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Pe baza succeselor obți
nute în dezvoltarea econo
miei, la inițiativa secre
tarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, prima etapă de 
majorare a veniturilor s-a 
încheiat cu trei luni mai 

devreme

Beneficiari:

TOȚI 
OAMENII 
MUNCII

PAGINA A V-A

In întreaga țară 

IMPORTANTE SUCCESE IN 

Îndeplinirea planului 
PE PRIMUL SEMESTRU

Un eveniment remarcabil în evoluția relațiilor de colaborare româno-engleze

salutat cu interes și satisfacție de opinia publică britanică

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
i

La sosirea la Londra, solii poporului român au fost intimpinați de regina Elisabeta a ll-a 
și ducele de Edinburgh, de primul ministru James Callaghan și celelalte persoane 
oficiale, cu cele mai înalte onoruri, cu sentimente de deosebită stimă și considerație

Ziua de marți. 13 iunie 1978, se 
înscrie, fără îndoială, ca un moment 
de cea mai mare însemnătate în 
analele relațiilor de prietenie și co
laborare româno-britanice. în această 
zi a sosit în Regatul Unit al Marii

Britanii și Irlandei de Nord pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, întreprinde o vizită de 
stat, la invitația Maiestății Sale re

gina Elisabeta a Il-a și a ducelui de 
Edinburgh.

Prezența în insulele britanice a 
solilor poporului român dă expresie 
dorinței comune a celor două țări 
și popoare de a găsi impreună căile

extinderii și adîncirii colaborării în
tre ele, in diferite sfere de activitate, 
in interesul reciproc, ca și al cauzei 
generale a apropierii și înțelegerii 
între națiuni, a destinderii și secu

rității pe continentul nostru și în 
întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescux și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt înso-
(Continuare in pag. a II-a)

Producție fizică 
peste prevederi 

în perioada care s-a scurs din 
acest an, colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea me
talurgică din Iași, angajat in între
cerea socialistă pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan si a angajamen
telor asumate, consemnează reali
zarea unei producții industriale su
plimentare în valoare de peste 24 
milioane lei, materializată in 1500 
tone de diverse profile din oțel, 
1 870 tone țevi zincate. Sporul de 
producție a fost asigurat in special 
prin creșterea productivității mun
cii. utilizarea la parametri ridicați 
a mașinilor si instalațiilor din. do
tare. valorificarea superioară a 
materiilor prime. Concomitent, s-a 
acordat o atenție deosebită crește
rii gamei sortimentale, astfel că în 
perioada amintită au fost realizate 
cinci noi tipodimensiuni de profile, 
din care se remarcă profilele cutate 
din benzi zincate, utilizate la aco
perișuri si închideri de hale in
duși riale.

De menționat că. numai în lunile 
aprilie si mai. partenerilor de peste 
hotare le-au fost livrate, peste 
sarcinile de plan, produse in va
loare de 7 milioane lei valută.

Cantități sporite 
de materiale 

de construcții
Folosirea intensivă a instalațiilor 

Si agregatelor, buna organizare a 
muncii si producției, generalizarea 
celor mai eficiente initiative au dat 
posibilitatea oamenilor muncii de la 
întreprinderea de. lianți din Brasov 
să livreze, peste sarcinile de plan 
in perioada care a trecut, de la 
începutul anului. 1 000 tone ciment 
și 2 200 tone de var. Cantități spori
te de materiale de construcții — pre
fabricate și elemente din beton ar
mat, material lemnos și altele — au 
livrat in avans si celelalte colec
tive de oameni ai muncii de la în
treprinderile producătoare de ma
teriale de construcții de pe cu
prinsul județului.

Organizare mai bună, 
productivitate crescută

Prin mai buna organizare a mun
cii. la salina Cacica au fost atinse 
înainte de termen „cotele" planului 
de producție pe primul semestru al 
anului. Ca urmare, colectivul de 
mineri și preparatori de aici are 
condiții pentru a consemna în 
bilanțul de la sfîrșitul lunii iunie 
un spor de producție marfă în va
loare de 1.7 milioane lei, realizind 
in plus peste 1100 tone sare su
perioară.

Prin mai buna folosire 
a capacităților 
de producție

„Să producem mai mult și mai 
economic, cu aceleași instalații teh
nologice", acesta este imperativul 
acțiunilor inițiate , in unitățile in
dustriei chimice de la Piatra Neamț, 
Săvinești. Borzești și Mărâșești 
pentru folosirea cu eficiență mărită 
a tuturor capacităților de producție 
și reducerea consumurilor specifi
ce pe fiecare produs. Pe aceste 
căi. chimiștii Combinatului de fire 
și fibre sintetice din Săvinești, de 
pildă, au reușit să atingă în fiecare 
schimb de lucru cei mai ridicați 
indici de utilizare a capacităților 
tehnice, succes materializat în de
pășirea planului cu importante 
cantități de relon, melană, ca- 
prolactamă ș.a. în același timp, 
ca urmare a îmbunătățirilor aduse 
unor tehnologii de fabricare a cau

ciucului sintetic, produselor deter- 
gentice, îngrășămintelor azotoase, 
cheltuielile de producție s-au redus 
in acest semestru cu peste 2,7 mi
lioane lei, iar prin aplicarea unor 
măsuri de raționalizare a consumu
rilor termice și energetice s-au eco
nomisit peste 350 tone combustibil 
convențional și 930 MWh energie 
electrică.

Suplimentar la export
întreprinderea de celule electrice 

prefabricate — Băilești a expediat 
la export ultimele produse înscrise 
în planul primului semestru al anu
lui. Rezultat al preocupării colecti
vului pentru îndeplinirea ritmică a 
planului de producție, diversificarea 
și ridicarea continuă a calității fa
bricației. avansul ciștigat le permite 
oamenilor muncii de aici să livreze 
în plus beneficiarilor cu care au 
încheiate contracte celule electrice, 
posturi de transformare și bare 
capsulate în valoare de 4.5 mili
oane lei valută.

Materiile prime 
valorificate superior

Preocupările colectivului între
prinderii textile U.T.A. din Arad 
pentru gospodărirea chibzuită a re
surselor materiale au asigurat re
ducerea simțitoare a volumului de 
materii prime și auxiliare din im
port. Astfel, au fost înlocuite circa 
3 500 tone bumbac din import cu 
fibre chimice produse in țarâ, efor
tul valutar diminuindu-se in ulti
mul timp cu peste 15 milioane lei 
valută. De asemenea, prin introdu
cerea înlocuitorilor produși in țarâ 
importul de coloranți a fost redus 
cu 2,8 tone, iar cel de materiale 
auxiliare cu aproape 40 tone, ba 
baza acestor realizări au stat prin
tre altele măsurile luate pentru 
aplicarea in practică ,a metodelor 
ingineriei industriale, promovarea 
unor noi tehnologii de filare, țesere 
și finisare, asimilarea in producție 
a unor noi țesături cu calități su
perioare, valorificarea superioară a 
materiilor prime secundare și a 
deșeurilor. Totodată, in acest se
mestru s-au obținut economii de 
peste 1,8 milioane lei prin aplicarea 
unor studii tehnologice, privind în
locuirea unor rețete de incleiere a 
țesăturilor, reducerea consumului 
de coloranți și auxiliari în finisaj 
și altele. (Constantin Simion).

Acțiuni de modernizare 
în industria ușoară 

timișeană
în perioada care a trecut de la 

începutul anului, colectivele de Oa
meni ai muncii din întreprinderile 
timișene de industrie ușoară au 
realizat și introdus în fabricație a- 
proape 900 de produse noi si mo
dernizate. cu 200 mai mult decit s-a 
prevăzut in planurile tehnice. Ast- 

. fel. au fost create și puse la dis
poziția beneficiarilor din tară și 
partenerilor externi stofe centru 
costume si paltoane, cu greutate 
specifică redusă, țesături de bum
bac neșifonabile rezistente la pur
tare. articole de îmbrăcăminte si 
lenjerie în contexturi noi si culori 
variate, piele artificială pe bază de 
policlorurâ de vinii și poliuretan. 
încălțăminte cu flexibilitate mărită 
și alte produse care valorifică su
perior materiile prime indigene. Pe 
baza cercetărilor proprii a crescut 
gradul de utilizare a materiilor pri
me sintetice si a altor înlocuitori, 
ponderea acestora in procesul de i
fabricație treeînd. la unele în- ,
treprinderi, de 80 la sută. Con- ;
comitent, au fost elaborate și
aplicate peste 20 de tehnologii- noi j 
vizind in special fazele de finisare, 
fapt ce a condus la obținerea unor . 
produse de calitate superioară. ■' 
(Cezar Ioana).

Banchet în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu oferit de regina
Elisabeta a

în seara primei zile a vizitei în Marea 
Britanie. în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
regina Elisabeta a II-a si ducele de Edin
burgh au oferit la Palatul Buckingham un 
banchet de stat.

înaintea începerii banchetului, președin-

Il-a și ducele de
tele Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au fotografiat împreună cu 
regina Elisabeta a II-a si cu ducele de 
Edinburgh în Marele salon alb (White Dra
wing-Room). Banchetul s-a desfășurat în 
„Ball Room", grandioasă sală de festivități.

Edinburgh
Au luat parte Gheorghe Oprea, prim vice- 

prim-ministru al guvernului. Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe. Vasile Pungan. 
ministru la Președinția republicii, șeful 
grupului de consilieri ai președintelui. Ion
(Continuare în pag. a III-a)

Toastul reginei
Elisabeta a Il-a

Toastul președintelui
Nicolue Ceuușescu

Domnule președinte,
Este o plăcere să vă ure» 

dumneavoastră și doamnei 
Ceaușescu bun venit in Marea 
Britanie. Nu este pentru prima 
dată cind veniți in țara noastră, 
dar sint bucuroasă că de această 
dată ați venit in vizită de stat 
ca oaspete al meu la Palatul 
Buckingham.

Este interesant că România și 
Marea Britanie au făcut parte 
amindouă din Imperiul Roman. 
In anul 55 î.e.n., Iuliu Caesar a 
venit pe țărmurile noastre. în 
aceeași perioadă, in cealaltă ex
tremitate a lumii romane, cetă
țeni și comercianți romani sta
bileau legături cu primul stat 
dac. Mai tîrziu, unii dintre sol
dați! romani staționați in An
glia au fost recrutați din pro
vinciile dunărene. Aceștia au 
fost primii noștri vizitatori ro
mâni și poate că unii s-au așe
zat aici.

După timpurile romane, po
poarele noastre au dus o lungă 
și eroică luptă pentru afirma
rea independenței lor. Noi, cei 
din Marea Britanie, sintem as
tăzi impresionați de poziția ho- 
tărită pe care ați adoptat-o pen
tru a susține această indepen
dență. Ca urmare, România de
ține o poziție distinctă Și joacă 
un rol semnificativ în afacerile 
mondiale. Personalitatea dum
neavoastră. domnule președinte, 
ca om de stat de renume mon
dial, cu experiență și influență, 
este larg recunoscută. Atît 
România, cit și Marea Britanie 
doresc să slăbească încordarea 
și să îmbunătățească relațiile 
internaționale in Europa și in 
întreaga lume. Deși societățile 
noastre și sistemele de guvernă- 
mint sint foarte deosebite, avem 
multe interese comune, iar re
lațiile noastre bilaterale s-au
(Continuare in pag. a III-a)

Maiestate,
Alteță,
Doamnelor și domnilor,
Doresc să exprim cele mai vii 

mulțumiri, in numele meu și al 
soției, pentru ospitalitatea cu 
care sintem înconjurați, pentru 
ambianța cordială în care se 
desfășoară vizita de stat pe care 
o întreprindem in Anglia. îmi 
este deosebit de plăcut să folo
sesc acest prilej pentru a adresa 
Maiestății Voastre și ducelui de 
Edinburgh salutul nostru căl
duros și cele mai bune urări, 
iar poporului englez un mesaj 
de prietenie și dorința sinceră 
de colaborare din partea po
porului român.

Legăturile dintre România și 
Marea Britanie au rădăcini 
străvechi și bogate tradiții ce 
datează încă de pe vremea Im
periului Roman. De-a lungul 
timpului, contactele și schimbu

rile dintre popoarele noastre au 
continuat să se dezvolte. Aș 
aminti, astfel, prezența unor 
cavaleri englezi in tabăra dom
nitorului român Mircea cel 
Eătrin — in timpul luptelor des
fășurate la sfîrșitul secolului al 
XIV-lea împotriva dominației 
otomane, pentru libertate și 
neatirnare — precum și schimbul 
de mărfuri — desfășurat între 
popoarele noastre încă din seco
lul al XVI-lea. Mai tîrziu. odată 
cu înfăptuirea unirii Principate
lor Române și crearea statului 
național unitar român, între 
țările noastre s-au stabilit și 
s-au dezvoltat relații de colabo
rare tot mai strinse.

Astăzi. intre România și 
Marca Britanie există largi ra
porturi economice, tehnico-ști- 
ințlfice, cultural-artistice, se am
plifică tot mai mult conlucrarea
(Continuare în pag. a III-a) în timpul banchetului de stat de la Palatul Buckingham
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Ș£ AJTOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU IN MAREA BRITANIE

(Urmare din pag. I)
țiți in această vizită de tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe. Vasile 
Pungari, ministru la Președinția re
publicii, șeful grupului de consilieri 
ai președintelui, și Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini.

Așteptată cu viu interes deopotrivă 
în cercurile oficiale, ca și in rindu- 
rile păturilor celor mai largi ale 
opiniei publice britanice, vizita a 
fost precedată, așa cum se știe, de 
un amplu șir de manifestări ce au 
oglindit simpatia cu care este privită 
astăzi in Marea Britanie, ca și pre
tutindeni in lume, România socia
listă.

Acest eveniment cu profundă sem
nificație constituie un prilej fericit 
de a evoca tradiționalele legături de 
stimă și respect reciproc dintre cele 
două țâri. în zilele noastre, dialogul 
rodnic româno-britanic cunoaște o 
amplificare continuă, izvorită din con
vingerea reciproc împărtășită că ex
tinderea circuitului de valori mate
riale și spirituale este in folosul am
belor țări și popoare, slujește apro
pierii și mai bunei cunoașteri din
tre ele. Această evoluție — ce și-a 
găsit o concludentă întruchipare in 
Declarația comună semnată in 1975, 
cu prilejul vizitei premierului bri
tanic la București — marchează, tot
odată. o contribuție certă la conso
lidarea climatului politic european și 
mondial, dovedind că este pe deplin 
posibil ca state deosebite în ce pri
vește orinduirea socială să colaboreze 
amical, atunci cind se pornește de 
la principiile egalității si respectului 
reciproc, ale dreptului fiecărei na
țiuni la dezvoltare de sine stătătoare, 
în conformitate cu interesele și aspi
rațiile sale.

Acestea sint auspiciile prielnice sub 
care .a debutat vizita in Marea Bri
tanie a înalților oaspeți -din România 
socialistă.

...Ora 11.25, ora locală (12.25 ora 
Bucureștiului). După un zbor de trei 
ore, in cursul căruia au fost survo
late teritoriile Ungariei, Austriei, 
R. F. Germania. Belgiei — conducă
torilor și popoarelor acestor țări 
fiindu-le adresate de la bordul avio
nului telegrame de salut din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu — 
aeronava prezidențială aterizează pe 
aeroportul Gatwick din Londra.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint salu
tați cu cordialitate la scara avionu
lui. in numele reginei Elisabeta a 
II-a, de ducele și ducesa de Kent.

Se află de față ducesa de Norfolk, 
care indeplinește funcția de repre
zentant al Coroanei pentru comitatul 
Sussex „de Vest, generalul de armată 
David Evans, comandantul suprem al 
trupelor de asalt din cadrul Forțe

Primire oficială 
cu cele mai înalte onoruri

Este ora 12,30. Trenul special regal 
cu care au călătorit de la Gatwick 
președintele Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu soseste în 
gara Victoria, aflată in inima me
tropolei londoneze. Aici are Ioc ce
remonia primirii oficiale. Gara — o 
construcție sobră, in stil clasic — 
este împodobită sărbătorește. Peronul 
este acoperit in întregime de un 
uriaș covor de catifea roșie. Tricolo
rul românesc si drapelul britanic 
„Union Jack" flutură îngemănate, 
simbolizind bunele relații dintre cele 
două țări si ponoare.

Asistăm ki momente solemne. 
Președintele României socialiste 
este întîmpinat cu cele mai 
înalte onorifri rezervate șefilor de 
stat. cu deosebit fast și strălu
cire, și, în același timp, cu pli
nătatea sentimentelor de stimă si 
considerație fată de personalitatea 
unuia din cei mai remarcabili si 
dinamici oameni de stat ai vremuri
lor noastre — asa cum a scris în 
aceste zile presa britanică — unanim 
prețuit pentru activitatea sa neobo
sită in slujba ideilor păcii si înțele
gerii intre popoare.

Vagonul cu care au călătorit înal- 
ții oaspeți se oprește la mijlocul pe
ronului. unde se află aliniată, in 
mare ținută, o companie de onoare 
făcînd parte din batalionul de gre- 
nadiri de gardă. Răsună salve de 
artilerie în semn de salut.

Președintele Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu sint salutați 
cu multă cordialitate și simpatie de 
regina Elisabeta a II-a a Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord și de prințul Philip, duce de 
Edinburgh.

înalților oaspeți le sint prezentați 
prințul Charles al Țării Galilor 
(Wales), moștenitorul tronului, prin
țesa Anne. alți membri ai familiei 
regale. Sint prezentați, de asemenea, 
primul ministru James Callaghan, 
ministrul afacerilor externe si al 
Commonwealthului. David Owen, 
ministrul afacerilor interne, Merlyn 
Rees, precum și mareșalul Forțelor 
Regale Aeriene, lord Elworthy, lord 
locotenent al Marii Londre, re- 
arezentantul Coroanei în adminis
trația locală, președintele Consiliului 
municipal al Marii Londre. Harold 
Mote, lordul primar al districtului 
Eity. Peter Vannech. lordul primar 
ii districtului Westminster. W. H. 
Kearney, alți reprezentanți ai auto
rităților locale, ofițeri superiori.

Ceremonia continuă in larga es- 
alanadă din fata, gării. Regina Elisa- 
jeta a II-a. împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu și ducele de 
Edinburgh. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. se îndreaptă spre 
tarda de onoare, ai cărei membri 
sint îmbrăcați in splendide uniforme 
ie paradă. Răsună acordurile solem- 
îe ale Imnului de stat al tării noas- 
;re. Președintele Nicolae Ceaușescu 
aste invitat să treacă in revistă gar- 
la de onoare. Comandantul gărzii 
•aportează in limba română : „Dom- 
rule președinte, comandantul gărzii 
le onoare vă prezintă onorul !“.

înalții oaspeți și gazdele regale 
tint conduși apoi de contele de 
Westmorland, Master of the Horse, 
»pre somptuoasele călești regale, 
iplendid decorate, fiecare în sine

in timpul manifestărilor de la Palatul St. James

lor Aeriene Regale, alte persoane 
oficiale.

Este prezent ambasadorul României 
la Londra, Pretor Popa.

Șeful statului român este invitat 
să treacă in revistă garda de onoare 
alcătuită dintr-un detașament al 
Forțelor Aeriene Regale britanice. Se 
intonează Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România.

înalții oaspeți, însoțiți de oficiali
tățile britanice, se îndreaptă apoi cu 
mașinile spre gara Gatwick, unde aș
teaptă trenul special regal. Pe pero
nul gării are loc prezentarea mem
brilor suitei oficiale de onoare ce 
vor însoți pe toată durata vizitei pe 
președintele Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu: lord 
Hamilton de Dalzell, reprezentan
tul reginei in Camera Lorzilor, 
doamna Kathryn. Edith Helen Dug- 
dale. doamna de onoare. Reginald 
Louis Seconde. ambasadorul Marii 
Britanii la București, eu soția, căpitan 
Robert Guy, aghiotant.

De la Gatwick, trenul, special 
regal se îndreaptă spre gara Victoria, 
din centrul Londrei.

fiind o adevărată operă de artă, re
zervate numai ceremoniilor cu totul 
deosebite.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regina Elisabeta a II-a iau loc in 
prima caleașca, trasă de trei perechi 
de cai albi, tovarășa Elena Ceaușescu 
și ducele de Edinburgh in cea de-a 
doua ; celelalte persoane oficiale ro
mâne și britanice — in următoarele 
cinci călești. Cortegiul este deschis 
de o escortă alcătuită din ostași ai 
Cavaleriei Regale (Household Ca
valry), in uniforme de mare (Snută.

întreaga desfășurare a primirii o- 
ficiale rezervate înalților oaspeți ro
mâni — transmisă in direct de tele
viziunea britanică — a constituit incă 
o dovadă grăitoare a marii atenții 
acordate vizitei șefului statului ro
mân. a stimei și considerației pro
funde manifestate și in Marea Bri
tanie, ca pretutindeni în lume, față 
de personalitatea politică remarcabilă 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care a ridicat prestigiul și autorita
tea internațională a României pe 
culmi neatinse niciodată in trecut.

în acordurile solemne ale imnuri
lor de stat ale celor două țări, cor
texul se pune în mișcare. Traseul, 
flancat, pe întreaga sa lungime, de 
ostași ai regimentelor de gardă in 
aceeași ținută de paradă, străbate 
marile artere londoneze înțesate de 
lume. Mulțimea aplaudă îndelung. Se 
aud ovații : „Long live the anglo- 
romanian friendship" (Trăiască 
prietenia britanico-română !). Un 
grup de membri ai Asociației de 
prietenie Marea Britanie — Româ
nia, care poartă o mare ban-

Cortegiul oficial în drum spre Palatul BuckinghamSe trece în revistă garda de onoare

celebrul
„Big Ben", ale cărui 

marii

derolă pe care stă scris in lim
ba română „Bine ați venit flu
tură stegulețe românești, aplaudă cu 
entuziasm. Multi, foarte multi cetă
țeni iau fotografii, finind să imorta
lizeze acest moment de neuitat în 
cronica relațiilor prietenești dintre 
cele două țări. Ambianta festivă este 
întregită de cintecele executate de 
fanfarele militare ce sint aliniate de-a 
lungul întregului traseu. Se trece pe 
Victoria Street, una din străzile cele 
mai aglomerate ale Londrei, unde, 
alături de clădiri maiestuoase, in stil 
tradițional, descoperi edificii ultra
moderne. creații îndrăznețe ale arhi
tectonicii britanice contemporane. 
Spre capătul străzii, pe partea dreap
tă. se zărește faimoasa Catedrală 
Westminster. de peste nouă seco
le locul de incoronare a regilor 
Angliei. La fiecare pas, o nouă intil- 
nire cu istoria. La o mică distanță se 
inalță Palatul Westminster — sediul 
parlamentului britanic, cu 
orologiu-turn 
clopote au anunțat victoria 
coaliții a popoarelor împotriva hitâe- 
rismului.

La trecerea cortegiului, mulțimea 
aplaudă cu sentimente de caldă prie
tenie si sincer respect pentru condu
cătorul unei țări care, prin politica 
sa constructivă, dinamică, si-a cîști- 
gat simpatia si prețuirea unanimă, 
și-a dobindit nentunărati prieteni pe 
toate meridianele.

Cortegiul parcurge în continuare 
Whitehall, artera pe care sint situa
te principalele departamente guver
namentale : se trece prin fața Ceno- 
tafului. monument sobru, înălțat in 
memoria 
războaie 
Trafalgar 
portantă 
imensul soclu de piatră pe care se 
inalță statuia amiralului Nelson, iar 
de aici se intră pe „The Mali", larga 
arteră acoperită cu asfalt de culoare 
cărămizie care duce spre Palatul 
Buckingham. Pe tot parcursul acestei 
artere, de la impozantul Arc al 
Amiralității, pe sub care trece cor
tegiul, și pină în fața palatului, unde 
se ridică monumentul consacrat re
ginei Victoria, aceeași atmosferă 
însuflețită, aceeași mulțime compactă 
care aclamă, face semne prietenești. 
Pe catarge înălțate, imense steaguri 
românești și britanice împodobesc 
„The Mali". Sint steaguri care, 
de-a lungul traseului, au fost arbo
rate șl pe clădirile oficiale din 
Whitehall, pe numeroase alte edificii.

Primirea călduroasă făcută de lon
donezi solilor poporului român aici, 
ca și pe întregul traseu străbătut de 
cortegiul oficial, oglindește in mod 
expresiv interesul și aprecierea de 
care se bucură țara noastră, reflectă 
dorința de mai bună cunoaștere și 
apropiere reciprocă, de lărgire con
tinuă a dialogului, inscriindu-se, tot
odată, ca un cald omagiu adresat 
președintelui României.

In această ambianță sărbătorească, 
cortegiul ajunge 
kingham.

celor câzuți in cele două 
mondiale. Se ajunge in 
Square, piața cea mai im- 
a Londrei, dominată de

la Palatul Buc-

OMAGIUL REPREZENTANȚILOR
CETĂȚENILOR LONDREI

in fastuoasa 
Tronului de la Palatul St. 
fosta reședință a suveranilor 
oină la urcarea pe tron a 
Victoria. La primire au par- 
tovarăsii 
Andrei.

Gheorghe Oprea, 
precum si membrii

Președintele Nicolae Ceausescu si 
tovarășa Elena Ceausescu au primit 
in cursul după-amiezii de marți pe 
președintele Consiliului Marii Lon- 
dre, însoțit de o delegație a consi
liului. prețuim si pe primarul distric
tului Westminster. împreună cu o 
delegație de deputati ai Consiliului 
primăriei acestui district.

Primirea a avut Joc 
Sală a 
James.
Angliei 
reginei 
ticipat 
Ștefan 
suitei de onoare britanice. A fost de 
fată ambasadorul român, la Londra.

Președintele Consiliului Marii Lon- 
dre. Harold Mote, dă citire salutului 
omagial adresat președintelui Nicolae 
Ceausescu si tovarășei Elena 
Ceausescu :

..Noi. președintele și membrii Con
siliului Marii Londre, sintem privi
legiat! si fericiți să urăm bun venit 
Excelenței Voastre și doamnei Elena 
Ceaușescu. la începutul vizitei dum
neavoastră de stat la invitația iubitei 
noastre suverane.

Vă transmitem dumneavoastră u- 
răriie călduroase și cordiale a șapte 
milioane de locuitori ai Marii Lon
dre, de care noi sîntem aleși și pen
tru care noi asigurăm serviciile pu
blice și confortul.

Pot să vă asigur, domnule pre
ședinte, că noi, în Regatul Unit, și în 
special cei care locuiesc în Londra, 
sintem întotdeauna fericiți să primim 
vizitatori din tara dumneavoastră in 
această capitală a noastră. Pe lingă 
locul pe care îl ocupă în relațiile in
ternaționale și eițropene. Londra în
seamnă sediul guvernului nostru, 
centrul activității comerciale si fi
nanciare și, în același timp, ea este 
lăcaș de invățămint și inima cultu- 
ral-artistică a țării noastre. Sîntem 
mulțumiți să urăm bun venit in a- 
ceastă vizită de stat unei personali
tăți care este familiarizată cu po
porul și țara noastră și al cărei fiu 
mai marc. Valentin, a ales Londra și 
Colegiul Imperial de Știință și Teh
nologic pentru a-și efectua studiile 
în domeniul fizicii.

La origine, cele două țări ale noas
tre Împărtășesc tradiții care provin 
din perioada Romei antice. Culturile 
română și britanică au astfel legături 
comune care au dat ambelor noastre 
popoare dragostea de cunoaștere, 
pentru dreptate și adevăr. Ele au. de 
asemenea, o profundă si statornică 
tradiție artistică și teatrală. Consiliul 
Marii Londre este mîndru de malul 
sudic al fluviului Tamisa, unde s-a 
ridicat unul dintre cele mai semnifi
cative complexe artistice din Europa,

sălile de concerte, cinemato- 
Galeria de pictură ale con- 
precum și Teatrul Național,

inclusiv 
grafe și 
siliului, _ _ _____ ___ ,_____
la construcția și administrația căruia 
consiliul a jucat un rol important. 
Ne amintim cu plăcere de turneul 
Ansamblului folcloric român. in 
urmă cu patru ani. la Queen Elisa
beth Hall și sperăm că alte schimburi 
similare vor avea loc în viitor.

Domnule președinte, in numele 
locuitorilor Marii Londre. vă urăm 
dumneavoastră și distinsei dum
neavoastră soții un sincer bun venit 
in capitala noastră și ne exprimam 
speranța că vizita dumneavoastră va 
fi atit plăcută, cit și fructuoasă. Fie 
ca anii ce urmează să vă aducă 
dumneavoastră și poporului român 
beneficiile unei păci trainice și 
prosperități binemeritate".

Președintele Consiliului Marii Lon
dre înminează apoi, intr-un cadru 
solemn, șefului statului român textul 
scris al salutului.

Răspunzind, tovarășul

Ceaușescu a declarat ■
Domnule președinte al Consiliului 

Marii Londre,
Domnilor membri ai consiliului, 
Doamnelor și domnilor,
Sint bucuros să vă adresez dum

neavoastră, precum și locuitorilor 
Londrei, un cald salut și cele mai 
bune urări.

Ne produce o profundă satisfacție 
faptul că, la invitația Maiestății Sale 
regina Elisabeta a H-a și a Alteței 
Sale ducele de Edinburgh, avem pri
lejul să facem această vizită oficială 
în frumoasa dumneavoastră tară și in 
minunata ei capitală. Londra.

Așa cum pe bună dreptate spuneați, 
domnule primar, cele două țări ale 
noastre au multe tradiții comune, care 
datează încă din perioada Romei an
tice. De nenumărate ori. îndeosebi in 
decursul ultimelor veacuri, remarca
bile personalități ale gîndirii politice, 
filozofice, culturale românești și bri
tanice s-au aflat in strînse legături, 
au acționat împreună pentru victoria 
ideilor înaintate, pentru progresul 
celor două popoare și al întregii u- 
manități. De asemenea, un însemnat 
număr de savanți români au lucrai 
în Anglia, aducindu-și contribuția Ia 
realizarea unor creații epocale in do
meniul științei și tehnicii.

Astăzi continuă să se dezvolte în
tre popoarele noastre relații largi, 
bazate pe principiile deplinei egali
tăți, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc. Sint încredințat că vizita pe 
care o facem acum in Marea Brita-

pe planul vieții iniei- 
interesul soluționării 
problemelor complexe 
omenirea contcmpora- 

produs o vie satisfacție 
dumneavoastră.

nie va da un nou și puternic impuls 
prieteniei și colaborării dintre po
poarele român și englez.

Ne exprimăm, de asemenea, spe
ranța că va cunoaște o dezvoltare 
continuă și conlucrarea dintre Româ
nia și Anglia 
naționale, în 
constructive a 
care preocupă 
nă. Ne-au 
cuvintele dumneavoastră, domnule 
președinte, care au dat expresie do
rinței Consiliului Marii Londre de 
a-și aduce contribuția Ia promovarea 
unei asemenea colaborări.

Vă doresc dumneavoastră, tuturor 
cetățenilor Londrei, multă sănătate, 
fericire, prosperitate și pace.

Textul scris al răspunsului pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia urmează a fi păstrat ca docu
ment istoric in. arhivele primăriei.

în continuare, in Sala Tronului este 
primită delegația Consiliului primă
riei districtului Westminster. in 
frunte cu lordul primar W. H. Kear
ney. Precedat de un purtător al în
semnelor înaltei sale funcții, lordul 
primar este îmbrăcat în vesminte de 
ceremonie, din mătase albastră, cu 
broderii de aur. in timp ce membrii 
consiliului poartă robe de catifea 
violetă.

Lordul primar dă citire cuvintului 
omagial de salut adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu :

„Excelență,
Noi, lordul primar și membrii 

Consiliului din Westminster, sîntem 
incintați să vă adresăm dumnea
voastră, președintele Republicii So
cialiste România, și doamnei Elena 
Ceaușescu un călduros și cordial bun 
venit in City ca oaspeți ai iubitei 
noastre regine.

Sintem conștienți că nu sinteți 
străini de meleagurile noastre, intru- 
cit ați vizitat această țară în 1963 și. 
mai recent, in iunie 1975. Dar, cu 
acest prilej, avem onoarea să vă pri
mim intr-o vizită oficială de stat, ca 
șef de stat al unei țări cu care Marea 
Britanie întreține relații îndelungate 
economice și politice. De aceea sin
teți în mod deosebit bine veniți.

Este plăcut să știm că în aceste 
momente economice dificile comerțul 
între țările noastre continuă să se 
extindă și ne exprimăm speranța că 
această tendință va continua și că re
lațiile de prietenie, atit colective, cit 
și individuale, vor înflori.

Excelență,
ta începutul acestui an ați sărbă

torii o dublă aniversare personală,

Westmin- 
cele mai
in Marea

cu ocazia celei de-a 60-a aniversări 
a zilei dumneavoastră de naștere și 
a 15 dc ani de activitate politică re
marcabilă. Aceste evenimente au fost 
marcate corespunzător in România. 
Semnificația lor nu a scăpat atenției 
țării noastre, unde politica dumnea
voastră externă dinamică și plină de 
imaginație este recunoscută și apre
ciată.

Ne exprimăm încrederea că dum
neavoastră Și doamna Ceaușescu veți 
fi satis tăcuți de vizita dumneavoas
tră in Regatul Unit și că vă veți in- 
toarce în România convinși de deo
sebita bunăvoință care există și pe 
care pot fi bazate relațiile viitoare, 
pline dc succes".

Răspunzind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a decl«rat;

Domnule lord primar, 
Domnilor consilieri,
Am satisfacția să vă adresez, in 

numele meu și al soției mele, dum
neavoastră, cetățenilor din 
ster, un salut cordial și 
bune urări.

Vizita pe care o facem 
Britanic, Ia invitația Maiestății Sale 
regina Elisabeta a II-a și a ducelui 
de Edinburgh, are drept scop promo
varea largă a colaborării româno- 
britanice, atit în ce privește schim
burile economice care — așa cum 
pe drept cuvînt ați menționat — în 
împrejurările actuale au o deosebită 
însemnătate pentru fiecare națiune 
și pentru progresul general, cit și în 
domeniul tchnico-științific și cultu
ral, al contactelor umane. Tot ceea 
ce țara mea, România, întreprinde 
atit în dezvoltarea social-economleă 
internă, în edificarea societății so
cialiste, cit și în politica sa externă 
urmărește să contribuie Ia cauza pro
gresului și civilizației, la promova
rea in viața internațională a princi
piilor noi ale egalității și respectului 
reciproc, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc, 
în Scopul făuririi unei lumi in care 
popoarele să se simtă Cu adevărat 
stăpine pe destinele lor, să benefi
cieze plenar de marile cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne, ale ge
niului uman.

Cu dorința ca relațiile de cooperare 
româno-britanice, pe plan bilateral 
și in arena mondială, să cunoască o 
tot mai intensă dezvoltare, vă urez 
dumneavoastră, populației din West
minster multă fericire, progres, pros
peritate și pace.

Textul alocuțiunii șefului statului 
român va fi păstrat în arhivele pri
măriei districtului Westminster, pen
tru a aminti de acest prilej istoric.
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU IN MAREA BRITANIE

în timpul ceremonialului primirii oficiale de la gara VictoriaBanchet în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu oferit de regina Elisabeta a Il-a și ducele de Edinburgh
(Urmare din pag. I)
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe șeful sta
tului român.

Au participat, de asemenea, regina 
mamă Elisabeta, prințul Charles al 
Țării Galilor (Wales), prințesa Anne, 
prințesa Margaret, ducele și ducesa 
de Kent, ducele și ducesa de Glou-

Toastul reginei
Elisabeta a ll-a

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 
dezvoltat în mod remarcabil în cnrsul 
ultimilor 10 ani. Vizita la București 
a lui sir Harold Wilson, in calitate de 
prim-ministru,' in 1975, a constituit o 
piatră de hotar în creșterea Înțele
gerii reciproce. Declarația comună 
semnată atunci a fost primul docu
ment bilateral de acest fel semnat 
după Conferința de la Helsinki pen
tru securitate și cooperare în Europa 
și a reprezentat un exemplu al mo
dului cum trebuie traduse unele prin
cipii și prevederi ale Actului final în 
acțiuni practice efective. în acest 
mod am demonstrat de ambele părți 
angajamentul nostru fată de colabora
rea pașnică între națiuni.

Cele două țări ale noastre fac co
merț de multă vreme. în secolul al 
XVI-lea, domnitorii Moldovei au ex
portat vite în Anglia prin Polonia și 
peste Marea Baltică, iar regina Eli
sabeta I a negociat un tratat care 
prevedea libera circulație a mărfu
rilor englezești în Moldova — un 
excelent exemplu de schimburi în 
ambele sensuri pe care se bazează 
orice comerț internațional sănătos. în 
prezent, comerțul a devenit mai com
plex, iar noi ne bucurăm de ex
celenta colaborare cu țara dum
neavoastră de mai mulți ani, în spe
cial in domeniul aviației. Sperăm nu 
numai să lărgim comerțul existent, 
ci să și găsim noi forme de coope
rare comercială și industrială, spre 
avantajul nostru reciproc.

însă contactele dintre țările noas
tre sînt, de fapt, mult mai largi. O 
expoziție privind 100 de ani de artă 
românească este prezentată acum la

Dejun oferit de regina Elisabeta a ll-a 
și ducele de Edinburgh

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați de regina Elisabeta a Il-a și 
ducele de Edinburgh la un dejun, 
care a avut loc in salonul „Bow 
Room“ al Palatului Buckingham.

Au participat Gheorghe Oprea, 

cester și alți membri ai familiei re
gale, precum și primul ministru Ja
mes Callaghan, lordul președinte al 
Consiliului și lider al Camerei Co
munelor, Michael Foot, lordul cance
lar Elwyn-Jones, ministrul afacerilor 
externe și al Commonwealthului, Da
vid Owen, ministrul finanțelor, Denis 
Healey, ministrul afacerilor interne, 
Merlyn Rees, lordul Sigiliului privat

Somerset House, în timp ce noi am 
trimis o expoziție de acuarele de 
Turner la București. Și în domeniul 
sportului sînt incintată oă echipa ro
mână de rugbi va face un turneu în 
țara noastră. Și aici avem de învățat 
unii de la alții, căci multe mii de ti
neri din țara noastră caută acum să 
urmeze exemplul performanțelor 
strălucitei dumneavoastră tinere gim
naste Nadia Comăneci, ale cărei re
marcabile demonstrații ne-au produs 
atita plăcere.

Pe toate aceste căi. țările noastre 
ajung să se cunoască mai bine, iar 
la aceasta ajută și marele număr de 
turiști britanici care ajung în Româ
nia pentru a profita de clima de vară 
și minunatele peisaje ale țării dum
neavoastră. Dacă oamenii de rind pot 
să se intilnească Și să se împriete
nească, aceasta oferă un fundament 
trainic pentru înțelegere și colabo
rare internațională. Sperăm că tot 
mai mulți români vor veni in Marea 
Britanic. Ei vor fi foarte bine ve- 
niți.

Domnule președinte, am vorbit des
pre o gamă largă de legături dintre 
România și Marea Britanie. Sper că 
acestea vor fi întărite datorită vizitei 
dumneavoastră și că prietenia dintre 
popoarele noastre va crește. Sînt în
credințată, de asemenea, că vă va i 
face amindurora plăcere șederea 
dumneavoastră în mijlocul nostru și 
că veți păstra amintiri plăcute.

Ridic paharul in sănătatea dum
neavoastră, domnule președinte, a j 
doamnei Ceaușescu și pentru prospe
ritatea și fericirea poporului român.

Ștefan Andrei. Vasile Pungan. Ion 
Avram, celelalte persoane care-1 în
soțesc pe șeful statului român. Au 
luat, de asemenea, parte ducele și 
ducesa de Kent, alte persoane oficia
le britanice.

Dejunul s-a desfășurat într-o am
bianță cordială. 

și președinte al Camerei Lorzilor, 
Frederick Peart.

Printre invitați s-au numărat, de 
asemenea, Margaret Thatcher, liderul 
Partidului Conservator, David Steel, 
liderul Partidului Liberal, membri ai 
Camerei Comunelor și ai Camerei 
Lorzilor, primarii districtelor City și 
Westminster, ofițeri superiori, alte 
persoane oficiale britanice, șefi ai 
unor misiuni diplomatice.

(Urmare din pag. I)
în domeniul vieții internaționale. 
Contactele politice la diferite ni
veluri, schimburile de vizite din 
ce în ce mai frecvente în ulti
mul timp au contribuit și contribuie 
la mai buna cunoaștere și apropiere 
între cele două țări și popoare. Ac
tuala noastră vizită constituie o eloc
ventă expresie a bunelor relații ro- 
mâno-englcze, cit și a dorinței comu
ne de a le imprima un curs continuu 
ascendent.

Sîntem convinși că dezvoltarea mul
tilaterală a colaborării dintre Româ
nia și Marea Britanie, pe baza deplinei 
egalități în drepturi, a respectului in
dependenței sî suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne si 
avantajului reciproc — principii con
semnate în Declarația comună ro- 
mâno-britanică din 1975 — corespun
de pe deplin intereselor popoarelor 
noastre, înscriindu-se, totodată, ca o 
contribuție concretă la cauza secu
rității si cooperării pe continentul 
european și în întreaga lume. înte- 
meindu-se și în viitor pe aceste prin
cipii, relațiile româno-britanice vor 
oferi, fără îndoială, in contextul lu
mii de azi. un viu exemplu de ra
porturi între două state cu orînduiri 
sociale diferite dornice să trăiască in 
înțelegere și prietenie.

Angajată în marea operă de edi
ficare a societății socialiste. Româ
nia acționează pentru- dezvoltarea in 
ritm inalt a industriei, modernizarea 
agriculturii, înflorirea învătămintului, 
științei și culturii, ridicînd continuu 
nivelul de trai al maselor populare, 
întărind independenta sî suveranita
tea patriei.

Vizita noastră în Marea Britanie 
are loc într-o epocă de profunde 
schimbări naționale si sociale in în
treaga lume, de afirmare tot mai 
puternică a voinței popoarelor de a 
trăi libere si suverane, de a colabora 
într-un climat de pace si bună înțe
legere. Omenirea înfățișează astăzi 
un tablou extrem de divers si com
plex. Există țări cu orînduiri sociale 
diferite, state cu o economie foarte 
avansată și țări rămase în urmă, mai 
sint popoare care luptă pentru a se 
constitui în națiuni libere, de sine 
stătătoare. Totodată, trăim era celei 
mai impetuoase afirmări a revoluției 
tehnico-stiintifice mondiale, a cu
noașterii. a manifestării minunatei 
puteri creatoare a geniului uman.

în timpul banchetului, regina Eli
sabeta a Il-a a rostit un toast. A 
răspuns președintele Nicolae 
Ceaușescu.

în cursul banchetului, care a de
curs într-o atmosferă de cordialitate 
deplină, orchestra Regimentului de 
gardă din Țara Galilor (Wales) și 
cimpoierii primului batalion de gar
dă scoțian au prezentat un bogat 
program muzical.

Este firesc ca în acest cadru interna
țional popoarele, intreaga omenire 
să caute cu ardoare căi de apropiere 
și intelegere, de conlucrare pașnică.

Pentru noi. europenii, are un ca
racter prioritar înfăptuirea securității 
pe acest continent, unde sînt concen
trate cele mai mari forte militare 
cunoscute în istorie si de unde au 
izbucnit in decursul unei jumătăți de 
secol două războaie mondiale pusti
itoare.

Toate popoarele sint, de asemenea, 
preocupate să se lichideze orice cioc
niri militare, conflicte și stări de în
cordare, să se pună capăt cursei 
înarmărilor, să se treacă la dezarma
rea generală, si în primul rînd la 
dezarmarea nucleară. O cerință esen
țială a evoluției mondiale este lichi
darea stării de subdezvoltare în care 
trăiește cea mai mare parte a glo
bului. făurirea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale, înte
meiată ne relații de deplină echitate 
intre națiuni.

în vederea soluționării juste si du
rabile a acestor probleme sînt nece
sare participarea activă Ia viața in
ternațională a tuturor statelor, pre
cum si intensificarea colaborării 
dintre ele în toate domeniile, lărgi
rea schimbului de valori materiale și 
spirituale, aprofundarea cunoașterii 
reciproce pe planul marilor creații 
sociale, culturale, artistice — pornind 
de la adevărul că fiecare popor, in
diferent de mărime, aduce o contri
buție originală la tezaurul civilizației 
universale.

Conlucrînd în acest spirit. Româ
nia și Marea Britanie vor aduce o 
contribuție constructivă la evoluția 
vieții internaționale, la cauza inde
pendentei popoarelor, a păcii și secu
rității mondiale.

Cu dorința ca vizita pe care o fa
cem în tara dumneavoastră să mar
cheze un moment nou în dezvoltarea 
relațiilor româno-britanice. atit pe 
pian bilateral, cit și pe arena mon
dială. în interesul celor două popoa
re. al cauzei înțelegerii și păcii ge
nerale. vă invit să toastăm :

— in sănătatea Maiestății Sale re
gina Elisabeta a H-a si a Alteței 
Sale, ducele de Edinburgh !

— pentru prosperitatea si fericirea 
poporului britanic !

— pentru prietenia și colaborarea 
româno-britanică !

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor !

Președintele Nicolae Ceaușescu și regina Elisabeta a ll-a în timpul ceremoniei oficiale

Solemnitatea 
de la 

catedrala
Westminster
In cursul după-amiezii, în cadrul 

unei ceremonii solemne, președintele 
Nicolae Ceaușescu a depus o coroană 
de flori la Mormintul Soldatului 
Necunoscut, aflat în incinta catedra
lei Westminster. Pe panglica coroa
nei era scris : „Din partea președin
telui Republicii Socialiste România".

S-a păstrat un moment de recule
gere.

După ceremonie, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de persoane ofi
ciale române și britanice, au fost in
vitați să viziteze celebra catedrală 
Westminster.

întemeiată in secolul al VlII-lea 
de călugării benedictini sub numele 
de West Minster (Mînăstirea din 
partea de vest a cetății), catedrala a 
devenit, prin completări și restau
rări succesive, capodopera arhitectu
rală admirată astăzi, unul din cele 
mai vestite monumente ale artei go
tice. Aici s-au încoronat toti regii 
Angliei, începînd cu Wilhelm Cuce
ritorul ; aici sînt înmormîntați mulți 
dintre ei, împreună cu poeți, artiști 
și savanțl celebri, care au făcut, de-a 
lungul secolelor, faima Marii Bri
tanii. Statuete și plăci comemorative 
evocă gloria altor fii celebri ai An
gliei, de la Shakespeare la Milton, și 
de la Shelley la Thackeray.

La încheierea vizitei, înalții oaspeți 
au semnat in Cartea de onoare.
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU ÎN MAREA BRITANIE
Sosirea la Palatul Buckingham Plecarea din Capitală

Ora 13. în fata cortegiului oficial 
se deschid porțile monumentale ale 
Palatului Buckingham, reședința su
veranilor Marii Britanii incepind din 
1861. de pe vremea reginei Victoria. 
Aici, in semn de înaltă cinstire, pe 
toată durata șederii lor, va fi reșe
dința președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
onoare rezervată numai oaspeților 
celor mai de seamă.

Reconstruit in întregime la începu
tul secolului trecut, palatul se dis
tinge prin măreția sa : capiteluri de 
marmură în diverse culori, saloane 
de ceremonii cu lambriiiri aurite, 
fastuoase tapiserii, colecții de porțe
lanuri, statuete și vaze. Prin feres
trele palatului se dezvăluie priviri
lor grădinile interioare, neasemuite 
prin rafinamentul lor cromatic, prin 
armonia desăvîrșită ; unul din cele

mai frumoase apartamente, „The 
Belgian Suite", este rezervat înalți- 
lor oaspeți.

în curtea palatului este aliniat un 
detașament de gardă in mare tinută, 
care dă onorul în momentul opririi 
cortegiului. Se intonează Imnul de 
stat al Republicii Socialiste România.

La intrarea în Palatul Regal, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, regina Elisabeta a 
Il-a si ducele de Edinburgh sînt în
tâmpinați de lordul Mac Lean, lordul 
șambelan al Curții Regale, și de du
cele de Northumberland, mareșalul 
Curții, care îi conduc spre marea 
sală (Grand Hall) a palatului. Aici, 
regina Angliei prezintă inalților 
oaspeți pe membrii Casei Regale.

La rîndul său. președintele Nicolae 
Ceaușescu prezintă persoanele care 
îl însoțesc.

Ceremonia conferirii unor înalte 
distincții britanice și românești
In cursul după-amiezii. la Palatul 

Buckingham a avut loc ceremonia 
conferirii unor înalte distincții brita
nice si românești.

Regina Elisabeta a Il-a a conferit 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
ordinul de înaltă distincție ,.Bath“ in 
gradul de Cavaler al Marii Cruci.

La rîndul său. președintele Nicolae 
Ceaușescu a conferit reginei Elisa
beta a Il-a înaltul ordin „Steaua Re
publicii Socialiste România, clasa I.

Cei doi șefi de stat se felicită re
ciproc. Asistăm la momente a căror 
solemnitate dă expresie sentimente
lor de stimă, considerație si prietenie 
intre cele două țări si popoare.

Intîlnire protocolară la Clarence House 
cu regina mamă Elisabeta

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au avut o 
intîlnire protocolară la Clarence 
House, cu regina mamă Elisabeta.

Mama actualei suverane și-a ex
primat satisfacția de a-i putea saluta 
la reședința sa pe inalții oaspeți, 
cărora le-a adresat un călduros „bun 
venit".

în cadrul convorbirii care a avut 
loc a fost evocată însemnătatea vi
zitei în Marea Britanie a președin
telui Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu pentru întă
rirea continuă a tradiționalelor le
gături româno-britanice.

întilnirea a decurs într-o ambianță 
de caldă cordialitate.

Vizitarea Galeriei regale de picturi
Marți după-amiază, președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat Galeria regală 
de picturi de la Palatul Buckingham.

Situată într-o clădire alăturată ari
pii de vest a Palatului Buckingham,

galeria regală reunește tablouri ale 
unor maeștri vestiți. Distinșii oaspeți 
au dat o înaltă apreciere capodope
relor ce alcătuiesc acest tezaur de 
inestimabilă valoare artistică.

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au plecat, marți di
mineața, în Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, unde vor 
face o vizită de stat, la invitația Ma
iestății Sale regina Elisabeta a Il-a 
și a ducelui de Edinburgh.

în această vizită șeful statului ro
mân este însoțit de tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, prim viceprim-ministru 
al guvernului, Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, Vasile Pun- 
gan, ministru la Președinția repu
blicii, șeful grupului de consilieri ai 
președintelui, și Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
conduși de tovarășii Manea Mănescu,

Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Constantin Dăscăles- 
cu. Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voi- 
tec, Ion Coman, Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae Gio- 
san, Vasile Patilineț, Ion Ursu, Ri
chard Winter, Vasile Marin, Vasile 
Mușat. Tovarășii din conducerea par
tidului și statului au venit împreună 
cu soțiile.

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

Pe aeroport se aflau Colin G. Mays, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al

Marii Britanii la București, și 
membri ai ambasadei.

Grupuri de pionieri au înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cu deosebită căldură de mii 
de bucureșteni veniți la aeroport, 
care i-au'urat drum bun, succes de
plin în această vizită, exprimîndu-și 
convingerea că ea va contribui la 
dezvoltarea cooperării și colaborării 
dintre cele două țări și popoare, spre 
binele reciproc, în interesul cauzei 
păcii, securității și înțelegerii intre 
națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor prietenești 
ale mulțimii.

La ora 9.25 aeronava prezidențială a 
decolat. îndreptîndu-se spre Londra.

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 

Tovarășului PAL L0S0NCZ1 
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Survolind teritoriul Republicii Populare Ungare, vă adresez dumneavoastră 
și poporului ungar prieten un salut cordial și urări de noi succese pe calea 
înfăptuirii hotăririlor Congresului al XI-lea al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

îmi exprim convingerea că, în spiritul înțelegerilor la care am ajuns 
împreună, relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele 
și tarile noastre se vor dezvolta continuu, în interesul celor două popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele federal al Republicii Austria
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Austria doresc să vă adresez 

un salut cordial și cele mai bune urări de progres, prosperitate și pace 
pentru poporul austriac prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații dintre România și Austria se 
vor dezvolta continuu, spre binele și in folosul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și securității în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului WALTER SCHEEL
Președintele Republicii Federale Germania

îmi este deosebit de plăcut ca, survolind teritoriul Republicii Federale 
Germania, să vă transmit cele mai cordiale salutări și urări de fericire 
personală, de progres și prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

Doresc să-mi exprim și cu acest prilej convingerea că, în spiritul 
înțelegerilor convenite împreună, bunele relații dintre țările noastre vor 
cunoaște o dezvoltare continuă, in avantajul reciproc al popoarelor noastre, 
al cauzei păcii și cooperării pe continentul nostru și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor

Survolind teritoriul regatului Belgiei, am deosebita plăcere a vă adresa 
cordiale urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și prosperitate 
poporului belgian.

Apreciind cursul pozitiv al relațiilor de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre, Îmi exprim convingerea că ele vor continua să se dezvolte 
tot mai larg și în viitor, în folosul celor două popoare, al păcii și securității 
pe continent ți în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica
Martt la amiază au luat sfîrsit lu- 

trările simpozionului româno-bulgar 
1U tema „Modernizarea învătămintu- 
ui superior universitar in Republica 
Socialistă România si Republica 
Populară Bulgaria", care s-au desfă
șurat in Capitală, in intervalul 9—13 
unie, sub auspiciile Universității 
oucureștene.

în încheiere, participanții — cadre 
lidactice și cercetători științifici de 
a universitățile din București, Cra- 
ova. Sofia si Tirnovo — au dezbătut, 
n cadrul unei mese rotunde, diferite 
ispecte ale raporturilor culturale ro- 
nâno-bulgare in perioada modernă. 
Di au analizat, în principal, modali- 
ățile de modernizare a invătămin- 
ului universitar prin integrarea șco- 
ii superioare cu activitatea de cerce- 
are și de producție.

★
La București au început, marți, lu- 

Tările unei intilniri de lucru intre 
■ delegație a Institutului dunărean 
uropean. formată din reprezentanți 
i unor firme comerciale, bancare și 
ndus-triale din Austria, Belgia și R.F. 
Jermania și reprezentanți ai unor 
linistere economice. întreprinderi de 
omert exterior și industriale din tara 
loastră.
în cadrul întilnirii au fost prezen- 

ite informări privind dinamica dez- 
oltării economiei românești, .posibi- 
tătile de cooperare ale firmelor 
trăine reprezentate la reuniune cu 
arteneri din România.
în continuare, participantii de 

este hotare vor avea întrevederi și 
or purta tratative la ministere eco- 
omice. centrale industriale si intre- 
rinderi de comerț exterior.
La deschiderea lucrărilor întilnirii 
participat Hristache Zambdti. vice- 

reședinte al Camerei de Comerț și 
ndustrie. >
A fost prezent Franz Wunderbal- 
inger, ambasadorul Austriei la 
lucurești.

★
Delegația orașului Istanbul, con- 
usă de Ihsan Tekin, guvernatorul 
rașului, a făcut, marți dimineața, 
vizită la Consiliul popular al mu-

zilei
nicipiului București, unde a avut o 
întrevedere cu Ion Dincă, primarii) 
general al Capitalei, și cu alți mem
bri ai Comitetului executiv al con
siliului popular municipal.

în timpul întrevederii a avut loc 
un schimb dc opinii privind activi
tatea celor două municipalități, re- 
levîndu-se importanța schimburilor 
de delegații româno-turce pentru în
tărirea continuă a relațiilor dc prie
tenie dintre cele două țări și po
poare.

Lit întrevedere a fost de față Nahit 
Ozgiir, ambasadorul Republicii Turcia 
la București.

La galeria „Căminul artei" din 
Capitală a avut loc, marți la amiază, 
vernisajul expoziției pictorului Greg 
Constantine, profesor la Universita
tea „Andrews" dip Michigan—S.U.A. 
Sînt prezentate peste 20 de lucrări 
realizate intr-o viziune modernă și 
o tehnică interesantă. La loc de cin
ste se află portretul președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, realizat de picto
rul american.

La vernisaj au rostit scurte alocu
țiuni prof. dr. Virgil Cândea, secre
tar al asociației „România", criticul 
de artă Dan Grigorescu și artistul 
expozant.

Au participat reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Uniunii artiștilor plastici, alți 
oameni de artă și cultură, un nume
ros public.

Erau de față membri ai Ambasa
dei S.U.A. la București.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste s-a deschis, 
marți, la galeriile de artă din Timi
șoara o expoziție de grafică contem
porană din Republica Populară Ban
gladesh.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai municipalității, personalități 
ale vieții culturale și artistice din lo
calitate. Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei R. P. Bangladesh 
la București.

(Agerpres)

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR tv
în județul Constanța sînt necesare 

cantități mari de legume care să a- 
sigure buna aprovizionare a popu
lației locale, a sutelor de mii de tu
riști care își petrec concediul pe li
toral, precum și materii prime pen
tru fabrica de conserve „Munca" — 
una din cele mai mari unități de a- 
cest fel din țară. Cultivarea legume
lor, îndeosebi lucrările de întreținere 
— prășit, plivit — operațiuni specifice 
acestui sezon, ca și cele de recoltat 
reclamă, în mod obișnuit, un consum 
mare de forță de muncă. Or, în con
dițiile reducerii populației ocupate in 
agricultură, proces foarte accentuat 
și în satele județului Constanța, se 
impunea ca o necesitate stringentă ex
tinderea mecanizării în legumicul
tura. Avind in vedere această cerin
ță, in ultimii ani, stațiunile pentru 
mecanizare și întreprinderile agricole 
de stat au fost dotate cu tractoare și 
diferite utilaje destinate mecanizării 
lucrărilor in legumicultura. Numai 
că. din analizele efectuate de Cen
trala pentru mecanizarea agriculturii, 
a rezultat că, atît in județul Constan
ța, cît mai ales în alte județe, ex- 
cluzind tractoarele legumicole — a- 
cestea au fost repartizate să facă lu
crări și în alte sectoare — utilajele 
respective, cum sînt freze, modela
toare pentru sol, mașini de plantat 
răsaduri, dislocatoare pentru rădăci- 
noase și altele, nu au fost folosite de
ci t intr-o proporție redusă. în acest 
timp, in multe ferme legumicole lu
crările continuau să se execute ma
nual. Dar iată că acum, în campania 
de întreținere a culturilor, județul 
Constanța oferă o experiență valo
roasă in ce privește extinderea me
canizării în legumiculturâ, experiență 
care demonstrează cu prisosință că 
mașinile pot înlocui munca grea șl 
migăloasă a grădinarului, că mecani
zatorii pot deveni grădinari.

în primul rind sînt necesare cîteva 
explicații în legătură cu măsurile 
care au permis extinderea mecani
zării in legumicultura județului Con
stanța. Aici, pe baza unui program 
elaborat de organele de specialitate, 
s-a acționat în vederea concentrării 
și specializării producției legumicole. 
După cum ne spunea tovarășul ing. 
Ion Hagiu, din cadrul I.L.F. Con

stanța, în trecut legumicultura 
era foarte dispersată. Această 
fărimițare împiedica nu numai 
extinderea mecanizării, ci și in
troducerea tehnologiilor avansate. An 
de an, pe baza programului amintit, 
producția legumelor a fost concen
trată intr-un număr mai mic de uni
tăți. Astfel, in acest an se cultivă 
cu legume 3 600 hectare în numai 24 
de cooperative agricole, 500 hectare 
în I.A.S., 1 750 hectare in fermele 
I.P.I.L.F. „Munca" și 630 hectare in 
fermele I.L.F. De menționat că jumă-

CONSTANȚA: în grădini 
se lucrează gospodărește

tate din suprafața cu legume deți
nută de cooperativele agricole este 
cuprinsă în trei mari bazine din con
siliile intercooperatiste Cogealac, To
praisar și Chirnogeni.

Cine vizitează astăzi unul din aces
te mari bazine legumicole, cel din 
consiliul intercooperatist Topraisar, 
își poate da seama ce progrese mari 
au fost realizate in ce privește me
canizarea lucrărilor in legumicultură. 
Aici, pe tarlale mari de sute de hec
tare. înaintau tractoarele prevăzute 
cu cultivatoare, conduse de mecani
zatori pricepuți. Culturile sînt mari, 
frumoase și. ceea ce este important, 
fără buruieni. Sînt necesare cîteva 
detalii privind activitatea desfășurată 
aici. Trei cooperative agricole din 
cadrul acestui consiliu intercoopera
tist și-au unit grădinile de legume 
într-o singură tarla : Mereni — 265 
hectare, Topraisar — 275 hectare și 
Osmancea — 210 hectare. Este o gră
dină mare de 750 hectare care se 
cultivă astfel : 400 hectare ceapă, 100 
hectare mazăre, 100 hectare rădăci- 
noase, iar restul cu vinete, ardei și 
varză. Atrage, in primul rind, atenția 
suprafața mare ocupată cu ceapă. 
Cum s-a reușit să se mecanizeze lu

crările ? S.M.A. Topraisar a organizat* * 
aici 3 formații specializate, din care 
fac parte 22 de mecanizatori. Ei dis
pun de 25 tractoare L 400, 25 culti
vatoare, 5 modelatoare, 12 mașini de 
plantat ceapă. 10 mașini dc plantat 
răsaduri și 10 mașini de recoltat cea
pă. Cu ajutorul acestora se execută 
toate lucrările, de la plantat pină la 
recoltat. în plus, este folosită aviația 
utilitară la aplicarea tratamentelor 
pentru combaterea bolilor. Dumitru 
Niță, Ion Șerban, Ion Vilsan, Vasile 
Aminei sînt numai cițiva dintre me

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampa —
19,30, (sala mică) : Clipa (prezin
tă Teatrul de stat Constanța) 
— 20.
« Filarmonica „George Enescu" 
(la Ateneul Român) : Recital 
extraordinar (Șostakovici, Brahms, 
Beethoven) — 20
• Opera Română : Othello (balet) 
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Micii burghezi — 19. (sala Grădi

canizatorii care și-au însușit meseria 
de legumicultor.

Ceea ce merită reliefat In mod de
osebit este faptul că in județul Con
stanța au fost concentrate pe supra
fețe mari acele culturi — ceapă, fa
sole, mazăre, rădăcinoase — la care 
se pot mecaniza toate lucrările din 
fluxul tehnologic, inclusiv recoltarea. 
De exemplu, din cele 1 200 hectare 
cu ceapă cultivate în județ, 1 000 hec
tare sînt concentrate in bazinele a- 
mintite mai sus. Iar acum, toate lu
crările de întreținere — prășitul și 
tratamentele fitosanitare — se fac 
la timp, culturile sînt bine dezvol
tate, fără buruieni. Este avantajos a- 
cest lucru pentru cooperativele agri
cole ? Evident că da. La o producție 
minimă de numai 15 000 kg ceapă la 
hectar, cu o valoare de 27 000 lei, 
cheltuielile reprezintă numai 10 000— 
12 000 lei. în acest fel, se va realiza 
un venit net de 15 000—17 000 lei la 
hectar. Prin urmare, concentrarea pro
ducției de legume și specializarea fer
melor, asigurind condiții optime pen
tru extinderea mecanizării. permit 
nu numai rentabilizarea acestui sec
tor, ci și realizarea unor venituri 
mari. Avantajele sint și de altă na

tură. în condițiile cultivării unei spe
cii legumicole pe suprafețe mari, lu
crările prevăzute in tehnologii nu 
mai pot scăpa printre degete. Vrind, 
nevrind, șefii de fermă, conducerile 
unităților agricole trebuie să folo
sească mașinile. Și, așa cum s-a vă
zut, toate lucrările se execută la 
timp, terenul arată, așa cum se spu
ne, ca o adevărată grădină. Alte a- 
vantaje se referă la valorificarea 
produselor. Camioanele nu mai tre
buie să circule prin diferite unități 
agricole pentru a prelua, din loc in 
loc, anumite cantități de produse. 
Totul se încarcă de la o singură 
fermă.

Concentrarea și specializarea pro
ducției de legume, extinderea meca
nizării în acest sector prezintă, fără 
îndoială, multe avantaje. Dar ridică, 
încă de pe acum, unele probleme care 
trebuie rezolvate. Iată citeva opinii :

• Sistema de mașini pentru ceapă 
este incompletă, intrucit lipsește 
transportorul care se fabrică la 
I.M.A.I.A. București. Arpagicul ar 
trebui să fie condiționat și calibrat, 
astfel incit plantarea lui să se facă 
uniform, să nu rezulte goluri (Petre 
Mirea, director S.M.A. Topraisar).
• Trebuie luate măsuri pentru 

îmbunătățirea drumurilor de acces al 
camioanelor la locurile de încărcare 
a legumelor și asigurate camioane 
care să permită transportul cepei și al 
altor produse cu ajutorul box-palete- 
lor. (Mircea Cristat, director I.L.F. 
Constanța).

Prin urmare, măsurile luate în di
recția sporirii producției de legume 
— concentrarea culturilor, specializa
rea fermelor și extinderea mecani
zării — trebuie să fie urmate de al
tele care să permită preluarea rapidă, 
transportul și depozitarea in bune 
condiții a produselor. în al doilea 
rind, se cere ca experiența bună cîș- 
tigată la culturile la care lucrările 
pot fi mecanizate mai ușor să fie ex
tinsă și la rădăcinoase, tomate, astfel 
incit în întregul sector legumicol să 
crească producția și productivitatea 
muncii.

loan HERȚEG

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Șoimii patriei
10.10 Tribuna TV. Concepția P.C.R. cu 

privire la roiul națiunii in epoca 
contemporană

10.50 Teatru TV : „Răzbunarea sufleru- 
lttl" de V. i. Popa. Spectacol pre
luat de la Teatrul Giulesti.

11,45 Telex
11.50 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Curs de limba germană
17,00 Consultații medicale
17.20 Tragerea Pronoexpres
17.30 Gala maeștrilor
18.10 Noi, femeile ! Emisiune despre 

rolul femeii in societatea noastră 
socialistă

18.40 Campionatul mondial de fotbal : 
R.F.G. — Italia, In pauză : • 1001 
de seri

20.30 Telejurnal
20.50 La ordinea zilei in economie
21.00 Telectnemateca. „Cei patru cava

leri ai apocalipsului". Premieră pe 
țară. Coproducție S.U.A.—Franța— 
Suedia. In distribuție : Glenn Ford 
Ingrid Thulln, Charles Boyer, 
Lee J. Cobb, Karl Boehm. Yvette 
Mimleux, Paul Lukas, Paul Hen- 
ried, Harriet Mac Gibbon. Nestor 
Paiva, George Dolenz. Regia : 
Vincente Mlnelli. Partea I. Ecra
nizare a romanului lui Vicente 
Blasco Ibanez.

22.20 Telejurnal
22.40 Campionatul mondial de fotbal : 

Brazilia — Peru
PROGRAMUL 2

20,50 Studio T '78
21,15 Sensibilitatea plantelor
21,55 Treptele afirmării

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 iunie, în țară : Vreme în ge
neral răcoroasă, îndeosebi în regiunile 
din nordul țării. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea 
și caracter de aversă, însoțite, pe a- 
locuri, de descărcări electrice, mai 
frecvente în estul țării. Vint potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade iar cele maxime in
tre 17 și 27 de grade, local mai ridicate, 
în zona de munte, la altitudinea de 
peste 1 800 de metri, se va semnala 
lapoviță și ninsoare. în București : 
Vreme răcoroasă, mai ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

cinema
• Cu stele în păr și lacrimi în 
ochi î SCALA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• întoarcerea fiului risipitor : 
CAPITOL — 10; 12,30; 15,30; 18;
20,30.
• Amintește-ți de mine : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Cîntă pentru mine : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9: 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,45, la grădină
— 20,15.

• Doctorul Poenaru : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15. Serial Năică — 9.
• Tentacule : SALA PALATULUI
— 17; 19,30, LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45, la gră
dină — 20,15, BUCUREȘTI — 8.45; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GRADINA CAPITOL —
20,30.
• Pirații din Pacific — Insula co
morilor : VICTORIA — 9,30; 12,30; 
16; 19.
• Papillon (ambele serii) : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 17.
O Domnișoara Strip-tease — 9,45, 
Femeia in Lună — 11,45, Filmul 
cehoslovac postbelic — 14; 16,15, 

Corbul — 18,30; 20,30 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Gala filmului britanic —• Un 
pod prea îndepărtat (ambele se
rii) : CINEMA STUDIO — 19.
• Septembrie : CINEMA STUDIO 
— 10; 12; 14.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,30; 11; 12,30; 14,15.
• Andrei Rubliov : DOINA — 
15,30; 19.
• Ultima escapadă a lui Olsen :
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20,15, GIULEȘTI — 9; 
11,15; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
e împușcături sub clar de lună : 
TIMPURI NOI — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Transamerica Express : GRI- 
VITA — 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20, 
AURORA — 0,45; 11,30; 14.45; 17;

19,15, la grădină — 20, TOMIS — 
9: 11,30; 14,15; 16,45; 19,30, la gră
dină — 20.15.
• Fiii „Marii Ursoaice- : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
O Jucăria : EFORIE — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Pentru patrie : BUCEGI — 9; 
12,15; 15,45; 19, FLACARA — 11,30: 
14,30; 18, Program pentru copii 
— 9.
• Un om cu „idei- : BUZEȘTI —
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, la
grădină — 20, VOLGA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,15.
• Eliberarea orașului Praga : 
ARTA — 9; 12,30; 16; 19.
• Gentleman Jim : DACIA — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

• Ultima cină : COTROCENI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
LIRA — 15,30; 17,45; 20, la grădină 
— 20.
• Zmeul de hîrtie : FERENTARI
— 10; 13; 16; 19.
• Eu, tu și Ovidiu l DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Urmăriți fără vină : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20, PARC HOTEL
— 20,15, GRADINA TITAN — 20,15.
• Acțiunea „Autobuzul- : PA
CEA — 16: 18; 20.
• Aventurile Iui Robin Hood :
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Ediție specială : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.

• Cine nu riscă nu cîștigă : MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Rătăcire : POPULAR — 16; 18.
• Piedone, comisarul fără armă: 
MUNCA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• E atît de aproape fericirea: 
COSMOS - 16; 18; 20.
• Aurel Vlaicu : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Polițistul pilot de curse : GRĂ
DINA ARTA — 20.
• Mark polițistul : GRĂDINA BU
CEGI — 20,30.
• Sandokan — tigrul Malayeziei : 
GRĂDINA FESTIVAL — 20.
• Evadați din viitor : GRADINA 
FLACĂRA — 20,15.

teatre 
na Icoanei) : Anecdote provincia
le — 19,30.
• Teatrul Mic : Cititorul de con
tor — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Lasă supă- 
rarea-n hol — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Po
veste de Iubire — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit Ia Rapsodia
— 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Tigrul purpuriu 
căruia il plăceau clătitele — 10. 
Unde zbori, Sperieciori ? — 17.
• Studioul I.A.T.C. : Avram Iancu
- 19,30.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din 
Moscova — 19.30.
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Pe baza succeselor obținute în dezvoltarea economiei, 

la inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

prima etapă de majorare a veniturilor s-a încheiat cu trei luni mai devreme

Beneficiari: TO ȚI OA MENII MUNCII
Succesele deosebite obținute în dezvolta

rea producției materiale, în creșterea produc
tivității muncii și reducerea cheltuielilor ma
teriale, prin identificarea unor noi surse 
care să asigure progresul și mai accelerat al 
întregii economii — cu alte cuvinte, munca 
noastră mai eficientă și spornică — au făcut 
posibilă încheierea primei etape de majorare 
a retribuțiilor în actualul cincinal cu trei luni 
mai devreme și suplimentarea simțitoare a 
prevederilor inițiale ale programului de ridi
care a nivelului de trai.

Elaborat din inițiativa și sub conducerea 
nemijlocita a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, progra
mul de creștere a nivelului de trai în actualul 
cincinal a asigurat, în prima sa etapă, ma
jorarea retribuției tarifare nete a tuturor ca
tegoriilor de personal muncitor în medie cu

15,9—19,2 la sută — adică aproape tot atîf 
cît se prevăzuse inițial pentru întregul cin
cinal.

Creșterea retribuției a fost însoțită de un 
șir întreg de alte măsuri izvorîte din pro
gramul de ridicare a nivelului de trai al po
porului — care se referă în principal la 
dezvoltarea construcției de locuințe, spo
rirea cheltuielilor social-culturale, reducerea 
treptată a duratei săptămînii de lucru. Toate 
aceste măsuri se constituie ca elemente fun
damentale, definitorii ale politicii partidului 
și statului nostru de creștere a nivelului de 
trai material și spiritual al tuturor oamenilor 
muncii, de sporire a veniturilor reale ale popu
lației, de ridicare continuă a standardului 
general de viață și civilizație al întregii na
țiuni.

Evoluția retribuției tarifare*  nete
MINER (mine subteran A)

1950 1960 1970 1975 1978 1980-------APROAPE 32 MILIARDE LEI--------

au cîștigat în plus oamenii muncii prin 

majorarea retribuțiilor în prima etapă
• în anii 1977—1978 au fost majorate cu 17 la sută, în medie pe econo

mie, retribuțiile tarifare ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii.

• DE MAJORĂRILE DE RETRIBUȚII DIN PRIMA ETAPĂ - 
CARE S-AU ÎNCHEIAT CU TREI LUNI MAI DEVREME DEC1T 
FUSESE STABILIT INIȚIAL - AU BENEFICIAT TOȚI CEI APROA
PE 7000000 DE OAMENI Al MUNCII DIN ECONOMIE.

• Prin majorarea retribuțiilor în prima etapă, personalului muncitor din economie 
i-a revenit în anii-1977—1978 un spor net de venituri de aproape 32 miliarde lei.

INGINER PRINCIPAL (grupa III de ramuri)

1970 1975 1978 1980

MEDIC (principal de specialitate, nivel I)

Retribuția medie nominală 
netă pe economie

1975 . 1977

• Prin construirea de noi întreprinderi in
dustriale și dezvoltarea celor existente, prin 
extinderea diferitelor compartimente ale vie
ții economico-sociale și a serviciilor pentru 
populație, NUMĂRUL LOCURILOR DE MUN
CĂ A SPORIT ÎN 1978 FAȚĂ DE 1975 CU 
PESTE 700 000.

® Peste 8 miliarde lei repre
zintă sporul de venituri - în

• Majorarea retribuții
lor tarifare pe ansamblul 
actualului cincinal — cu 
circa 32 la sută — este 
cea mai substanțială creș
tere din toți anii con
strucției socialiste ; fie
care om al muncii va 
încasa pînă în 1980, în 
medie, în plus 643 lei — 
spor de peste 2 ori mai 
mare decît în cincinalul 
1971—1975.

• în cadrul majorării 
din prima etapă s-au acor
dat SPORURI MAI MARI 
PENTRU OAMENII MUN
CII DIN SECTOARELE DE 
IMPORTANȚA DEOSEBITĂ 
PENTRU ECONOMIA NA
ȚIONALĂ: industria mi
nieră, industria metalurgi
că, construcții-montaj, lu
crări geologice și de fo
raj, industria construcțiilor 
de mașini, industria chimică 
ș.a.

• în întreaga perioadă 
a construcției socialiste, re
tribuțiile au crescut în ra
port direct cu creșterea pu
terii economice a țării, cu 
dezvoltarea forțelor de 
producție, cu creșterea ve
nitului național. în grafice
le din dreapta prezentăm 
evoluția din 1950 pînă în 
1980 a retribuției tarifare 
nete a diferitelor categorii 
de oameni ai muncii.

1977, față de 1975 - ale țărănimii 
provenite din munca în coope
rativele agricole și din gospo
dăriile proprii.

• La 1 februarie 1978 s-a încheiat prima 
etapă de majorare a retribuției țărănimii coo
peratiste; celor ce lucrează direct în produc
ție li s-a majorat retribuția cu 12,7—14,8 la 
sută.

S1DERURGIST (nivel A)

1950 1960 1970 1975 1978 1980
Cifrele din graficele de mai sus reprezintă retribuțiile tarifare nete 

la categoria și treapta maximâ
Cifrele din graficele de mai sus reprezintă retribuțiile nete la gradația 

maximă

Peste patru milioane și jumătate

de copii primesc alocație

• De la 1 septembrie 1977 s-au majorat alocațiile pentru 
copii, acordîndu-se jumătate din cuantumul de creștere pre 
văzut pe întregul cincinal — în medie de 30 la sută.

• De la 1 august 1977 s-a introdus un nou sistem de 
acordare a ajutoarelor pentru mamele cu mai mulți copii 
pînă la vîrsta de 18 ani, în prezent beneficiind de asemenea 
ajutoare toate mamele care au în îngrijire 5 sau mai mulți 
copii, față de situația anterioară, cînd ajutoarele se acordau 
numai mamelor care aveau de la 8 copii în sus.

• Tot de la 1 august 1977 s-au majorat cu sume cuprinse 
între 150—200 lei lunar ajutoarele pentru mamele cu mai 
mulți copii.

Sporul de venituri

al pensionarilor in 1977 față 

de 1975 reprezintă 2 miliarde lei
• De la 1 august 1977 s-au majorat în prima etapă toate 

categoriile de pensii de stat de pînă la 4500 lei — în medie 
cu 11,4 la sută.

® De la 1 iulie 1977 și 1 ianuarie 1978 (în funcție de 
cuantumul pensiei) s-au majorat și pensiile țăranilor coope
ratori, în medie cu 20 la sută.

• Tot de la 1 ianuarie 1978 s-a generalizat sistemul de 
pensionare, instituindu-se pentru prima oară în isteria țării 
un sistem de pensionare și pentru țăranii din zonele necoope- 
rativizate. în acest fel, în prezent nu mai există în România 
nici o categorie de oameni ai muncii care să nu beneficieze 
la bătrînețe de pensie.

Ca rezultat al creșterii tuturor categoriilor de venituri ale populației,
IN 1977 VENITURILE GLOBALE PE FAMILIE^ AU FOST, IN MEDIE,

CU APROAPE 5000 LEI MAI MARI DEClT lN 1975
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Lucrările sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U.

Dezarmarea — cauză vitală 
a tuturor popoarelor 

Reprezentanți ai numeroase organizații neguvernamentale 
avertizează asupra consecințelor cursei înarmărilor, sub*  
liniind imperativul unor măsuri efective de dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Pentru prima oară în istoria 
Națiunilor Unite reprezentanții unui mare număr de organizații negu
vernamentale au avut posibilitatea de a se adresa, de la tribuna Adu
nării Generale. în legătură cu o problemă de cea mai mare importanță 
a vieții internaționale — înfăptuirea dezarmării. în Comitetul plenar al 
sesiunii speciale a O.N.U. au luat cuvintul reprezentanții a 23 de orga
nizații neguvernamentale, in conformitate cu hotărirea adoptată in acest 
sens de Adunarea Generală.

Deschizind lucrările, președintele 
Comitetului plenar al sesiunii, Car
los Ortiz de Rozas, a subliniat că 
dezarmarea nu este numai cauza gu
vernelor, ci a tuturor popoarelor lu
mii și a exprimat speranța că orga
nizațiile neguvernamentale vor adu
ce o contribuție la înregistrarea de 
progrese pe calea spre o dezarmare 
reală. Destinderea și coexistența paș
nică. a declarat Nouri Abdulrazzak, 
secretar general al Organizației de 
solidaritate a popoarelor din Africa 
și Asia, vor fi în permanență ame
nințate dacă nu se vor lichida foca
rele de tensiune din lume. Atrăgind 
atenția asupra faptului că intensifi
carea comerțului cu arme sporește 
datoriile naționale și agravează pro
blemele balanței de plăți a țărilor 
in curs de dezvoltare, el a remarcat 
că „in multe țări din Asia și Afri
ca cheltuielile militare cunosc un 
ritm de creștere mai rapid decit 
dezvoltarea economică, sporind să
răcia și inechitățile sociale". Reali
zarea noii ordini economice interna
ționale și asigurarea nevoilor de ba
ză ale omenirii nu sînt posibile dacă 
cerințele dezvoltării nu dobindesc 
Frioritate fată de cursa înarmărilor, 
ncetarea imediată a cursei Înarmă

rilor și trecerea la dezarmare au de
venit cele mai stringente obiective 
ale momentului — a spus Samajin 
Gombojav, președintele Conferinței 
budiștilor asiatici pentru pace. 
Problema de cea mai înaltă priori
tate este interzicerea și distrugerea 
armelor nucleare, cele mai primej
dioase mijloace de distrugere in 
masă. Exprimind speranța că sesiu
nea. va aduce o importantă contri
buție la cauza dezarmării generale 
și totale, el a apreciat că un impuls 
nou pentru atingerea acestui scop 11 
poate aduce adoptarea de către sta
tele membre permanente ale Consi
liului de Securitate și de alte țări 
cu un însemnat potențial militar a 
unor măsuri concrete de reducere a 
armamentelor și a forțelor armate. 
O contribuție deosebită in acest 
sens, a adăugat el. o constituie solu
ționarea pașnică a disputelor intre 
state și renunțarea la folosirea for
ței in relațiile interstatale.

Slăbirea 
poziției dolarului 

pe piețele 
monetare 

vest-europene
TOKIO 13 (Agerpres). — Primul 

ministru al Japoniei, Takeo Fukuda, 
a declarat, marți, c<i ultimele creșteri 
ale cursului yenului in raport cu do
larul rejlectâ, in esență, slăbirea po
ziției dolarului pe piețele monetare 
Vest-europene, îndeosebi in raport cu 
francul elvețian și cu marca vest- 
germană.

Declarația premierului nipon a 
survenit înregistrării. in dimineața 
aceleiași zile, la Bursa din Tokio, a 
unei căderi-record a cursului dola
rului in raport cu yenul, moneda 
americană fiind cotată la 216,20 yeni, 
față de 218,15 yeni (recordul postbe
lic anterior, înregistrat la 3 aprilie). 
De menționat că și pe piețele mo
netare vest-europene dolarul a fost 
cotat sub nivelul de 218 yeni. In 
raport cu principalele monede vest- 
europene, dolarul a înregistrat, de 
asemenea, pierderi importante, fiind 
cotat, la Frankfurt pe Main, la 
2,0820 mărci vest-germane, față de 
2,05, vineri, la închidere ; la Ziirich 
— la 1,8880 franci elvețieni, față de 
1,9015 ; la Amsterdam •— la 2,2375 
guldeni olandezi, față de 2,2390 ; la 
Paris — la 4,5950 franci francezi, față 
de 4.6’075 și la Roma — la 860,50 lire 
italiene, față de 861,12.

Trei sute de orașe reunite 
pentru salvgardarea Mediteranei

PARIS. 13 — Trei 
sute de orașe vor fi 
reprezentate la cea 
de-a 3-a conferință a 
Uniunii orașelor medi
teraneene, privind pro
blemele poluării, ale 
cărei lucrări se vor 
desfășura, in perioada 
14-17 iunie a.c„ la Ri
mini (Italia), in încer
carea de a defini o ac
țiune comună pentru 
salvgardarea bazinului 
Mediteranei. Conferin
ța va studia o serie 
de proiecte ce ar tre
bui efectuate de ur
gență pentru a pune 
capăt poluării de ori

gine terestră (ape fo
losite și neepurate, de
șeuri industriale etc.), 
precum și unele pro
ceduri pentru reme
dierea efectelor pro
duse de hidrocarburi.

Nelnchisă in totali
tate datorită strimtorii 
Gibraltar. Mediterana 
are nevoie de 80 de 
ani pentru, a-și reînnoi 
in întregime schimbu
rile sale cu oceanul. 
Ea posedă, astfel, ca
pacități de autoepurarc 
foarte reduse pentru a 
face fată ritmului ridi
cat al fenomenelor po
luării. Specialiștii es

A doua runda de negocieri
chiliano-argentiniene

privind diferendul de frontieră din zona Cbnalului Beagle
SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager

pres). — Comisia mixtă chiliano- 
argentiniană care analizează dife
rendul de frontieră din sudul celor 
două țări s-a întrunit, la Santiago de 
Chile. în cadrul celei de-a doua 
runde de negocieri. Prima etapă de 
deliberări a acestei comisii — care 
dispune do un termen de 180 zile 
pentru a propune o soluție In li- 
tigiul dintre Argentina si Chile — 
s-a încheiat la Buenos Aires, la 
26 mai.

Observatori! apreciază că perspec
tivele de a se ajunge Ia un acord

Producția și comerțul de arme au 
devenit o parte a politicii economice 
a țărilor dezvoltate și dictează poli
tica lor externă, a arătat Philip Pot
ter, secretar general al Comisiei bi
sericilor pentru probleme internațio
nale. Companiile naționale și multi
naționale producătoare de arme, a 
continuat el. exacerbează această 
tendință, caracterizată de sporirea 
exportului de arme către țările să
race, in curs de dezvoltare. Rolul 
O.N.U., cel mai potrivit forum pen
tru asigurarea securității internațio
nale și soluționarea pe căi pașnice 
a conflictelor dintre state. trebuie 
extins și întărit in procesul dezar
mării și in făurirea unei noi ordini 
economice internaționale.

Statele membre ale O.N.U.. ă de
clarat, la rîndul ei. Salome Nolega, 
reprezentanta Comitetului mondial 
ai quakerilor. trebuie să dezvolte re
sursele organizației mondiale de so
luționare pașnică a conflictelor. Na
țiunile Unite, a spus ea. trebuie să 
creeze o autoritate mondială de dez
armare.

Războaiele se dovedesc depășite, 
anacronice si de mult incapabile să 
soluționeze cele mai importante pro
bleme, a evidențiat Radhakrishna, 
secretar general al Fundației pentru 
pace Gandhi. Vorbitorul a propus o 
serie de măsuri, intre care promova
rea unor programe de educație pen
tru pace, reducerea efectivelor mili
tare si redistribuirea lor in sfera 
dezvoltării, elaborarea unei declara
ții de către țările în curs de dez
voltare privind renunțarea la război 
ca mijloc de soluționare a conflicte
lor dintre ele. reducerea bugetelor 
militare. Paul N, Carnes, președin
tele' Asociației unitariene universa
liste a bisericilor din America de 
Nord, s-a pronunțat pentru adopta
rea unei declarații de interzicere u- 
nilaterală a experiențelor nucleare 
pe o perioadă de un an și a unei în
țelegeri privind nefolosirea armelor 
nucleare in nici o împrejurare, pre
cum si pentru scoaterea din arsena
le si distrugerea unei cantităti de 
ogive și rachete nucleare sub un 
control international strict.

agențiile de presă
■ ■■■■■■ 
transmit:

Primire la Pekin. Hua Kuo* 
fen, președintele C.C. al P. C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a primit, marți, la 
Pekin, pe primul ministru al Fiji, 
Kamisese Mara, aflat in vizită ofi
cială in capitala R. P. Chineze. A- 
genția China Nouă relatează că in 
cursul convorbirii s-a subliniat, de 
ambele părți, dorința de a dezvolta 
pe mai departe relațiile de priete
nie și sprijin reciproc dintre China 
și Fiji. La convorbire a fost prezent 
vicepremierul Li Sien-nien.

La Panmunjon. 08 urmare a 
atitudinii ferme a guvernului R.P.D. 
Coreene, pescarii răpiți, la 19 mai, 
de pe o navă pașnică de pescuit, de 
către trupe ale regimului sud-co- 
reean, au fost eliberați — anunță 
agenția A.C.T.C. Predarea pescarilor 
s-a făcut la Panmunjon, la 13 iunie, 
în prezența secretarilor Comisiei 
militare de armistițiu în Coreea.

Cabinetul libanez, reunit 
în ședință extraordinară la cererea 
președintelui Elias Sarkis, a exami
nat măsurile pentru restabilirea 
calmului și securității in zona ora
șului Edhen, situat in partea de nord 
a țării, unde s-au produs puternice 
ciocniri între elemente ale Faianței 

timează că in eventua
litatea in care nu se 
pune capăt efectelor 
poluării la care marea 
este supusă in perma
nență, va rezulta o de
gradare iremediabilă a 
mediului său ambiant, 
în regiunea coastelor 
Mediteranei trăiesc a- 
proximativ 100 de mi
lioane de locuitori.

„Carta de la Beirut", 
etaborată în cadrul 
primei conferințe din 
1973, afirmă necesita
tea unei solidarități 
internaționale pentru 
salvgardarea Medite
ranei.

în termenul fixat de comun acord 
sini destul de reduse, avindu-se in 
vedere că Argentina si Chile au 
puncte de vedere complet diferite în 
ce privește interpretarea arbitrajului 
britanic de soluționare a diferendu
lui. După cum se știe, . arbitrajul 
Marii Britanii acordă părții chiliene 
suveranitatea asupra insulelor Pieton, 
Lennox si Nevis din zona Canalului 
Beagle, dar Argentina a declarat nul 
arbitrajul respectiv, apreciind că . di
ferendul trebuie rezolvat re baza 
unor negocieri bilaterale.

Ambasadorul României 
in Belgia și-a prezentat 
scrisorile de acreditare
BRUXELLES 13 (Agerpres), — La 

13 iunie, regele Baudottiri al Belgiei 
a primit pe Iulian Văcărel. nou! 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia in Belgia, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
mesaj cordial și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală pen
tru suveranul belgian și de .prospe
ritate pentru poporul belgian prieten.

Mulțumind călduros ’ pentru mesa
jul primit, suveranul belgian a rugat 
să se transmită președintelui Repu
blicii Socialiste România cele mal 
bune urări de sănătate, fericire per
sonală și succes, sentimentele Sale de 
stimă față de șeful statului român.

în cadrul convorbirii, suveranul 
belgian a reliefat dezvoltarea ascen
dentă a relațiilor româno-belgiene 
pe multiple planuri și semnificația 
deosebită a contactelor dintre condu
cătorii celor două state in promova
rea unui dialog constructiv și efi
cient, cu implicații profunde pe pla
nul relațiilor bilaterale, în beneficiul 
păcii și destinderii internaționale.

Rezultatele referendumului din Italia
Corpul electoral s-a pronunțat în favoarea pozițiilor partidelor

majorității
ROMA 13. — în Italia au fost date 

publicității, marți, rezultatele .defi
nitive oficiale ale referendumului 
desfășurat la 11—12 iunie, la cererea 
partidului radical. Răspunsul corpu
lui electoral italian a fost : „Nu" 
abrogării „Legii Reale" privind or
dinea publică și „Nu“ suprimării le
gii privind finanțarea publică a parti
delor politice.

Din cei 41 164 352 de alegători che
mați la urne (practic toți cetățenii 
italieni cu drept de vot), și-au expri
mat acest drept 33 514 998 de persoa
ne. respectiv 81.4 la sută.

Dintre aceștia. împotriva cererii 
radicalilor de a se renunța la finan
țarea partidelor de către stat s-au 
pronunțat 17 663 301 alegători (56,3 la 
sută), iar favorabil abrogării legii în 
vigoare 13 736 577 (43,7 la sută).

în ce privește „Legea Reale" cu 
privire la ordinea publică, denumită 
astfel după numele ministrului care 
a prezentat-o în parlament in anul 
1975. radicalii au obținut numai 
7 323 395 voturi (respectiv 23,3 la 
sută). în favoarea menținerii legii 

libaneze și susținători ai fostului 
președinte Suleiman Frangieh. Pre
ședintele Elias Sarkis a deplins asa
sinarea lui Tony Frangieh, deputat 
in parlament, fiul fostului președinte 
al țârii, și a doi membri ai familiei 
acestuia.

In perioada 8—12 iunie, in lo
calitatea Romont, din Elveția, a 
avut loc Festivalul internațio
nal de folclor, la care au parti
cipat formații din Iugoslavia, 
Portugalia, Franța, Suedia și 
Elveția. Din partea țării noastre, 
spectacolele au fost susținute 
de ansamblul folcloric „Ciobă
nașul" din Buzău. Spectacolele 
ansamblului „Ciobănașul" s-au 
bucurat de un succes deosebit, 
iar presa a relatat pe larg des
pre valoarea artistică a folclo
rului romanesc. In cadrul ma
nifestărilor consacrate împlinirii 
a 60 de ani de la formarea sta
tului național unitar român, an
samblul folcloric „Ciobănașul" 
va susține, in continuare, in lo
calitatea Lausanne, o serie de 
spectacole organizate cu spriji
nul Asociației de prietenie hel- 
veto-română, precum și in alte 
localități din Elveția.

întrevederi nipono-kam- 
piiChîene. Pr'mu* ministru al Ja
poniei. Takeo Fukuda, a avut marți 
convorbiri cu leng Sary, viceprim- 
ministru, ministru de externe al 
Kampuchiei Democrate, aflat in vi
zită oficială la Tokio — informează 
agenția Kyodo. Anterior. Ieng Sary 
a conferit cu ministrul nipon de ex
terne, Sunao Sonoda.

Alegeri parlamentare in 
Malayezia. In Mala^z-a vc>rfi 
organizate, la 8 iulie, alegeri pentru 
desemnarea celor 154 de deputați ai 
parlamentului, precum și pentru a- 
dunările legislative provinciale — a 
anunțat Comisia federală electorală, 
în vederea acestui scrutin, parlamen
tul actual și adunările legislative a 
10 din cele 13 provincii ale țării au 
fost dizolvate.

Vizită. Șahinșahul Iranului,
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
l-a primit marți pe ministrul aface
rilor externe al R.S. Cehoslovace; 
Bohuslav Chnoupek, aflat in vizită 
oficială Ia i Teheran. Cu acest prilej, 
părțile și-au exprimat satisfacția față 
de dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
precum și convingerea că raporturile 
și colaborarea celor două țări se vor 
extinde si adinei pe mai departe.

Convorbiri Bruno Kreisky 
— Felipe Gonzalez. La Viena 
au avut loc convorbiri iptre cancela
rul federal al Austriei. Bruno Kreis
ky. și Felipe Gonzalez, secretar ge
neral al Partidului Socialist Munci
toresc Spaniol, aflat îritr-o vizită cu 
caracter particular în Austria —' re
latează agenția Reuter. Se mențio
nează că au fost examinate situația 
politică din Spania și atitudinea so
cialiștilor spanioli față de strîngerea 
legăturilor dintre Spania și țările 
Europei occidentale.

Ambasadorul României 
in Libia și-a prezentat 
scrisorile de acreditare
TRIPOLI 13 (Agerpres). — Aii Ab- 

dessalam Triki, secretar pentru ex
terne al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, a primit marți 
pe noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România, Andrei Păcuraru, 
care și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare.

Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ambasadorul ro
mân a transmis colonelului Moamer 
El Geddafi, șeful statului, conducă
torul Marii Revoluții de la 1 sep
tembrie. un salut cordial, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate 
pentru poporul libian prieten.

Mulțumind pentru mesaj. Aii Ab- 
dessalam Triki a rugat să fie trans
mise președintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea iui Moamer El Geddafi, 
cele mai sincere urări de sănătate și 
fericire, iar poporului român prie
ten noi succese pe calea dezvoltării 
și progresului.

în cursul convorbirii. Aii Abdessa- 
lam Triki a relevat importanța de
osebită a convorbirilor dintre condu
cătorii României și Libiei pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, 
colaborare și cooperare economică 
dintre cele două țări si popoare 
prietene.

parlamentare
pronunți ndu-se o majoritate de 
24 119 756 alegători (ceea ce reprezin
tă 76,7 la sută).

în cadrul acestui referendum, par
tidele majorității parlamentare — 
democrat-creștin, comunist, socialist, 
socialist-democratic și republican — 
precum și alte forțe politice s-au pro
nunțat împotriva cererilor formulate 
de radicali. Alături de micul partid 
radical s-a aflat Mișcarea Socială 
Italiană — dreapta națională (parti
dul neofascist), iar liberalii s-au si
tuat in favoarea menținerii legii pri
vind ordinea publică și pentru abro
garea celei privind finanțarea parti
delor. Anterior acestei consultări, or
ganizate în baza prevederilor legis
lative ce acordă dreptul de a cere 
un referendum oricărui partid ce în
trunește 500 000 de semnături, for
țele politice democratice au arătat 
că in actuala situație, caracterizată 
de o acută criză economică si socială, 
referendumul nu era de dorit. De 
altfel, agenția A.N.S.A. relevă că 
realizarea lui a costat tara 95 mi
liarde de lire !

Proiectul noii Constituții 
canadiene. Primul ministru ca
nadian, Pierre Elliott Trudeau, a pre
zentat, în Camera Deputaților, pro
punerile guvernului federal pentru o 
nouă Constituție a țării, care ar urma 
să intre in vigoare la 1 iulie 1981. 
Proiectul, care cuprinde în principal 
o enunțare de principii și a obiecti
velor federației, precum și o cartă a 
drepturilor și libertăților fundamen
tale, consacră suveranitatea internă 
la două niveluri de guvernare — fe
deral și provincial. Se propune, de 
asemenea, inlocuirea Senatului de 
către o Cameră a Federației și o re
formă a Curții Supreme.

Producția de țiței a țări
lor membre ale Pieței co
mune s'a dublat în 1977 față de 
anul 1976, datorită exploatărilor din 
platoul continental al Mării Nordu
lui. la 47,2 milioane tone, față de 
numai 21 milioane tone in anul pre
cedent. Ponderea importurilor de pe
tro) din terțe țări a scăzut în 1977 
la 486 milioane tone,, redueîndu-se 
cu 100 milioane tone față de anii 
precedenți.

Violonistul român Ion Voicu 
și Filarmonica „George Enescu" 
din București, condusă de diri
jorul Mircea Cristescu. au sus
ținut un concert la Sofia, în ca
drul celui de-al IX-lea festival 
internațional „Săptămînile mu
zicale". manifestare consacrată, 
in acest an, aniversării u 100 de 
ani de la eliberarea Bulgariei de 
sub dominația otomană. Con
certul solilor muzicii din Romăr 
nia a fost urmărit de un nume
ros public, de personalități ale 
vieții cultural-artistice din țara 
vecină și s-a bucurat de un 
succes deosebit.

Demonstrație de protest 
la Seul. Peste 1 de studenți de 
la Universitatea din Seul au partici
pat, luni, la o demonstrație de pro
test împotriva regimului dictatorial 
sud-coreean. Studenții au adoptat o 
rezoluție in care se cere acordarea 
de libertăți democratice și eliberarea 
deținuților politici. Pentru a-i dis
persa pe demonstranți au. fost tri
mise importante unități de. poliție, 
care au folosit, ca și in multe alte 
cazuri, grenade lacrimogene. Mai 
mulți studenți au fost arestați.

Conferință consacrată re
dresării economiei zaireze. 
La Bruxelles s-au deschis marți lucră
rile unei conferințe pe tema „Redre
sarea și relansarea economiei zai
reze", la cererea președintelui Repu
blicii Zair, Mobutu Șese Seko. „Pla
nul de redresare și relansare a eco
nomiei zaireze" preconizează măsuri 
in domeniile reorganizării transpor
turilor, dezvoltării agriculturii, opti
mizării industriei miniere. La con
ferință participă experți din R.F.G., 
Belgia. Canada. S.U.A., Franța, 
Iran. Italia, Japonia. Olanda. Ma
rea Britanic, precum și din Zair. 
Sint. prezenți. de, asemenea, repre
zentanți ai Băncii Mondiale, ai Fon
dului Monetar Internațional, precum 
și ai Comisiei Pieței comune.

„AFRICANII SĂ-ȘI SOLUȚIONEZE El ÎNȘIȘI 
PROPRIILE DISENSIUNI"

Apel al președintelui Zambiei
LUSAKA 13 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se, intr-o declarație făcută la 
Lusaka, la evoluția situației de pe 
continent, președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a arătat că Africa 
traversează; în prezent, una dintre 
ceie rnai'grave crize, care-i amenin
ță pacea și securitatea — informea
ză agențiile Reuter și U.P.I. în con
text, președintele zambian a men
ționat. că Africa este amenințată să 
devină „un cimp de bătaie pentru 
forțele' internaționale", lansind un 
apel pentru acțiuni efective menite 
să permită africanilor să-și soluțio

În sprijinul reluării negocierilor 
in problema Namibiei

in conformitate cu interesele reale ale poporului de pe acest 
teritoriu

DAR ES SALAAM 13 (Agerpres). ~
După convorbirile avute cu șefii de 
stat ai unor țări ' vecine Namibiei 
(Angola, Mozambic. Botswana, Zam
bia). precum și cu delegați ai Orga
nizației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), președintele Tan
zaniei. Julius Nyerere, s-a întîlnit, ia 
Dar Es Salaam, cu reprezentanți ai 
celor cinci state occidentale membre 
ale Consiliului de Securitate (S.U.A., 
Marea Britanie, Canada, R.F.G., 
Franța), care au propus un proiect 
de soluționare a problemei namibiene 
pe cale politică.

Acest proiect — după cum se știe 
— a fost acceptat, în principiu, de 
S.W.A.P.O. — recunoscută atit de 
O.U.A., cit și de O.N.U. ca singurul 
reprezentant legitim al poporului na-

Acțiuni represive ale rasiștilor rhodesieni 
în rîndul populației civile

SALISBURY 13 (Agerpres). — în 
fața avîntului nestăvilit al mișcării 
de eliberare, autoritățile de la Sa
lisbury recurg la singeroase acțiuni 
represive, cărora le cad victimă nu
meroase persoane din rîndul popu
lației civile. Un comunicat al gu
vernului minoritar rasist din Rhode
sia recunoaște, astfel, că 22 de civili 
africani — cea mai mare parte femei 
și copii — au fost uciși in cursul 
unei ciocniri pe care forțele rhode- 
siene au avut-o cu un grup de pa- 
trioți, intr-un sat situat la aproxi
mativ 30 de kilometri de capitală. 
Agențiile France Presse și United 
Press Internațional menționează 
însă că martorii oculari au declarat

CIUDAD DE MEXICO

Lucrările celei de-a IV-a reuniuni 
a Consiliului mondial al alimentației

IDEI RELIEFATE ÎN DEZBATERI: intensificarea efortu
rilor naționale pentru realizarea autoaprovixionării; 
necesitatea creării unui fond de alimente destinat ță
rilor cel mai slab dezvoltate; un program mondial 

împotriva foametei
CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager

pres). — în cadrul lucrărilor celei 
de-a IV-a reuniuni a Consiliului 
mondial al alimentației, care se des
fășoară la Ciudad, de Mexico, in pre
zența miniștrilor agriculturii si re
prezentanților plenipotențiari din 36 
de state ale lumii, vorbitorii au re
comandat intensificarea eforturilor 
naționale pentru realizarea in 
perspectivă a autoaprovizionării cu 
produse alimentare. în scopul sprijj- 
nirii eforturilor țărilor în care feno-

★
CARACAS 13 (Agerpres). — Sub 

auspiciile Sistemului economic latino- 
american (S.E.L.A.). la Caracas s-au 
desfășurat, timp de cinci zile, lucră
rile unei reuniuni la nivel de ex
pert!. consacrată examinării actualei 
situații alimentare a populației de la 
sud de Rio Grande. Au fost eva
luate. totodată, modalitățile de îm
bunătățire a acesteia, parti ci oantii la 
dezbateri adoptînd o serie de reco
mandări ce urmează să fie aprobate 
și puse în execuție de către Comi
tetul de acțiune în domeniul alimen
tar al S.E.L.A.

Sahelul din nou sub spectrul foametei
După seceta catastrofală din pe

rioada 1967—1974, cind sute de mii 
de persoane din opt state africane 
situate in regiunea Sahel (cuprin- 
zind Mauritania. Senegal, Volta 
Superioară, Niger. Mali. Ciad. 
Gambia si Insulele Capului Verde) 
au căzut victime ale foametei. în 
prezent lipsa ploilor amenință din 
nou regiunea cu repetarea flage
lului. Ultimul raport al Programu
lui O.N.U. pentru dezvoltare 
(P.N.U.D.), publicat zilele trecute 
la Geneva, constată că mai bine de 
șapte milioane de oameni, cam un 
sfert din populația zonei Sahel, au 
de înfruntat o situație alimentară 
critică, in care spectrul foametei 
se profilează periculos la orizont.

Este vorba de țări considerate 
printre cele mai sărace din lume, 
cu economii bazate pe creșterea 
vitelor, in nord, și culturi cerea
liere in sud. Chiar in perioadele 
lipsite de calamități naturale, popu
lația acelor țări dispune de o rație 
alimentară’ medie inferioară cu 
15—20 la sută. minimului necesar 
pentru existentă, estimează specia
liștii. du atit mai dureros lovește 
aici flagelul ciclic al secetei, care 
actualmente se resimte tot mai pu
ternic. dueind la reștringerea su
prafețelor cultivate in fata extin
derii inexorabile, a deșertului și 
implicit la o agravare a deficitului 
alimentar dincolo de limitele obiș
nuite.

Știrile sosite din această regiune 
înfățișează situația in culori sum
bre. în Mali, de exemplu, popu
lația nomadă a început să aban
doneze Oămînturile calcinate ale 
fostelor pășuni, indreptindu-se spre 
sud în căutare de noi surse de apă 
si vegetație. Scade îngrijorător ni
velul fiuviului Niger și al lacului 
Ciad, semn că întregul bazin hidro
grafic se află sub rigorile secetei, 
în Senegal, jumătate din recolta de 
arahide — produs agricol de bază 
— a fost compromisă, ca si acțiu
nea de refacere a șeptelului. iar 
autoritățile anunță „un an foarte 
dificil". în Mauritania, unde sece
ta este aproape permanentă în ul

neze ei înșiși propriile disensiuni în 
vederea „dezinternaționalizării pro
blemelor Africii și a rezolvării lor 
în spiritul prevederilor Cartei Orga
nizației Unității Africane".

Pentru statele africane indepen
dente — a relevat Kaunda — princi
palul obiectiv, la scara continentu
lui, trebuie să dfevină concentrarea 
eforturilor în vederea eliberării teri
toriilor care se mai află incă sub 
dominație străină, pentru eliminarea 
deplină a ultimelor vestigii ale colo
nialismului și neocolonialismului din 
Africa.

mibian — cu condiția includerii Unor 
amendamente privind . staționarea 
trupelor sud-africane in Namibia, 
precum și statutul zonei Walvis Bay, 
parte integrantă a teritoriului nami- 
bian. dar revendicată de Africa de 
Sud. După cum se arată la Dar Es 
Salaam, potrivit agenției Reuter, atit 
reuniunea Ia nivel înalt a statelor 
africane situate în apropierea Nami
biei. cit și convorbirile avute de pre
ședintele tanzanian cu reprezentanții 
color cinci țări occidentale au facili
tat calea reluării negocierilor intre 
S.W.A.P.O. și autorii proiectului, 
pentru a se ajunge la un acord co
mun în problema .soluționării proble
mei namibiene in conformitate cu 
interesele reale ale poporului din 
acest, teritoriu.

că. în realitate, forțele rhodesiene au 
deschis focul asupra satului, invo- 
cind ca motiv simpla bănuială că 
intr-una din case s-ar adăposti... un 
membru al forțelor patriotice 1 Un 
incident similar, in cursul căruia au 
fost uciși 32 civili africani, s-a pe
trecut cu mai puțin de o lună in 
urmă, in aceeași zonă.

Explicația unor asemenea acte in
calificabile, cornișe de regimul mi
noritar rasist de la Salisbury, trebuie 
căutată în teama acestuia de spriji- 
nul larg și adeziunea de care se 
bucură forțele patriotice în rindu- 
rile populației, care se pronunță îm
potriva politicii de discriminare ra
sială și apartheid.

menul malnutriției a cunoscut indici 
deosebit de îngrijorători, participan- 
ții au propus crearea unui fond de 
10 000 000 tone de alimente destinat 
țărilor cel mai slab dezvoltate sub 
formă de donații.

Se află, de asemenea, în studiu 
un program mondial împotriva foa
metei și a malnutriției. ale cărui baze 
au fost fixate anul trecut la Manila, 
în cadrul unei reuniuni de specia
litate.

*
în concluziile adoptate, experți! 

prezenți la Caracas au sugerat o mai 
mare folosire a soiei ca alternativă 
alimentară pentru depășirea., în ter
men scurt, a deficitului de hrană re
simțit in America Latină. Soia, plantă 
leguminoasă cu un inalt conținut nu
tritiv. poate fi utilizată atit. direct cit 
si pentru îmbogățirea alimentelor con
venționale. Din Comitetul S.E.L.A. de 
acțiune in domeniul alimentar fac 
parte Argentina. Bolivia. Costa Rica. 
Cuba. Columbia. Chile. Ecuador. Gua
temala, Guyana. Jamaica. Panama. 
Peru. Uruguay si Venezuela.

timii cinci ani. s-a pierdut aproape 
trei sferturi din sen tel. iar culturile 
sint grav prejudiciate.

într-o măsură mai mare sau mai 
mică, toate statele din perimetrul 
Sahelului au inițiat proiecte de pre
venire a consecințelor extreme ale 
secetei. Asemenea proiecte vizea
ză. intre altele, forarea de noi 
puțuri, construirea de diguri care 
să permită extinderea culturilor de 
orez, experimentarea unor soiuri de 
semințe cerealiere capabile să. re
ziste climatului uscat. în toate ca
zurile este vorba insă doar de o 
picătură de apă intr-un deșert de 
nevoi.

Situația Sahelului formează doar 
un nou moment care pune in lumi
nă dimensiunile crizei alimentare 
din țările în curs de dezvoltare. Or, 
însăși existența acestei probleme 
deosebit de acute a lumii contem
porane apare ca un paradox in con
dițiile cind, așa cum arată cifrele 
statistice, asigurarea hranei pentru 
populația țărilor in curs de dezvol
tare ar necesita mijloace financiare 
considerabil mai mici decit cele 
înghițite azi de cursa înarmărilor.

Dezbaterile inițiate in ultimii ani, 
pe plan mondial sau regional-, asu
pra acestei probleme au relevat că 
nu este Vorba de o criză provocată 
de epuizarea resurselor agroali- 
mentare ale globului, nici de efec
tele pretinsei „explozii demografi
ce" (de altfel, țările din Sahel se 
caracterizează printr-o slabă densi
tate a populației), ci de consecința 
îndelungatei dominații străine, de 
persistența și adincirea decalajelor 
economice, agravate de menținerea 
unor relații economice inechitabile, 
în aceste condiții, eradicarea 
foametei apare ca o componentă 
fundamentală a luptei peritru insti
tuirea unei noi ordini economice 
internaționale, care să permită ca 
fiecare națiune să-și valorifice liber 
și in mod corespunzător potențialul 
material și uman, in cadrul unor 
raporturi echitabile cu celelalte țări 
ale lumii.

V. o»os

DE PRETUTINDENI
• EXAMINARE GLO

BALĂ A CLIMEI. Cătr* 
sfirșitul anului 1978 va începe 
cel mai cuprinzător studiu în
treprins vreodată asupra at
mosferei terestre. Acest proiect, 
patronat de Organizația Națiu
nilor Unite, are menirea de a 
furniza date privind deplasarea 
păturilor de aer și umiditatea și 
variațiile de temperatură dea
supra diferitelor zone ale Pă- 
mintului. Obiectivul final este, 
desigur, o îmbunătățire a capa
cității de a prezice vremea și o 
mai bună înțelegere a evoluții
lor climatice. Acest experiment 
de proporții gigantice va antre
na cele 145 de state membre ale 
Organizației Meteorologice Mon
diale, care vor furniza informa
ții culese de observatoare teres
tre și aeriene, precum și de sa
teliți meteorologici. Observații
le vor fi efectuate de-a lungul 
a 12 luni, dar procesul evaluării 
și interpretării lor va dura cel 
puțin încă 5 ani.

• PROGNOZA CU
TREMURELOR. Circa 90 la 
sută din prognozele cutremure
lor elaborate pentru anul 1977 
de. cercetătorii Institutului com
plex. de cercetări științifice din 
Sahalin (U.R.S.S.), au fost con
firmate. Ultimul seism, prono
sticat cu trei zile inainte, s-a 
produs la 2 februarie 1978, la 
200 km de insula Iturup. Aces
tea sint primele rezultate ale 
unui interesant experiment vi- 
zind verificarea metodei hidro- 
dinamice de pronosticare a cu
tremurelor. în cursul experi
mentului s-a stabilit că, într-o 
perioadă de 2—7 zile premergă
toare seismului, nivelul apelor 
din sonde forate special in a- 
cest scop a scăzut din ce în ce 
niai mult, pe măsura apropierii 
cutremurului. Metoda hidrodi- 
namică a dat rezultate încura
jatoare numai in privința sta
bilirii datei seismului. Dar spe
cialiștii sovietici consideră că in 
același fel se va putea preve
dea cu aproximație și locul cu
tremurului. Pentru aceasta va 
trebui șă se foreze sonde situa
te la o depărtare suficientă una 
de alta.

• PACIENT ARTIFI
CIAL. Harvey este un mane
chin de sex bărbătesc și mări
me naturală, a cărui specialita
te este diagnosticarea maladii
lor inimii. Invenție a cardiolo
gului dr. Michael S. Gordon de 
le Universitatea Miami (S.U.A.). 
HarYey a fbst conceput cu con
cursul unor experți in donje- 
niul electronicii, care au tradus 
simptome și metode terapeuti
ce in limbajul ’ computerelor, 
precum și al unor specialiști in 
animație care au dat „viață" 
manechinului, recurgind la e- 
lectricitate, materiale plastice 
și oțel. Colaborarea acestora s-a 
soldat cu un... pacient artificial, 
ale cărui simptome și funcții 
organice sint dirijate de un 
computer. Folosind această in
stalație, medicul poate comanda 
oricind oricare dintr-uh număr 
de circa 50 de maladii cardia
ce. Prin apăsarea unui buton 
pe ecran apar texte, diagrame 
și fotografii ilustrînd evoluția 
maladiei. Apăsarea unui alt 
buton aduce pe același ecran 
diagnosticul corect și motivația 
acestuia.

• „SPApU Șl CIVI
LIZAȚIE". Aceasta a fost tema 
unui congres internațional care 
s-a ținut recent la Lyon (Fran
ța). Au participat . oameni de 
știință din diferite țări, precum 
și cosmonauții sovietici Oleg 
Makarov și Vladimir Djanlbe- 
kov, precum și șase astronauți 
din S.U.A., printre care Allan 
Shepard, primul american care 
a întreprins un zbor cosmic, șl 
Edwin Aldrin, care a participat 
Ia debarcarea pe Lună. Congre
sul a permis o analiză a pro
gramelor spațiale actuale și vii
toare, precum șl aprecierea 
perspectivelor pe care le des
chid sateliții artificiali ai Pă- 
mintului in dorheniul telecomu
nicației, biologiei spațiale, prog
nozei climei șt in alte domenii. 
Aii fost evocate, de asemenea, 
preocupările pentru formarea 
de noi cosmonauți necesari di
feritelor activități spațiale, care 
— după cum scrie „Le Monde" 
în relatarea consacrată congre
sului — sint „din ce în ce mai 
multiple, mai diverse, mai ui
mitoare".
• THOR HEYERDAHL 

SE RETRAGE. Neobositul 
explorator și navigator norve
gian Thor Heyerdahl, in virstă 
de 63 de ani, consideră că și-a 
îndeplinit misiunea. Recent, in 
cadrul unei conferințe de presă 
ținute in capitala Marii Britanii, 
unde urmează să apară cartea 
sa intitulată „Copilăria ome
nirii și oceanul", el a declarat 
că nu va. mai întreprinde de 
acum încolo nici o călătorie. 
Prin călătoriile sale, el a urmă
rit să demonstreze că, din tim
puri străvechi, oceanele lumii 
au fost străbătute la bordul 
unor ambarcațiuni dintre cele 
mai primitive, ceea ce nu a îm
piedicat însă rezolvarea unor 
probleme dificile de navigație și 
stabilirea de legături și contac
te intre civilizații depărtate 
geografic.

• 25 DE ANI DE LA 
CUCERIREA EVERESTU- 
LUI. Pe masivul Snowdon, de 
1085 metri înălțime, cel mai 
înalt munte din Wales (Anglia), 
11 membri ai expediției din 
1953 au sărbătorit recent 25 de 
ani de Ia prima escaladare reu
șită a muntelui Everest. Mem
brii expediției au ales modes
tul masiv Snowdon pentru mar
carea unui sfert de veac de Ia 
temerara cucerire, intrucit pe 
crestele acestuia s-au antrenat 
în vederea cuceririi amețitoarei 
înălțimi de 8 848 metri. în ace
lași timp, fosta călăuză a expe
diției împreună cu alți „cuce
ritori ai Everestului" au sărbă
torit același eveniment in ca
pitala Nepalului, orașul Kat
mandu.
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