1 000 lei fonduri fixe, 
totuși o serie de întreprinderi se si
tuează cu mult sub un asemenea 
nivel.

Concomitent cu asemenea acțiuni, 
în scopul cunoașterii si aplicării in 
viață a hotăririlor plenarei din martie 
a C.C. al P.C.R.. a sarcinilor subli
niate de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
comitetul municipal de partid a or
ganizat o largă dezbatere pe margi
nea documentelor cu privire la per
fecționarea conducerii si planificării 
economico-financiare. Aceste dezba
teri cu președinții, prim-vicepresedin- 
tii. vicepreședinții- consiliilor oame
nilor muncii si contabilii șefi din în
treprinderile si centralele industriale 
sint organizate pe ramuri de activi
tate si isi propun să aprofundeze te
meinic. împreună cu specialiști din 
ministere si din organele centrale de 
sinteză, sensul si conținutul măsurilor 
recent adoptate de conducerea parti
dului. să soluționeze concret proble
mele ce se ridică in diferite unităti. 
să asigure un cadru optim de acțiune 
pentru înfăptuirea exemplară a sarci
nilor ce le revin în domeniul întări
rii autogestiunii economico-financiare.

Dumitru TIRCOB 
Ilie ȘTEFAN

drumeții 
lunii mai

Totodată, au fost pregătite 17 
cabane pentru amatorii de drume
ții. De exemplu, de la Gura Diham 
se va porni pe traseul Poiana cer
bului—Pichetul roșu—cabana Po
iana cu izvoare, de la Susai spre 
Creasta cocosului—Clăbucet ple
care—Girbova—Clăbucet sosire, iar 
de la Bunloc spre Peștera de 
gheată — Virful Piatra Mare— 
Prăpastia urșilor—Bunloc. De la 
cabana Caraiman se programează 
drumeții pe ruta cabana Babele— 
Grota Peștera—cabana Padina— 
Plaiul lui Păcală—muntele Cocora 
—cabana Piatra arsă etc. Depla
sarea din București spre locurile 
de popas se face cu trenul, parti- 
cipanții trebuind să posede echi
pamentul necesar pentru mersul 
pe cărări de munte.

înscrieri la filialele I.T.H.R. Bucu
rești din Bd. 1848 nr. 4. Bd. Repu
blicii 68. Bd. N. Bălcescu nr. 35, 
Calea Griviței nr. 140, zilnic între 
orele 8 și 20.

In imagine : renumita stațiune 
montană Poiana Brașov. (Foto : 
Gh. Vințilă).

Excursii si dl 

la începutul 
întreprinderea de turism, hote

luri și restaurante București, a 
pregătit pentru zilele de 1 și 2 mai 
diverse programe turistice. Auto
carele vor străbate țara de la Del
ta Dunării pină la Lacul de acu
mulare din Bicaz. de la Tg. Jiu la 
Piatra Neamț, de la Constanța la 
Cluj-Napoca. Dintre obiectivele 
turistice ce pot fi vizitate in -ca
drul celor 14 programe amintim 
Muzeul Brukenthal. renumitele o- 
pere ale lui Brâncuși aflate la 
Tirgu Jiu — Poarta sărutului. A- 
leea scaunelor. Masa tăcerii — rui
nele fostei capitale a Daciei Ro
mane de la Sarmizegetusa. monu
mentele de artă din nordul Mol
dovei, Palatul culturii din Tirgu 
Mureș și altele. Se organizează, de 
asemenea, excursii pe litoral, din 
programul cărora amintim depla
sarea pe traseul București—Slobo
zia—Hirșova—Constanța. Turul li
toralului românesc al Mării Ne
gre. vizitarea unor obiective din 
Constanța (Edificiul cu mozaic, 
Muzeul de arheologie, Acvariul).
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I FAPTUL!
Primul ministru al Guvernului

DIVERS al Guvernului Re- 
România, Manea

Primul ministru 
publicii Socialiste 
Mănescu, va efectua o vizită oficială

în TțjrciaJ la invitația primului mi- J 
nistru al [Republicii Tfrircia. Biilent/ 
Ecevtt. în perioada 25—29 aprilie 1978.
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' Berzele 
de la Scorei
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Profesorul Gavril Popa din 
Scorei. județul Sibiu, este cu
noscut ca un mare admirator 
si ocrotitor al berzelor, păsări 
care incintă prin silueta, elegan
ța si mersul lor maiestuos. De 
mai multe ori, împreună cu pro
fesorul sibian Werner Klem, a 
efectuat recensământul si inela- 
rea berzelor din împrejurimi. 
Văzind că la Scorei numărul 
berzelor este in ultimii ani in 
scădere, profesorul Popa a ini
țiat o serie de acțiuni, bucurin- 
du-se de sprijin larg din partea 
sătenilor. Intre altele, s-au a- 
menajat cuiburi pe acoperișurile 
tari, iar pe surite acoperite cu 
țiglă s-au instalat cite două pe
rechi de pari in formă de „X“, 
servind ca suport pentru cuiburi. 
Cei mai buni prieteni ai berzelor 
sint acum școlarii, care le ocro
tesc si le așteaptă cu nerăbdare 
să vestească venirea primăverii. 
Anul acesta, cele peste 20 de 
cuiburi din Scorei sint din nou 
pline cu berzele sosite din de
părtări, care se simt aici... ca la 
ele acasă !

„Amnezie" ?
— Dar bilete de ce nu ne dati, 

că doar am plătit ?
Întrebarea a fost adresată de 

către doi tineri încasatorului din 
autobuzul 31-B-7757 de pe linia 
105 din Capitală, in ziua de 11 
aprilie, in jurul orei 15,40. Fără 
ca măcar să-și ceară scuze pen
tru „amnezia" ciudată. încasato
rul le-a dat celor doi „preten
țioși", cu un gest de lehamite, 
biletele solicitate. Scena la care 
am fost martori, am fi trecut-o 
cu vederea, intrucit, omenește 
vorbind (deși nu e nici de dorit, 
nici recomandabil), oricui i se 
poate intimpla un asemenea mo
ment de uitare. Dar o scenă 
identică, petrecută ceva mai 
tirziu, ne-a făcut să ne îndoim 
că „amnezia" încasatorului era 
intimplătoare. L-am întrebat 
așadar, de ce nu eliberează în 
toate cazurile bilete pentru banii 
încasați. A mormăit vădit con
trariat :

— Ba, eu cred că dau bilete. 
„Crede", dar nu e convins. 

Cine-l ajută ?

Se caută 
un păgubaș

In preajma stației C.F.R. 
Craiova, Alexandru Borcan din 
localitate a găsit o mare sumă 
de bani înveliți intr-o... batistă. 
A luat banii, cu batistă cu tot, 
Si i-a depus la miliția municipiu
lui Craiova cu procesul verbal 
nr. 87101. Au trecut de atunci 
cîteva luni de zile. Cu toate in
vestigațiile întreprinse de mili
ție, cu toate că s-a dat un anunț 
și in ziarul local „înainte", păgu
bașul încă nu a fost găsit. Poate
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Primire la Consiliul de Miniștri /
Marti dimineața, tovarășul Cornel 

Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, a primit delegația Confederației 
generale a industriei italiene (Conf- 
industria), condusă de Guido Carii, 
președintele confederației.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea coope
rării tehnice, industriale si a rela
țiilor economice dintre întreprinderi 
românești și , firmele membre ale 
Confindustria.

Au participat Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex-

terioij și cooperării edonomice inter
naționale. Ion ConstîKitinescu. pre-

că măcar acum...

' îl cheamă 
' Nuștiu, dar 
I știa ce făcea

Așa il cheamă : Dan Nuștiu.
* Un nume mai puțin obișnuit, 
Ica si fapta pe care a săvirșit-o 

de curind. Pentru că Dan Nu
știu, in loc să-și vadă de tre- 

, burile lui la întreprinderea bă- 
| căuană unde lucra, s-a aindit 
1 intr-o zi s-o ia razna si să se 
Idea drept altcineva. Adică, ve

deți dumneavoastră, intrucit pe 
Nuștiu il cam știa multă lume 

Iîn Bacău că mai făcuse cu
noștință cu legea, a poposit in 
comuna Fărăoane. Cum aici pe 

I Nuștiu nu-l știa nimeni, după ce 
și-a frămintat mintea cam ce ar 
fi mai potrivit să... fie (adică ju- 

Irist, inspector, inginer, profesor, 
medic etc.), s-a oprit la titlul de... 
ofițer de miliție. Așa s-a re- 

I comandat Nuștiu acasă la cetă
țeanul P.M., căruia i-a sustras 
2 500 de lei. Nu se Știe ce avea 

Ide gind să facă Nuștiu cu banii, 
dar ceea ce știm sigur e că falsul 
ofițer de miliție a fost anchetat 
de unul autentic.
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Cine 
nu deschide 
ochii...

...deschide punga. Zicala își 
păstrează tîlcul nu numai in ca
zul celor gură-cască. nenliienti 
sau delăsători, ci si in activita
tea... paznicilor de noapte. Cu 
alte cuvinte, paznicul care doar
me in post va deschide punga 
(pentru a plăti amenda). După 
cum s-a intimplat și cu P. An
drei. de la depozitul de .combus
tibil. Ioan Gavris. de la Centrul 
de legume și fructe, și Andrei 
Culcer. de la cooperativa agri
colă. Toți trei din Huedin. Toți 
trei paznici de noapte. Toți tț-ei 
găsiți de miliție dormind atit de 
adine de puteai tăia lemne pe 
ei. Blne-ar fi ca pe viitor să 
deschidă numai ochii. Ca să nu 
mai deschidă punga.

„Scînteii"

Rubricâ realizata de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

/
iAL PARTIDULUI SOCIALIST DIN CHILE

J In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
; secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm Comitetului 
’ Central al Partidului Socialist din Chile, tuturor membrilor săi un cald 
/ salut tovărășesc și cordiale felicitări, cu prilejul aniversării a 45 de ani de 

' la întemeierea partidului.
Reafirmăm și cu acest prilej sentimentele de solidaritate militantă ale 

P.C.R., ale poporului român, cu lupta socialiștilor chilieni, a celorlalte forțe 
democratice și progresiste din Chile pentru restaurarea drepturilor și 
libertăților cetățenești, pentru triumful idealurilor da democrație, progres 
social și prosperitate ale poporului chilian prieten.

Ne exprimăm convingerea că raporturile de colaborare prietenească și 
• de solidaritate statornicite între partidele noastre, întemeiate pe egalitate, 

. pe încredere și respect reciproc, se vor dezvolta in continuare, în spiritul 
întîlnirilor și convorbirilor dintre conducătorii partidelor noastre, în interesul 

1 unității forțelor antiimperialiste de pretutindeni, al cauzei păcii și înțelegerii 
între popoare.

COMITETULUI CENTRAL 1 Din viața partidelor comuniste 

și muncitorești

/

1 
șediniele Camerei de comerț și in- , 
duștrie. /

A nost prezent Erjnesto Mario Bo-/ 
lasco,'ambasadorul Italiei la Bucu-J 
rești. ț★

In aceeSiși zi. industriașii și oame
ni!, de afalceri, reprjezentînd cunosctrte 
fițme italiene, au, avut întrevederi 
de. lucru la Carrvera de comerț si 
iwdustiieț Banca Națională a Repu
lsii ci i Socialiste România și Banca . 
română de comerț exterior. I

(Agerpres)^

Vizita delegației guvernamentale 
a Republicii Popula# Chineze

In continuarea vizitei pe care o e- 
fectuează în tara noastră, delegația 
guvernamentală a Republicii Popu
lare Chineze, condusă de tovarășa 
Cen Mu-hua, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez. vicepremier al Consiliului de 
Stat, ministrul relațiilor economice 
cu străinătatea, a fost. în cursul 
zilei de marți, oaspete al județului 
Constanta.

Prima parte a vizitei ®-a desfășu
rat în municipiul Constanțta si în alte 
localități de pe litoral, unde oaspe
ților le-au fost prezentate noile con
strucții de locuințe, obiectivele so- 
cial-culturale. hotelurile, celelalte a- 
menajări turistice. în portul Con
stanta. oaspeții au luat cunoștință de 
activitatea depusă în vederea dezvol
tării principalei porti maritime a

/
/ 

tării, de direcțiile prioritare si eucce- / 
sele obtinuțe în construcția de nave/ 
in scopul sporirii continue a capacii 
tatii flotei noastre comerciale. S-* 
vizitat apoi Muzeul de arheologi, 
unde sînt adunate numeroase ex-ăo- 
nate de mare valoare științifică/ și 
artistică, mărturii ale formării /po
porului român și ale evoluției/șale 
istorice. ’

In aceeași țzi, Ion 
secretar al ,Comitetului jtuJetean 
Constanta al P.C.R.. președintele 
consiliului popțular județean, șa ofe
rit. în onoarea; oaspeților, unJdeiun, 
la care au luat1 parte NicolaețȘtcfan, 
prim-adiunct a| ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, pisecum și Li Tin-ciuan. 
ambasadorul Repțuhlicii PoptJare Chi
neze la București.

Tudor, torim- 
ilui jtidete

<Agerpres)

Ajutor umanitar acordat Libanului și 0. E. P.
Guvernul Republicii Socialiste 

România a acordat Guverntflui Repu
blicii Liban un ajutor umanitar con- 
stînd din alimente, articole de îm
brăcăminte, medicamente, corturi, 
paturi etc.

Ajutorul, care a fost transmis auto
rităților de resort, este destinat popu
lației libaneze refugiate din sudul

tării în cursul evenimentelor idin ul
timele săptămîni.

De asemenea, România, a acordat 
ajutor umanitar asemănător Organi
zației pentru Eliberarea, Palestinei, 
care a fost atribuit populației civile 
palestiniene dislocată 
banului.

!

COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

ghana Priorități ale programului
de dezvoltare economico-socială

I

Cronica
Marți, Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe al Repufolicii So
cialiste România, a primit pe 
Klaus Blech, director gețneral 
Ministerul federal al Afacierilor Ex
terne al Repufolicii Federație Germa
nia, care s-a aflat la București cu 
prilejul consultărilor dintre minis
terele afacerilor externe ale celor 
două țări. Cu ocazia primirii au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării re
lațiilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală Ger
mania, precum și unele 
internaționale 
comun.

Cu prilejul 
aniversări a

actuale de

dr. 
în

probleme 
interes

★
celei de-a
Zilei rationale a Re-

XXXII-a

vremea
Tirnpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 aprilie. In țară : Vreme răco
roasă șl instabilă, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi temporar no- 
ros. Vor cădea ploi locale și cu carac
ter de averse, mai frecvente in nordul , 
și estul țării. Vînt modenat cu unele 1

zilei

din sudul

F i.

ft?

Li-
/
f

I

publicii Arabe Siriene, ' Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația fie prietenie 
româno-siriană au organizat marți 
o manifestare culturală.

Despre viața și activitițtea poporu
lui sirian a vșorbit Crăciun Ionescu, 
comentator la revista „Iiumea".

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., Asociației de prietenie 
romano-siriană. Ministerului Aface
rilor Externe, Consiliului Culturii și 
Educației Sociâliste, Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, un numeros,' public.

Au luat parte Walid Al Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Si
riene la București, și membri ai am
basadei.

Intensificări predomlnînd din sectorul 
nordic. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse Intre minus 3, și plus 7 grade, 
iar maximele între 7 șl 17 grade, local 
mai ridicate. Sn nordul (firii, precum și 
în zona de mțunte, precipitațiile' vor fi 
și sub formă' de lapovițfe și ninsoare. 
Local, condiții de brumă. In București: 
Vreme răcoroasă și instâfcilă, mai ales 
în primele zîle. Cerul tșa fi temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt moderat. Temperatura ușor varia
bilă.

LUCRĂRILE CONGRESULUI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN GRECIA (interior) 

„Pentru o largă unitate a forțelor 
de stingă!"

Raportul prezentat de H. Dracopoulos

Actualitatea ghaneză oferă nume
roase exemple ale eforturilor de
puse de poporul acestei țări pentru 
împlinirea aspirațiilor sale de pro
gres și bunăstare. Angajat, la în
demnul conducătorului statului, ge
neralul Ignatius Kutu Acheampong, 
în vastul program de dezvoltare 
economico-socială, sintetizat prin 
lozinca : „Asigurați-vă hrana pro
prie, aprovizionați industria", po
porul ghanez desfășoară o activita
te intensă de valorificare a resur
selor țării, da ridicare a nivelului 
de trai.

O atenție deosebită în programul 
de dezvoltare a țării se acordă 
agriculturii, domeniu în care lu
crează peste 65 la sută din popu
lație. In fiecare an, guvernul alocă 
importante investiții în scopul 
creării unei agriculturi eficiente, in 
stare să asigure hrana populației și 
materiile prime pentru industria 
prelucrătoare. Ample lucrări de iri
gații sint in curs de înfăptuire in 
valea rîului Tono, ca și în regiunile 
Afram, Akomadam, Asutsuare, 
Dawhenya și Okyyereko. Pe o su
prafață de 10 000 de hectare, în zona 
Twifo-Mampong, se pregătește con
struirea unui complex agroalimen- 
tar. Paralel cu extinderea culturi
lor de cacao (Ghana situîndu-se în 
fruntea țărilor producătoare de 
cacao), bumbac, trestie de zahăr și 
orez, se efectuează ample operațiuni 
de plantare a arborilor de cauciuc 
și palmierilor pentru ulei. Eforturi 
susținute sînt îndreptate spre extin
derea bazei materiale a agriculturii, 
introducerea agrotehnicii înaintate, 
crearea condițiilor pentru mecani
zare și chimizare. în acest scop se 
are în vedere dezvoltarea agricultu
rii printr-un sistem cooperatist.

O preocupare prioritară a guver
nului este dezvoltarea industriei, 
în vederea valorificării importante
lor resurse de materii prime

țării și asigurării mersului înainte 
al economiei ghaneze în ansamblul 
ei. O mare fabrică de aluminiu a 
intrat în funcțiune la Tema. în a- 
propiere de capitala tării Acera. 
In ritm intens se desfășoară lucră
rile de construcție a complexului 
siderurgic Oppon-Monsi (inițial cu 
o capacitate de 200 000 tone oțel), 
că și a centralei hidroelectrice de 
la Kpong, a doua ca mărime din 
tară, după hidrocentrala de la Ako- 
sombo de pe fluviul Volta.

Descoperirea unor importante ză
căminte de petrol in zona platoului 
continental de la Saltpond, la circa 
115 km vest de orașul Accra, a des
chis noi perspective pentru accele
rarea dezvoltării economice a tării. 
Țițeiul extras va permite realizarea 
unor importante economii prin re
ducerea importurilor și va crea dis
ponibilități financiare pentru dez
voltarea unor noi sectoare indus
triale, de îmbunătățire a standardu
lui de viață al populației. Această 
nouă bogăție a țării va contribui Ia 
lichidarea situației in care sursa 
principală de venituri o constituie 
exporturile de cacao, produs al că
rui preț a fost supus in ultimii ani 
unor serioase fluctuații pe piețele 
internaționale.

Și pe scena politică ghaneză au 
loc o serie de înnoiri, ca rezultat al 
inițiativei generalului Ignatius 
Acheampong de stabilire a unei 
forme adecvate de guvernare, care 
să corespundă particularităților 
Ghanei și să cuprindă toate sectoa
rele populației. Este vorba — după 
cum arăta publicația „Ghana Re
view" — să se stabilească „un gu
vern menit să transforme Ghana 
într-o tară puternică si unită, 
al cărei popor să acționeze îm
preună cu hotărire spre făurirea 
unui destin comun".

La Atena continuă lucrările celui 
de-al doilea Congres al Partidului 
Comunist din Grecia (interior). în 
prezent desfășurîndu-se dezbaterile 
asupra raportului prezentat de Ha- 
ralambos Dracopoulos, secretar al 
Comitetului Central. Atit raportul, 
cit și dezbaterile scot în evidentă în
semnătatea actualului congres pen
tru consolidarea rindurilor partidului 
ca organism revoluționar care să 
îmbine principiile democrației inter
ne cu disciplina conștientă a mem
brilor săi. să-si adîncească si să-și 
amplifice legăturile cu masele spre 
a putea desfășura în condiții efi
ciente lupta pe linia apărării intere
selor fundamentale ale oamenilor 
muncii, ale întregului popor. în 
mod deosebit se subliniază ce
rința unei activitătl politico-orga- 
nizatorice sporite pentru crește
rea forței, prestigiului și influentei 
partidului în rîndurile clasei munci
toare și tineretului.

Pornind de la necesitatea unor 
schimbări structurale în viata socială 
a tării, raportul scoate în evidentă 
lărgirea paletei forțelor politice care 
se pronunță pentru progres social, 
pentru făurirea unei orinduiri mai 
drepte, în cadrul căreia să se înfăp
tuiască o redistribuire mai echitabilă 
a venitului național. Totodată, ce
rința consolidării cuceririlor demo
cratice. lărgirii și aprofundării demo
crației — se arată în raport — pune 
în evidentă însemnătatea unității de 
acțiune a tuturor forțelor de stingă, 
progresiste, ale națiunii, care, indife
rent de deosebirile ideologice, se în-

tîlnesc în modul de abordare a unor 
probleme interne și externe. în acest 
sens, s-a subliniat preocuparea pen
tru democratizarea instituțiilor, legis
lației, pentru solutionarea, potrivit 
cu interesele maselor, a unor pro
bleme economice.

O parte a raportului este consacra
tă activității ideologice a partidului, 
scotîndu-se în evidentă necesitatea 
de a se propaga și aplica creator 
ideile marxismului la condițiile con
crete ale epocii și ale tării.

Trecînd in revistă legăturile inter
naționale ale partidului, raportul evi
dențiază bunele relații de prietenie, 
colaborare si solidaritate statornicite 
cu Partidul Comunist Român. Stăruind 
asupra însemnătății unei solidarități 
internaționale autentice în raporturi
le dintre partidele comuniste si mun
citorești, H. Dracopoulos a subliniat 
că această solidaritate trebuie să se 
întemeieze pe autonomia deplină, pe 
neamestecul în treburile interne și 
respectarea dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător linia 
politică, tactica și strategia revoluțio
nară.

Raportul s-a pronunțat ferm in 
sprijinul consolidării independentei 
tării, pentru o politică externă de 
pace și colaborare, in vederea spori
rii aportului Greciei la solutionarea 
problemelor majore ale vieții in
ternaționale,

Dezbaterile asupra raportului con
tinuă.
Atena

AI. CAMPEANU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TENIS:
Campionatele internaționale ale României

La arena Progresul din Capitală au 
început ieri întrecerile campionatelor 
internaționale de tenis als României, 
competiție care reunește sportivi 
fruntași din 7 țări. Iată primele re
zultate din proba de simplu bărbați: 
Mirza (România) — Rode (Polonia) 
6—1. 6—4: Segărceanu (România) — 
Sziraki (Ungaria) 6—3. 6—4; Navra- 
til (Cehoslovacia) — Tăbăraș (Româ

nia) 6—3, 6—4; Hărădău — Suto 
6—3, 6—3. în proba feminină. Ca
melia Chiriac a întrecut-o cu 6—1, 
6—2 pe poloneza Iudita Staloszewska, 
iar Cosmina Popescu a cîștigat cu 
6—3. 6—4 în fata jucătoarei bulgare 
Marina Tomova.

Competiția continuă astăzi de la 
ora 9.

N. PLOPEANU

Vedere oerianâ a întreprinderii de aluminiu din orașul ghanez Tema, 
în apropiere de Accra, unul din obiectivele economice importante menite 

sâ accelereze progresul general al țârii

Azi, la fotbal
Optimile de finală ale Cupei

Astăzi se desfășoară pe terenuri 
neutre întilnirile din cadrul optimi
lor de finală ale Cupei României la 
fotbal.

In Capitală, stadionul Republicii 
va găzdui meciul dintre echipele 
U.T. Arad și Petrolul Ploiești. Iată 
programul celorlalte intilniri : Ga
lati : Steaua — Politehnica Iași ; 
Sibiu : Universitatea Craiova — In
dustria Sirmei Cîmpia Turzii ; Bu
zău : S.C. Bacău — F.C. Argeș Pi
tești : Cluj-Napoca : Corvinul Hune
doara — Olimpia Satu Mare ; Brăi
la : Dinamo București — F.C. Con
stanta ; Pitești : F.C. Bihor Oradea

României
— F.C.M. Galați : Ploiești : Politehr 
nica. Timișoara — F.C. Brăila.

Meciurile încep la ora 15,30. In caz 
de egalitate, după consumarea celor 
90 de minute, se vor disputa două 
reprize a cite 15 minute de prelun
giri. Dacă egalitatea persistă, echi
pa calificată va fi stabilită după e- 
xecutarea loviturilor de la 11 m.

Hr
Stațiile noastre de radio vor 

transmite aspecte de la toate parti
dele cu începere din jurul orei 15,15, 
pe programul 1, in cadrul emisiunii 
„Fotbal minut cu minut".

• Urmărire periculoasă : BU- 
ZEȘTI — 9; 12; 16; 19, AURORA
— 9; 12; 16; 19, TO(MIS — 9,15; 
12,30; 15,45; 19.
• Nopțile Cabiriei — 9,45, Podul 
de pe rîul Kwai (anubele serii) — 
11,45, Sunetul și furia — 16,15, To
tul de vinzare — 18,30; 20,30 : CI
NEMATECA.
• Eu, tu și Ovidlu : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30, FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,15.
• Zmeul de hîrtie : LIRA — 9;
12; 16; 19. GIULEȘTI - 10.30;
13,15; 16,15; 19,15.
• Rîul care urcă muntele : PA
CEA — 16; 18; 20.
• Sărbătoarea cartofilor copți : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15.
• Corsarul : DRUMUL SĂRII — 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Urgia : VIITORUL — 15.80;
17,45; 20.
• Guerrilla : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• E atit de aproape fericirea : 
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14; 
16; 18; 20, MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Piesă neterminată pentru pia
nina mecanică : . POPULAR — 
16; 18.
• Ediție specială : MUNCA — 
11,15; 13,30; 15/45; 18; 20,15.
• Sandokan — tigrul Malayeziei ; 
FLACARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, PROGRESUL — 15; 17,30;
20. ■
• Cheamă-mă în depărtarea lu
minoasă î COSMOS — 16; 18; 20.
• Program de vacanță : EFORIE
— 11,15, MUNCA — 9.

cinema teatre
• 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 din -1894 : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
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 copii : 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; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30. '
• Mînia : 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 Ioc : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Căruța cu paiațe — 19, 
(sala mică) : Romulus cel Mare
— 17; 20. (sala Atelier) : Elegie
— 19.
• Filarmonica „George Enescu"
(sala mică a Palatului) : Recital 
de pian ; Andrei Gavrilov
(U.R.S.S.). Program Schubert- 
Chopin — 20, (la Casa de cultură 
a studenților „Gr. Preoteasa") : 
Concert pentru studenți. Solist și 
dirijor : Ion Voicu — 20,30.
• Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Răceala — 19,30, (sala Grădina
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Giulești : Năpasta — 
15, Cu oltencele nu-i de glumit
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.O Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți
— 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Sici
liana — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sfîrlă
năzdrăvanul — 10, Hocus-Pocus
și-o găleată — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Tigrul purpuriu căruia îi 
plăceau clătitele — 10, (la Clubul 
T 4, str. Turturele 12) : Ileana 
Sînziana — 10.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de Ia Circul Mare din Mos
cova — 19,30.

• COMPUTERUL PO
LIGLOT. Un calculator elec
tronic realizat în Marea Brita- 
nie va permite traducerea unui 
text din indiferent ce limbă, cu 
condiția ca această limbă să fo
losească alfabetul latin. Con
structorii afirmă că traducătorul 
electronic poliglot va fi un in
strument util in birourile unde 
se fac traduceri curente pe baza 
unui număr limitat de cuvinte.

• FIER INOXIDABIL. 
Fierul provenind de pe alte 
planete ar avea proprietatea de 
a nu rugini, după cum susțin 
oamenii de știință sovietici. Ei 
au ajuns la această concluzie 
tratînd, în condiții de laborator, 
fierul „pămîntean" cu ioni de 
heliu, argon sau neon — ioni ce 
se întâlnesc în vîntul solar : la 
suprafața metalului se formea

ză un strat subțire, protector, de 
ioni ce-1 apără de acțiunea co
rosivă a oxigenului.

• PĂDURI CREATE 
ÎN ZECE ANI. Printr ° 
îndelungată acțiune de selec
ție a unor arbori din fa
milia coniferelor, originari din 
zona Orientului Apropiat, un 
silvicultor american a creat o 
specie nouă, „pinul Mondell", 
care prezintă un șir de avan
taje demne de luat în conside
rație. Această specie are nevoie 
de o cantitate redusă de apă 
(180—500 mm pe an), ceea ce 
permite să fie plantată în re
giuni aride, și, în special, crește 
rapid : în zece ani atinge înăl
țimea de 9 metri. După numai 
7 ani de la plantare, „pinul 
Mondell" poate fi utijizat pen
tru obținerea pastei de hîrtie, 
iar după un deceniu din lem

nul său se pot fabrica placaje. 
Se apreciază că „pinul Mon
dell" are cea mai rapidă creș
tere din speciile de conifere cu
noscute pină acum.

• INDUSTRIA „SUR
PRIZELOR". O asemenea in
dustrie există — și prosperă — 
în Franța, după cum informea
ză pe larg ziarul „Le Figaro". 
Produsele ei : praful de scărpi
nat și de strănutat, articole 
„para-alimentare", cum ar fi 
bomboane cu usturoi, biscuiți 
cu piper, camembert muzical 
(cînd dai să muști din bucata 
de brînză aceasta începe să... 
cînte), zahăr care ■ nu se dizol
vă..., precum și confeti, serpen
tine, măști de carnaval, in total 
peste 1 200 de articole. Cifra de 
afaceri numai pe piața internă 
se ridică anual Ia 100—150 mi
lioane franci.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Șoimii patriei
10.10 Melodii populare din Banat
10.30 Teatru TV : ,,Răfuiala" de Philip 

Massinger. Traducere de Leon 
Levițki. Spectacol preluat de la 
Teatrul tineretului din Piatra 
Neamț

11.55 Telex
15,00 Telex
15,05 Matineu de vacanță. Desene ani

mate : Minunatele întîmplări ale 
fraților Brady

15.30 Fotbal : U.T.A. — Petrolul — în 
sferturile de finală ale „Cupei 
României". Transmisiune directă 
de la stadionul Republicii. în 
pauză : Telex; Tragerea Prono- 
expres

17.20 Pentru timpul dy. liber, vă reco
mandăm...

17.35 Atenție la... neatenție 1
17.55 Din țările socialiste
18,05 Telecronica pentru pionieri
18.25 Muzica în imagini
18.50 Forum cetățenesc
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Ancheta TV : „Plinea muncită de 

tine"
20.25 Telecinemateca : „Vară și fum". 

Premieră TV. Producție a studiou
rilor americane.

22.10 Muzică tînără
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,50 Desene animate : Woody — ciocă- 

nitoarea buclucașă
20.10 Studio T ’78
20.35 Destine tîrgoviștene — film docu

mentar, producție „Sahiafilm“
20.45 Tezaur folcloric
21,05 Telex
21.10 Inițiativă și faptă comuniste : „In

ventatorii"
21.30 Publicitate
21.35 Treptele afirmării

ÎN CÎTEVA
• Selecționata României, alcătui

tă din scrimerele Marcela Moldovan, 
Viorica Țurcan, Magdalena Chezan si 
Adriana Dragomir. s-a clasat pe 
locul doi la tradiționalul concurs in
ternational feminin de floretă desfă
șurat Ia Minsk, cu participarea a 
19 echipe din 10 țări. ; . 7

După ce au învins cu același scor 
(9-4) echipa Cubei, selecționata ora
șului Moscova și reprezentativa R.F. 
Germania. floretistele românce au 
întîlnit in finala competiției reduta
bila selecționată a R.S.S. Bieloruse, 
în fața căreia au pierdut cu scorul 
de 3-9. De subliniat evoluția remar
cabilă a Marcelei Moldovan, care a 
realizat două victorii, una dintre ele 
in întîlnirea cu multipla medaliată 
olimpică Elena Belova.

Pe locul 3 s-a clasat formația R.F. 
Germania, iar locul 4 a fost ocupat 
de formația Ungariei.
• După consumarea a 4 runde în 

turneul international de șah <le Ia 
Lodz, conduc Inkov. Kirov (ambii 
Bulgaria). Lengyel. P. Lukacs (am
bii Ungaria) și Espig (R.D. Germa
nă), cu cite 2,5 puncte, urmați de 
Theodor Ghițescu (România) — 2 
puncte și o partidă întreruptă etc.

în runda a 4-a. maestrul român 
Theodor Ghițescu I-a învins Pe șa- 
histul polonez Skrobek, Kirov pe 
Helmers, Espig pe Pokojowicz. iar 
Lengyel a cîștigat la Sznapik. Parti
dele P. Lukacs-Nikllasson si Svic- 
Inkov s-au incheiat remiză.
• Timp de trei zile s-a desfășurat 

la Craiova cea de-a XX-a ediție a 
„Cupei Doljului" la handbal pentru 
juniori și junioare, acțiune înscrisă 
în programul „Daciadei". la care au 
participat formații din Craiova. Vas
lui. Piatra Neamț. Reșița. Galați. 
Ploiești. Călărași, Brașov si Rm. Vil- 
cea. Trofeul a fost cîștigat, la fe
minin — de formația Clubului sportiv 
școlar Vaslui, iar la masculin — de 
cea a Clubului sportiv școlar Galati. 
Pe locurile următoare s-au situat la 
feminin formațiile Clubului școlar și

RÎNDURI
Grupului școlar comercial Craiova, 
iar la masculin — cele ale Cluburi
lor școlare sportive Ploiești și Călă
rași.
• Turneul international feminin 

de sah de la Budapesta a continuat 
cu runda a 5-a, in care maestra ro
mâncă Margareta Mureșan a remi
zat cu iucătoarea iugoslavă Macek, 
rezultat consemnat și in partida 
Worch-Szmacinska. Veroczy a în
vins-o Pe Eretova. iar Ivanka ,a ciș- 
tigat la Tom pa.

In clasament conduce Suzana 
Veroczy (Ungaria), cu 4 puncte, ur
mată de Margareta Mureșan (Româ
nia), Maia Ciburdanidze (U.R.S.S.), 
Eretova (Cehoslovacia), ivanka (Un
garia) și Worch (R. D. Germană) — 
cu cite 3,5 puncte.

• în primul tur al turneului in
ternational de tenis de la Houston 
(Texas), australianul Ken Rosewall 
l-a întrecut cu 7-5. 6-7. 6-2 pe polo
nezul Wojtek Fibak. iar americanul 
Brian Gottfried l-a eliminat cu 4-6, 
6-1, 6-2 pe coechipierul său Pat 
Dupre.

• Cea de-a 82-a ediție a concursu
lui international de maraton de la 
Boston s-a încheiat cu victoria atle
tului american Bill Rodgers, crono
metrat oe clasica distantă de 42.195 
km cu timpul de 2h 10’ 13”. Originar 
din Boston. Bill Rodgers a mai ciș- 
iigat această tradițională probă in 
anul 1975. cu timpul record de 
2h 09’ 55”.

Pe locurile următoare s-au situat 
Jeff Wells (S.U.A.) — 2h 10’ 15” și 
Esa Tikkanen (Finlanda)—21111’15”. 
Cunoscutul campion american Frank 
Shorter, medaliat eu aur la Jocurile 
Olimpice de. la Miinchen. s-a clasat 
pe locul 23.

La startul cursei s-au aliniat peste 
4 000 de concurenti din 27 de țări.
• Surpriză în campionatul belgian 

de fotbal : echipa F.C. Bruges, cali
ficată în finala „Cupei campionilor 
europeni", a pierdut cu 0-3 meciul 
susținut cu formația Beringen.

DE PRETUTINDENI
• ÎNCĂLZIRE CEN

TRALĂ PORTATIVĂ. Con- 
structorii de la întreprinderea 
„Binstal" din Bydgoszcz (R.P. 
Polonă), în colaborare cu Aca
demia tehnică din acest oraș, 
au pus la punct proiectul unei 
instalații de încălzire transpor
tabilă. Gratie unei concepții 
originale, elemenții detașabili 
ai instalației pot fi montați 
intr-un timp scurt oriunde este 
nevoie. Instalația portativă este 
destinată mai ales șantierelor 
de construcții, crescătoriilor 
zootehnice, serelor horticole 
etc.

• UN SPORT PERI
CULOS. In favoarea unor 
măsuri severe de securitate 
pentru piloții de curse s-a pro
nunțat recent fostul campion 
mondial la automobilism, ar
gentinianul Juan Manuel Fan
gio. Pentru a sublinia eficaci
tatea reală a unor măsuri de a- 
cest gen, Fangio a făcut compa
rație intre ultimii 10 ani ai ac
tivității sale sportive — perioa
dă in care și-au pierdut viața 
30 de piloți — și perioada 1968— 
1978 cind numărul accidentelor 
mortale în timpul curselor a 
scăzut la 17, ca urmare a unor 
prime măsuri inițiate de Comi
sia sportivă internațională.

• FIOLE DIN STICLĂ 
ÎNNOBILATĂ. Specialiști 
de la Fabrica de sticlă din To-

kod (Ungaria) au pus la punct 
un procedeu de fabricare a unei 
sticle speciale destinate produ
cerii de fiole. Sticla prezintă 
calitatea de a rezista perfect 
acțiunii corosive a tuturor so
luțiilor farmaceutice pe care 
le înmagazinează. Noua tehno
logie constă in „înnobilarea" su
prafeței interioare a fiolei, pen
tru a împiedica orice tel de re
acție chimică cu principiile ac
tive ale lichidului cu care vine 
în contact. De culoare brună, 
sticla prezintă in plus avanta
jul de a filtra 75 la sută din ra
zele de lumină din mediul am
biant.

• MUZEUL CALEȘ- 
TILOR. Picadeiro Real, odi
nioară clădirea faimoasei școli 
regale portugheze de călărie, 
este și astăzi un punct de a-

tracție turistică a Lisabonei. 
Devenită în 1905 „Museu Nacio- 
nal dos Coches" (Muzeu natio
nal al caleștilor), clădirea adă
postește călești, trăsuri și alte 
vehicule de lux din secolele tre
cute. Ele stau mărturie a nea
semuitei măiestrii a meșteșuga
rilor ce le-au construit. și, tot
odată. a trufiei și bogăției celor 
ce se deplasau în aceste vehicu
le sculptate în esențe scumpe, cu 
tapiserii brodate în aur și pie
tre prețioase. Dintre cele 26 de 
exponate, deosebit de valoroase 
sînt considerate caleașca cu 
care Filip al II-Iea al Spaniei 
s-a deplasat în Portugalia cind 
a luat în stăpinire și tronul a- 
cestei țări și, de asemenea, trei 
vehicule în stilul carelor de tri
umf romane,. din vremea risipi
torului rege Joao al V-lea, ade
vărate „limuzine" ale acelor 
vremi.
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pentru Europa evidențiază;
INTILNIRE

LEONID BREJNEV -
SE IMPUNE EXTINDEREA COLABORĂRII

ECONOMICE REGIONALE
Intervenții ale reprezentanților României

GENEVA 18 (Agerpres). — Comi
sia economică a O.N.U. pentru Eu
ropa a abordat in cadrul dezbateri
lor generale problema cooperării eco
nomice în Mediterană, în conformi
tate cu dispozițiile Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa.

Luind cuvîntul în cadrul acestor 
dezbateri, reprezentantul țării noas
tre s-a referit la faptul că C.E.E,/ 
O.N.U. trebuie să dea un nou impuls 
acțiunilor de cooperare pe plan sub
regional și să sprijine, prin mijloa
cele de care dispune, inițiativele și 
proiectele de cooperare la care par
ticipă țări ce au preocupări comune 
într-un domeniu sau altul. El a sub
liniat că hotărîrile actualei sesiuni 
în problema dezvoltării cooperării 
între țările din zona Mării Medite- 
rane își vor dovedi utilitatea atît 
pentru activitatea de viitor a comi
siei. cit si pentru diversificarea si 
permanentizarea raporturilor acesteia 
cu alte comisii regionale ale O.N.U.

Reprezentantul țării noastre a re
liefat importanța pe care o va pre
zenta. în acest sens, desfășurarea cu 
succes, in 1979, a reuniunii de ex
pert! ce va avea loc in Malta, ca 
urmare a deciziei adoptate la Bel
grad de țările participante Ia Con
ferința pentru securitate si coope
rare in Europa, reuniune menită să 
identifice acțiunile concrete de coo
perare reciproc avantajoasă în do
meniile economic, științific și cul
tural.

Pe de altă parte, au început dez
baterile asupra activităților tehnice 
desfășurate de organismele subsidia
re ale C.E.E./O.N.U. în cursul anu
lui precedent.

Referindu-se la activitatea desfă
șurată de comisie in domeniul ener
giei, reprezentantul român a prezen
tat realizările țării noastre în dome
niul utilizării cit mai raționale a

energiei și economisirii acestui fac
tor important pentru dezvoltarea eco
nomică. Subliniind importanța stu
diilor si proiectelor Comisiei C.E.E./ 
O.N.U. în acest domeniu, el a rele
vat contribuția României la unele 
acțiuni concrete de cooperare, cum 
ar fi interconectarea sistemului de 
transmitere a energiei electrice în
tre țările balcanice, precum și con
struirea in comun a unor obiective 
hidroenergetice împreună cu U.R.S.S., 
R.F.G., Iugoslavia și Bulgaria.

De asemenea, reprezentantul țării 
noastre a luat cuvîntul și pe margi
nea raportului prezentat de comite
tul oțelului. Vorbitorul a arătat că 
specialiștii români consideră ca o 
problemă de mare actualitate, în 
perioada actuală, valorificarea re
surselor energetice secundare în si
derurgie, propunînd ca această temă 
să fie înscrisă pe agenda de lucru 
a comitetului oțelului.

în dezbaterile pentru adoptarea 
raportului comitetului gazului, re
prezentantul țării noastre a arătat 
că România consideră că sporirea 
gradului de asigurare cu rezerve de 
gaz trebuie realizată atît prin inten
sificarea cercetărilor geologice pen
tru descoperirea de noi zăcăminte și 
îmbunătățirea instalațiilor de reglare 
și ardere, cit și prin menținerea unui 
raport rațional între cantitatea de 
gaze extrase și rezervele existente. 
Vorbitorul a relevat că sînt necesare 
o revizuire și o lărgire a programu
lui de lucru al comitetului și a or
ganelor sale subsidiare prin inclu
derea cu prioritate de prevederi re
feritoare la obligațiile ce revin 
C.E.E./O.N.U. din Actul final de la 
Helsinki, cum ar fi orientarea în 
special spre probleme privind redu
cerea costului si creșterea eficientei 
Si rentabilității extracției, transpor
tului si distribuției gazelor naturale.

Poporul Zimbabwe revendică 
o independență reală

O declarație a lui Robert Mugabe în legătura cu convorbirile 
de la Dar Es Salaam

DAR ES SALAAM 18 (Agerpres). 
-- Unul din liderii Frontului Patrio
tic Zimbabwe. Robert Mugabe, a de
clarat că tentativa anglo-americană 
de a contribui la o soluționare poli
tică a situației din Rhodesia nu a 
avut rezultatele scontate. Această de
clarație intervine la două zile după 
convorbirile pe care Frontul Patrio
tic Zimbabwe le-a avut duminică la 
Dar Es Salaam, cu David Owen, mi
nistrul de externe britanic, si cu 
Cyrus Vance, sepretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A.

Robert Mugabe, informează agenția 
U.P.I.. a arătat că. in esență. Fron
tul Patriotic Rhodesian a cerut ca 
reprezentanții săi să fie majoritari 
în viitorul Consiliu de guvernămint 
care urma să fie creat si să dețină, 
împreună cu guvernatorul britanic, 
controlul asupra forțelor militare și 
ale politiei. în același timp, a pro
pus ca armata regimului rasist mi
noritar să fie dezarmată și dizolvată, 
urmînd să fie înlocuită cu forțele 
Frontului Patriotic, in care puteau 
fi înglobate elemente ale fostei ar
mate rhodesiene. ,

O altă propunere prevedea ca for
țele O.N.U. de menținere a păcii 
— eventual dislocate în Rhodesia — 
să aibă drept misiune supravegherea

operațiunii de dezarmare a forțelor 
regimului rasist, precum și apărarea 
granițelor țării, in cooperape cu 
Frontul Patriotic.

Robert Mugabe și-a exprimat re
gretul că miniștrii de externe ai Ma
rii Britanii și Statelor Unite nu au 
răspuns in mod clar, fără echivoc, 
la aceste propuneri, care, a apreciat 
el. dacă ar fi transpuse in viată, ar 
putea conduce la realizarea unei in
dependente reale a poporului Zim
babwe.

EDWARD GIEREK
MOSCOVA 18 (Agerpres). — Marți 

a avut loc o întilnire între Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P M.U.P., aflat într-o vizită 
de prietenie la Moscova. Cu acest 
prilej s-a constatat creșterea efi
cienței colaborării bilaterale in toate 
sferele vieții economice, politice și 
culturale. în cursul examinării pro
blemelor politicii internaționale a 
fost subliniată necesitatea unor mă
suri concrete îndreptate spre dimi
nuarea pericolului războiului nu
clear, spre dezarmare. S-a procedat, 
de asemenea, la un schimb de opi
nii cu privire la situația din mișca
rea comunistă și muncitorească in
ternațională.

Industrializarea țărilor andine 
în dezbaterile reuniunii 

de la Lima
LIMA 18 (Agerpres). — în capitala 

statului Peru s-au deschis lucrările 
sesiunii ordinare a Comisiei acordu
lui de la Cartagena — organul suprem 
al Pactului andin — consacrate în 
principal unor teme privind dezvol
tarea industriei în țările membre : 
Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și 
Venezuela.

Hotărîrea celor cinci state membre 
ale organizației • este de a acționa 
pentru crearea unor structuri indus
triale în economiile lor aflate în curs 
de dezvoltare, în vederea depășirii 
actualelor dificultăți cu care sint con
fruntate și consolidării independenței 
lor economice. în acest scop, s-a 
ajuns la un acord privind dezvolta
rea, prin cooperare, a cel puțin opt 
ramuri industriale la nivelul zonei 
andine, acțiune prevăzută a fi con
cretizată prin intermediul unor pro
grame de dezvoltare.

în cursul lucrărilor, va fi prezentat 
un raport al experților privind pro
iectul de program andin pentru dez
voltarea în interes național a indus
triilor chimică și farmaceutică, sec
toare controlate în prezent de între
prinderi transnaționale. Comisia va 
dezbate, de asemenea, modificările 
propuse la programele andine de 
dezvoltare a industriei metalurgice și 
mecanice, precum și a industriei pe
trochimice. Modificările sînt nece
sare, deoarece la data adoptării pri
mului document (august 1972) Vene
zuela nu aderase încă la Pactul an
din, iar Chile s-a retras din organi
zație în octombrie 1976, ceea ce de
termină o nouă repartizare a respon
sabilităților țărilor membre. De alt
fel, datorită unor neconcordanțe, și 
Programul andin de dezvoltare a in
dustriei constructoare de mașini în 
zonă, aprobat în septembrie 1977, 
urrhează a fi actualizat și perfec
ționat.

Un detașament al forțelor patriotice Zimbabwe in timpul pregătirii de luptă

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone 
a primit pe ambasadorul României

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — To
varășul Henryk Jablonski, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Po
lone. a primit în vizită de rămas: 
bun pe ambasadorul României la 
Varșovia, Aurel Duca, cu prilejul, 
încheierii misiunii sale în Polonia.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu a fost 
transmis tovarășului Henryk Ja
blonski și tovarășei Jadwiga Jablons- 
ka un mesaj prietenesc de salut.

urări de sănătate și fericire perso
nală, precum și urări de prosperitate 
poporului polonez. Tovarășul Henryk 
Jablonski a mulțumit călduros pentru 
acest mesaj și a adresat, la rindul 
său, tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu un cordial 
salut și urări de succese tot mai 
mari poporului român în opera de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone a subliniat evoluția as
cendentă a raporturilor, româno-po- 
lone pe multiple planuri.

în prezența tovarășului Kim Ir Sen

Deschiderea sesiunii Adunării Populare 
Supreme a R. P. D. Coreene

PHENIAN 18 (Agerpres). — La 
Phenian au început marți lucrările 
celei de-a doua sesiuni a celei de-a 
Vl-a legislaturi a Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene — rela
tează agenția A.C.T.C.

A fost prezent Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene.

Pe ordinea de zi a sesiunii se află 
adoptarea legislației socialiste a mun
cii a R.P.D. Coreene, al doilea punct 
fiind examinarea rezultatelor înde
plinirii bugetului de stat pe anul 1977 
și bugetul de stat pe anul 1978.

în aceeași zi a fost prezentat un 
raport asupra primului punct de pe 
ordinea de zi.

Protest împotriva acțiunilor provocatoare 
ale militarilor sud-coreeni

PANMUNJON 18 (Agerpres). — 
După cum informează agenția 
A.C.T.C., la Panmunjon a avut loc 
cea de-a 450-a ședință a secretarilor 
celor două părți din Comisia militară 
de armistițiu din Coreea. Cu acest 
prilej, reprezentantul R. P. D. Co
reene a făcut o declarație în care a 
expus actele provocatoare ale milita
rilor părții, .sud-coreene săvîrșite în 
zona demilitarizată, în perioada 
21 octombrie 1977 — 10 aprilie 1978. 
în declarație se arată că militarii, 
sud-coreeni au declanșat foc de armei 
automate asupra unor posturi mili-, 
tare nord-coreene. Totodată, partea 
sud-coreeană a introdus în zona de
militarizată piese de armament greu'

și automat, a pătruns cu elicopterele 
în scopuri ostile și a efectuat exer
ciții militare care simulau un atac 
împotriva părții de nord a țării, toa
te acestea constituind violări flagran
te ale prevederilor acordului de ar
mistițiu.

Reprezentantul părții R. P. D. Co
reene a exprimat un protest hotărît 
față de asemenea acte provocatoare 
și a cerut, părții sud-coreene să pună 
capăt acțiunilor de acest fel, să re
nunțe la manevrele militare și să ac
ționeze în așa fel incit să vină în in- 
tîmpinarea dorinței poporului co
reean de a se instaura pacea și a se 
reunifica țara.

PUTERNICA EMOȚIE Șl INDIGNARE ÎN ITALIA

Teroriștii au anunțat că Aldo Moro 
ar fi fost executat

ROMA 18 (Agerpres). — Agenția 
italiană de presă A.N.S.A. anunță că 
marți gruparea teroristă autointitu
lată „Brigăzile roșii" a făcut cunos
cut că Aldo Moro. președintele Con
siliului Național al Partidului De- 
mocrat-Creștin, ar fi fost executat.

Totodată. într-un manifest — a că
rui autenticitate a fost confirmată de 
experți și care a fost adresat ziarului 
,.I1 Messaggero" din Roma —se afir
mă că într-un lac. situat la circa 80 
km de capitala Italiei, lingă locali
tatea Rieti, s-ar afla cadavrul lui 
Aldo Moro. Autoritățile au trimis 
echipe speciale de scafandri și poli
țiști la locul indicat de teroriști pen
tru a căuta corpul neînsuflețit al U- 
derului democrat-creștin.

Eforturile depuse în vederea găsi
rii cadavrului lui Aldo Moro au de
venit aproape imposibile, deoarece 
stratul de zăpadă din jurul la
cului atinge o înălțime de 4 me
tri. Conducătorii echipelor trimise Ia 
fata locului au arătat că vor fi nece
sare două-trei zile pentru cercetarea 
fundului lacului, pe a cărui supra
față plutesc sloiuri de gheață.

In relatările agențiilor de presă se 
relevă emoția și indignarea produse 
în Italia la aflarea acestei vești.

Membrii Cabinetului italian au fost 
convocați de urgentă pentru a anali
za situația. De asemenea. Comitetul 
Central al P.C.I., întrunit în plenară, 
și-a întrerupt marți lucrările pentru 
a dezbate. în cadrul Direcțiunii parti
dului, evoluția situației.★

Știrea potrivit căreia Aldo Moro 
ar fi fost executat a coincis la 
Roma cu descoperirea de către 
politie a unei ascunzători a „Bri
găzilor roșii", aflată in apropie
rea străzii unde a fost răpit, cu o 
lună in urmă. Aldo Moro. In aparta
mentul ce servea ca ascunzătoare s-a 
găsit un întreg arsenal : 15 pistoale, 
o pușcă, o grenadă și material explo
ziv pentru fabricarea de bombe. An
chetatorii au găsit aici și uniforme 
de polițiști și aviatori identice cu 
cele pe care le-au purtat unii dintre 
autorii răpirii lui Moro. Au mai fost 
descoperite manifeste, o mașină de 
scris, permise false de conducere 
auto etc.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

SIERRA LEONE

Excelenței Sale Dr. SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

FREETOWN
Cea de-a VII-a aniversare a proclamării Republicii Sierra Leone îmi 

oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa, in numele poporului român 
și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de fericire, sănă
tate și viață indelungată, de progres și bunăstare poporului sierra leonez 
prieten.

îmi exprim încrederea că raporturile de prietenie, colaborare și solidari
tate dintre țările noastre se vor dezvolta și diversifica în continuare, pe 
baza înțelegerilor și acordurilor la care am ajuns împreună cu ocazia vizitei 
dumneavoastră în Republica Socialistă România, în folosul ambelor noastre 
popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale, al edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Luna aprilie prilejuiește poporu
lui din Sierra Leone o dublă ani
versare : a lichidării regimului co
lonial (la 27 aprilie 1961) și a 
proclamării republicii (la 19 aprilie 
1971) — evenimente de mare în
semnătate pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a acestei țări din 
vestul continentului african.

Bogată în resurse ale solului și 
subsolului. Sierra Leone a fost timp 
de cinci secole obiectul jafului sis
tematic al colonialiștilor. Nu 
este de aceea de mirare că, 
odată cu dobindirea independenței, 
una din preocupările prioritare ale 
tinerei țări a fost. instituirea con
trolului asupra bogățiilor naționa
le, luarea de măsuri eficiente 
pentru valorificarea lor în interesul 
propriei dezvoltări. în 1971, guver
nul de la Freetown a preluat con
trolul întregii producții de diaman
te — principală bogăție a țării, al 
cărei export asigură 60 la sută din 
venitul național brut. De asemenea, 
se acordă mare importanță exploa
tării altor resurse naturale — mi
nereurilor de fier si. mai recent, a 
celor de bauxită.

Planul economic pe perioada 
1975—1979 prevede importante in
vestiții și o rată de creștere de 6,5 
la sută pe an. Fondurile vor fi afec

tate îndeosebi exploatării resurselor 
miniere, dar și făuririi unei in
dustrii prelucrătoare proprii. în 
anii din urmă au fost puse în func
țiune numeroase obiective indus
triale. Dintre cele mai recente 
menționăm prima instalație solară 
de extracție a sării, construită în 
districtul Moyamba. Se depun, de 
asemenea, eforturi pentru formarea 
de cadre naționale, pentru dezvol
tarea serviciului sanitar, a învă- 
tămîntului.

între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Sierra Leone s-au 
stabilit si se dezvoltă relații de 
strînsă prietenie si colaborare, ba
zate pe stimă si respect reciproc. Un 
moment de însemnătate primordială 
în evoluția acestor relații l-a mar
cat întîlnirea de la București, din 
anul 1974. dintre președintele 
Nicolae Ceausescu si președintele 
Siaka Stevens. Declarația solemnă 
comună. Acordul general de colabo
rare, celelalte documente semnate 
cu acest prilej reflectă dorința ce
lor două țări de a dezvolta coo
perarea dintre ele pe multiple pla
nuri, în interesul celor două po
poare, al cauzei înțelegerii și păcii 
în lume.

M. SASARMAN

ORIENTUL MIJLOCIU
• Turneul secretarului general al O.N.U. în zonă • Convor

biri între miniștrii de externe ai S.U.A. și Egiptului
TEL AVIV 18 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, și-a încheiat, marți la 
prînz, convorbirile cu oficialitățile 
israeliene printr-o întrevedere/ cu 
primul ministru Menahem Begin, cu 
care a discutat despre aplicarea re
zoluției 425 a Consiliului de Secu
ritate si despre situația generală din 
Orientul Mijlociu. „Am prezentat cu 
această ocazie primului ministru pro
priile mele opinii cu privire la re
luarea negocierilor dintre Israel si 
țările arabe" — a spus Kurt Wald
heim. în ce privește sudul Libanului, 
secretarul general al O.N.U. a de
clarat : „Am explicat preocuparea 
O.N.U. în legătură cu retragerea is- 
raeliană. Un început a fost făcut, dar 
provoacă îngrijorare întirzierea. de
oarece O.N.U. a cerut ca retragerea 
să fie imediată". El a adăugat că 
primul ministru Begin „i-a dat asi
gurări că rezoluția 425. prevăzînd 
retragerea israeliană din sudul Li
banului. va fi integral aplicată".

în aceeași zi. Kurt Waldheim a vi
zitat poziții ale forțelor O.N.U. in 
sudul Libanului.

CAIRO. — După turneul întreprins 
în regiunea australă a Africii, secre
tarul Departamentului de Stat al

S.U.A.. Cyrus Vance, a făcut o scurtă 
vizită la Cairo.

în capitala egipteană el s-a întîl- 
nit cu ministrul de externe al țării- 
gazdă, Mohamed Ibrahim Kamel, cu 
care a procedat la o trecere in re
vistă a principalelor probleme con- 
flictuale din Orientul Mijlociu și 
Africa australă.

După cum menționează agenția 
Associated Press, secretarul de stat 
american l-a informat pe ministrul 
de externe egiptean asupra convorbi
rilor avute la Dar Es Salaam, Preto
ria și Salisbury în legătură cu moda
litățile eventuale de rezolvare a si
tuației din Rhodesia pe cale politică, 
în ceea ce privește situația din Orien
tul Mijlociu, arată A. P., au fost 
abordate ultimele mutații intervenite 
în zonă, in contextul eforturilor pen
tru instaurarea păcii in această re
giune. în mod deosebit, a precizat, 
într-o declarație, Ibrahim Kamel, a 
fost examinată situația din Liban, 
„subliniirtdu-se importanța retragerii 
complete a trupelor israeliene din 
sudul Libanului, cit mai curînd posi
bil". Avîndu-se in vedere acest dezi
derat, menționează agenția Reuter, 
s-a evocat posibilitatea reînceperii 
negocierilor dintre Egipt și Israel, 
după evacuarea trupelor israeliene 
din sudul Libanului.

Repartizarea inechitabilă 
a avuției mondiale- 
cel mai mare pericol 

pentru pacea lumii 
subliniază președintele R.F.G.

TOKIO 18 (Agerpres). — Luind cu- : 
vintul la Institutul pentru cerceta
rea problemelor păcii „Kajima", din 
Japonia, președintele R. F. Germa
nia, Walter Scheel, a apreciat că re
partizarea inechitabilă a produsului 
social mondial reprezintă cel mai 
mare pericol pentru pacea lumii.

Președintele R.F.G. a subliniat, in 
continuare, că. după opinia sa, sta
tele industrializate trebuie să pună 
la dispoziția țărilor in curs de dez
voltare un procent mai mare din 
realizările suplimentare ale econo
miilor lor. Pentru rezolvarea proble
melor sociale ale lumii este necesară 
o creștere economică atit in statele 
industrializate, cit și în cele in curs 
de dezvoltare — a arătat Scheel.

★
în cadrul convorbirilor pe care 

președintele W'alter Scheel, aflat in 
vizită oficială la Tokio. Ie-a avut cu 
premierul nipon. Takeo Fukuda, au 
fost examinate probleme privind re
lațiile comerciale dintre cele două 
țări, cu accent pe măsurile preconi
zate de ambele părți pentru atenua
rea actualelor dificultăți economice 
ale țărilor occidentale industrializate.

Rezultatele alegerilor 
parlamentare din Filipine

MANILA 18 (Agerpres). — Rezul
tatele definitive ale alegerilor de la 
7 aprilie din Filipine pentru 165 de 
mandate ale Adunării Naționale in
terimare confirmă victoria candida- 
ților coaliției „Mișcarea pentru noua 
societate", care sprijină guvernul. 
Potrivit comunicatului Comisiei e- 
lectorale centrale, in capitala țării — 
Manila — toate cele 21 de mandate 
au revehit candidaților oficiali. O- 
poziția a obținut victoria numai în 
regiunea Visayas, revenindu-i, ast
fel, 13 mandate din cele 165 dispu
tate.

Restul de mandate pină la 200 vor 
fi completate prin alegerea indirec
tă de reprezentanți ai țăranilor, 
muncitorilor și tineretului din cele 
14 zone electorale ale țării și prin 
numirea de către președintele Fer
dinand Marcos a 20 de membri ai 
guvernului filipinez în noua Adu
nare Națională interimară.

agențiile de presă transmit:
întrevedere. La Belgrad a a- 

vut loc. marți, o întrevedere între 
Stane Dolanț, secretar al Comitetu
lui Executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I.. și Carlos Altamirano, secretat 
general al Partidului Socialist din 
Chile, aflat în vizită in Iugoslavia la 
invitația Conferinței Federale a 
Uniuhii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia (U.S.P.M.I.). S-a 
procedat la un schimb de opinii asu
pra unor aspecte actuale ale situației 
internaționale și ale mișcării munci
torești și progresiste — informează 
agenția Taniug.

Delegație guvernamenta
lă suedeză la Hanoi. Fam 
Van Dong. prim-ministru al Guver
nului R.S. Vietnam, a primit o de
legație guvernamentală suedeză con
dusă de Karin Soeder, ministrul 
afacerilor externe, aflată într-o vi
zită de prietenie in Vietnam — rfe- 
latează agenția V.N.A. Primul mi
nistru vietnamez a apreciat această 
vizită drept o expresie a prieteniei 
dintre cele două popoare.

„Pentru dezarmare și
supraviețuire". Un număr de
deputați reprezentind coaliția guver
namentală din Belgia au cerut gu
vernului țării să-și aducă „o contri
buție efectivă" Ia viitoarea sesiune 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U consacrată dezarmării. Par
lamentarii au formulat această ce
rere cu prilejul unei întruniri publi
ce desfășurate la Bruxelles în cadrul 
unei serii de manifestări inițiate sub 
deviza „Pentru dezarmare și. supra
viețuire" de mai multe organizații 
neguvernamentale vest-europene.

Colaborarea economică 
cehoslovaca - vest-germa- 
nă. Pre?edintele Guvernului fede
ral al R.S. Cehoslovace, Lubomir 
Strougal, l-a primit pe vicepreședin
tele Băncii federale a R.F.G.. Otmar 
Emminger, care face o vizită în Ce
hoslovacia. Au fost discutate proble
me referitoare la posibilitățile de 
dezvoltare a colaborării economice 
între cele două țări. Părțile au sub
liniat necesitatea găsirii unor forme 
concrete. în primul rînd pentru sti
mularea cooperării în producție și pe 
terțe piețe.

Primire la Moscova. Le°- 
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a pri
mit marți pe Egon Bahr, secretarul 
general al Partidului Social-Democrat 
din R.F.G., aflat la Moscova in .vizită 
oficială. în cursul intrevederii au 
fost discutate probleme actuale ale 
relațiilor sovieto—vest-germane și o 
serie de probleme internaționale care 
prezintă interes pentru cele două 
țări, anunță agenția T.A.S.S.

In cadrul manifestărilor orga
nizate in cinstea celei de-a 60-a 
aniversări a formării statului 
național unitar român, țara 
noastră a participat la expoziția 
anuală de fotografii a Asociației 
profesorilor kuweitieni. Imagi
nile prezentate ilustrează as
pecte ale realizărilor obținute 
in multiple domenii de activi
tate in anii -construcției socia
lismului. La deschiderea expo
ziției a participat și ambasado
rul român in'Kuweit, Constan
tin Cărunții.

La Academia muncitorească 
din Espoo, suburbie a orașului 
Helsinki, a avut loc o seară ro
mânească. Auditoriul a urmărit 
cu mult interes expuneri pri
vind dezvoltarea economico-so- 
cială a României, precum și un 
program de filme documentare 
prezentînd frumusețile Carpați- 
lor, realizările obținute in dez
voltarea urbanistică a țării, va
rietatea și bogăția folclorului 
românesc.

Demarcarea frontierei 
dintre Argentina și Uru
guay. cadrul unei ceremonii 
oficiale desfășurate la Punta Lara și 
Punta Rasa, miniștrii de externe ar
gentinian, Oscar Montes, și Urugua
yan, Alejandro Rovira, au stabilit 
limitele și demarcația frontierei din
tre cele două țări pe Rio de la 
Plata. Operațiunile au fost efectua
te în baza Tratatului dintre cele 
două țări — semnat în noiembrie 
1974 — și ele pun capăt unor înde
lungate dispute bilaterale.

La Berlin a avut 10c 0 tntîl* 
nire între Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, și Herbert Mies, președintele 
Partidului. Comunist German, aflat 
intr-o vizită de prietenie în R. D. 
Germană. S-a efectuat un schimb 
de păreri și de informații, conducă
torii celor două partide exprimîn- 
du-și hotățîrea de a dezvolta și pe 
viitor relațiile dintre P.S.U.G. și 
P.C.G.

Convorbiri turco-bulga- 
yg. Andrei Lukanov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Bulga
riei, a sosit la Ankara într-o vizită 
oficială de două zile. în cadrul con
vorbirilor pe care oaspetele bulgar 
le va avea cu oficialitățile turce vor 
fi examinate căile de extindere a 
cooperării bilaterale, in special în 
domeniile energiei, agriculturii și 
comerțului.

Acord de cooperare bul
garo— ghanez. Ministrul aface
rilor externe al R. P. Bulgaria, Pe- 
tăr Mladenov, a avut convorbiri la 
Sofia cu omologul său ghanez. Ro
ger Felii, aflat in vizită oficială în 
Bulgaria. S-au constatat rezultatele 
bune obținute în ultimii ani în dez- 
voltârea relațiilor dintre Bulgaria și 
Ghana, subliniindu-se, în același 
timp, posibilitățile existente pentru 
extinderea colaborării economice și 
culturale. A fost semnat un acord 
privind colaborarea economică > și 
tehnico-științifică. Acordul prevede 
măsuri de cooperare în agricultură 
și în prospecțiuni geologice, în in
dustria de prelucrare a lemnului și 
altele.

Referindu-se Ia semnifi
cația recentei remanieri a 
cabinetului, pfin care 8 crescut 
cu trei numărul civililor în guvern, 
șeful statului chilian, generalul Au
gusto Pinochet, a precizat că aceasta 
nu înseamnă sfîrșitul regimului mili
tar în Chile. Această „deschidere", a 
spus el, s-a făcut în direcția spori
rii participării civililor la răspunde
rile guvernamentale, dar nu a par
ticipării oamenilor politici.

A încetat din viață Jean 
Terfve, vicepreședinte al Partidu
lui Comunist din Belgia, în vîrstă 
de 71 de ani. Membru al Partidului 
Comunist din anul 1935, el a fost 
redactor-șef, între anii 1943—1954, al 
ziarului „Le Drapeau Rouge", organ 
al Partidului Comunist.

Conferința anuală a Con
gresului Sindicatelor Sco
țiene și-a deschis lucrările la 
Aberdeen. în rezoluțiile prezentate 
spre examinare celor peste 500 de 
delegați o atenție deosebită se acor
dă problemelor combaterii șomaju
lui, fenomen ce afectează 8.6 la sută 
din populația activă a Scoției.

Un simpozion în dome
niul transporturilor,avind ca 
obiectiv examinarea modalităților de 
îmbunătățire a traficului rutier de 
mărfuri in Peninsula Balcanică și 
Orientul Apropiat, a început la 
Atena.

Situația a redevenit cal
mă la Kingston, duPă incidente
le violente înregistrate la începutul 
acestei săptămini intre poliție și ma- 
nifestanți, care cereau îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de trai. 
Activitatea comercială nu a fost 
încă reluată in principalele zone ale 
capitalei jamaicane. Potrivit unui 
comunicat al poliției, patru persoa
ne au fost ucise în timpul incidente
lor. De asemenea, au fost înregis
trați circa 30 răniți de ambele părți. 
Autoritățile au decretat instituirea 
restricțiilor de circulație.

17 persoane au fost reți
nute preventiv în Cipru, 
pentru o perioadă de opt zile, 
sub acuzația de conspirație ar
mată împotriva guvernului cipriot 
și deținere ilegală de arme și 
muniții, transmite agenția Reuter. 
Aceștia fac parte din cei 23 de ares
tați în cursul raidurilor efectuate de 
politie, de la începutul lunii. în re
giunile din sudul Ciprului. Trei din
tre persoanele aflate în detenție pre
ventivă sînt membri ai Gărzii na
ționale a ciprioților greci. Printre 
arestați se află și Vassos Pavlides, 
cunoscut și sub numele de „docto
rul". pe care autoritățile l-au iden
tificat drept organizatorul operațiu
nilor de răpire. în decembrie anul 
trecut, a lui Achilleas Kyprianou, 
fiul președintelui Republicii Cipru,

Spyros Kyprianou. Pe de altă parte, 
ministrul de externe cipriot, Nikos 
Rolandis. a convocat ambasadorii din 
Nicosia ai țărilor membre ale Con
siliului de Securitate al O.N.U.. că
rora le-a prezentat o notă de pro
test în legătură cu violarea spațiului 
aerian al Ciprului de către avioane 
turcești. Surse militare cipriote au a- 
nunțat că patru avioane ale forțelor 
aeriene turce au survolat, marți. Ci
prul, de-a lungul așa-numitei „Linii 
Attila", care separă comunitățile ci- 
priotă-greacă și cipriotă-turcă. Ofi
cialități cipriote grecești și observa
tori ai Națiunilor Unite au confirmat 
informația.

Cancelarul R. F. Germa-
Helmut Schmidt, va efectua, 

în zilele de 23 și 24 aprilie, o vizită 
la Londra pentru convorbiri cu pri
mul ministru britanic, James Calla

ghan. Agenția Reuter informează că 
vor fi examinate cu acest prilej pro
bleme privind situația economică și 
politică internațională, evoluția co
merțului mondial, precum și stadiul 
relațiilor Est-Vest.

Malnulriție. Peste noooooo 
de copii din America Latină suferă 
de malnutriție, iar dintre aceștia 
aproape un milion se află intr-L 
stare gravă de subalimentare, se 
arată într-un studiu al F.A.O. Din 
100 de copii latino-americani. 40 
sînt subponderali, din cauza proas
tei alimentații. Din 10 copii, trei mor 
înainte de a implini virsta de cinci 
ani.

Ciclonul care s’a abătut în 
urmă cu cîteva zile asupra a zece 
sate din statul Orissa (India) a pro
vocat peste 400 victime.

Consiliul Uniu
nilor Muncitorilor 
din corporațiile 
guvernamentale și 
întreprinderile pu
blice (Korokyo) 
din Japonia a de
clanșat, marți, al 
doilea val de gre
ve parțiale de 24 
de ore, în spriji
nul revendicărilor 
lor de îmbunătă
țire a condițiilor 
de muncă și via
ță, din cadrul ac
tualei campanii 
sindicale de pri
măvară „Shunto 
"78". La aceste 
acțiuni au partici
pat toate cele 11 
uniuni sindicale 
aparținînd Koro
kyo, care au în
cetat lucrul m 
sectoareie ce'e 
mai importante de 
activitate. în fo
tografie : o ima
gine de la o a- 
dunare revendi
cativă desfășura
tă la Tokio, la 
care au partici
pat peste 120 0OO 
de oameni ai 
muncii.
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