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ÎN ZIARUL DE AZI:

0 Ieri s-a încheiat la Constanța Festivalul filmului 
balcanic • Colaborare fructuoasă științifică și tehnică 

româno-sovietică • „Relațiile dintre România și Iran 
evoluează într-o atmosferă prietenească" • Rezul
tatele scrutinului britanic: Partidul conservator a 

obținut majoritatea absolută în Camera Comunelor

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT, 

NICOLAE CEAUȘESCU, IN FRANȚA
Capitală

DUPĂ 5 LUNI

CARE E STADIUL
ÎNDEPLINIRII PLANULUI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, îm
preună eu soția, Elena Ceaușescu, 
s-au înapoiat vineri seara în Capi
tală, după vizita oficială făcută în 
Franța, la invitația președintelui 
Republicii Franceze, Georges Pom
pidou.

Președintele Consiliului de Stat 
a fost însoțit de tovarășii llie Ver
deț, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Gheorghe Cioară, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, de consilieri 
și experți.

La ora 19, avionul prezidențial 
a aterizat pe aeroportul Băneasa. 
Pentru a-1 saluta pe președintele 
Consiliului de Stat, la aeroport au 
venit tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
cuIescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro- 
fin, Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekaș, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Leonte 
F.ăutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea, Ion Ilies
cu, Ion loniță, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, precum și soțiile condu
cătorilor de partid și de stat, vice
președinți ai Marii Adunări Națio
nale, ai Consiliului de Miniștri, 
memb.-; ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești.

Au fost prezenți Bernard De-

jean de la Batie, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Franței la 
București, membri ai ambasadei 
franceze, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în România și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Mii și mii de bucureșteni, veniți 
la aeroport, au făcut șefului statu
lui o entuziastă manifestare de 
dragoste, stimă și înaltă prețuire.

Avionul prezidențial a oprit în 
fața salonului oficial. Din mulți
me răsună puternice aclamații. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu-P.C.R.". Con
ducătorii de partid și de stat, ve
niți în întîmpinare, se apropie de 
scara avionului și salută cu mul
tă căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pionieri români și copii ai : 
brilor ambasadei franceze 
președintelui Consiliului de 
Nicolae Ceaușescu, și soției 
Elena Ceaușeșcu, buchete de

în atmosfera de puternic entu
ziasm, în ovațiile și uralele ce 
nu contenesc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se îndreaptă spre miile 
de cetățeni ai Capitalei veniți șă-1 
întîmpine, răspunde aclamațiilor, 
strînge prietenește mîinile multora 
dintre ei. în tot acest timp răsună 
necontenit aplauzele, ovațiile mul
țimii. Cetățenii Capitalei își expri
mă astfel satisfacția pentru rezul
tatele fructuoase ale vizitei făcute 
în Franța de șeful statului român, 
pentru contribuția pe care tovară
șul Ceaușescu o aduce personal la 
dezvoltarea prieteniei și colaboră
rii dintre poporul nostru și toate 
popoarele lumii, la instaurarea u- 
nui climat de pace și înțelegere 
internațională.

mem- 
oferă 
Stat, 
sale. 

! flori.

La sosire, pe aeroportul BăneasaDECLARAȚIA
(Agerpres)

Zile de înaltă semnificație ROMÂNO - FRANCEZĂ
în istoria relațiilor

româno-franceze

S-au încheiat cinci zile de cînd 
pe marele aeroport parizian Orly 
avionul purtînd însemnele patriei 
noastre aducea pe pămîntul Fran
ței, ca invitat oficial al șefului 
statului francez, pe președintele 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, și soția sa, 
Elena Ceaușescu. S-au împlinit 
cinci zile de cînd un gingaș eli
copter, „Alouette", transporta de 
la Orly în inima Parisului, ateri- 
zînd pe Esplanades des Invalides, 
pe șeful statului român, de cînd 
în fața celebrului hotel „Des In-

valides", într-un superb cortegiu, 
un cortegiu cum Parisul nu a mai 
cunoscut pînă * atunci, oaspetele 
român se îndrepta spre palatul 
Elysee, reședința președinților 
Franței.

Aceste zile au semnificația unui 
moment de importanță covîrșitoa- 
re în istoria relațiilor româno-fran
ceze. Sînt zile în care drapelul de 
stat al României, tricolorul nostru 
roșu, galbep și albastru a fluturat 
mîndru și solemn într-o simbo-

%

(Continuare in pag. a II-a)

La invitația președintelui Repu
blicii Franceze, Georges Pompidou, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, a făcut o 
vizită oficială în Franța, între 15 
și 19 iunie 1970.

în cursul șederii în Franța, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și per
soanele oficiale care l-au însoțit au 
vizitat obiective industriale și a- 
gricole, monumente istorice și a- 
șezăminte social-culturale din Pa
ris, Versailles, Toulouse, Nîmes, 
Lyon, regiunile 
Languedoc, 
lui de Stat 
România a 
ia contact 
în domeniile economic, social 
cultural.

înalților oaspeți români li s-a 
făcut pretutindeni o primire 
călduroasă, expresie a relațiilor de

Toulouse, 
văii Rhonului și 

Președintele Consiliu- 
al Republicii Socialiste 
avut, astfel, prilejul să 
cu realizările franceze 

Și

Lyon : Sute de strîngeri de mînâ prietenești de-a lungul unui culoar viu

prietenie tradițională între Româ
nia și Franța și a sentimentelor de 
prețuire și stimă reciprocă de care 
sînt animate cele două popoare.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Franceze au 
purtat convorbiri, la care, din 
partea română, au participat: llie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, Gheorghe Cioară, prim- 
vicepreședinte al Comitețului de 
Stat al Planificării, Constantin Fli- 
tan, ambasadorul Republicii Socia
liste România în Franța.

Din partea franceză, au parti
cipat : Jacques Chaban-Delmas, 
primul ministru, Maurice Schu
mann, ministrul afacerilor externe, 
Valery Giscard d’Estaing, ministrul 
economiei și finanțelor, Franțois 
Ortoli, ministrul dezvoltării indus
triale și științifice, Jean de Lip- 
kowski secretar de stat al aface
rilor externe, Pierre Pelen, amba
sadorul Franței în Republica So
cialistă România.

Convorbirile s-au desfășurat în 
atmosfera de prietenie caracteris
tică relațiilor dintre cele două țări. 
Ele s-au referit la dezvoltarea re- 
lațiilot româno-franceze, precum si 
la principalele probleme interna
ționale.

Trecînd în revistă stadiul rela
țiilor româno-franceze, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele

Georges Pompidou s-au felicitat 
pentru progresele realizate în nu
meroase domenii.

Cei doi șefi de stat au constatat 
că dezvoltarea schimburilor co
merciale româno-franceze, care se 
desfășoară pe o bază reciproc a- 
vantajoasă, continuă, potrivit unor 
indici de creștere ridicați, și se o- 
rientează spre un echilibru mai 
bun, fiind favorizate de către noul 
acord referitor la schimburile și 
cooperarea economică, încheiat la 
9 ianuarie a. c. la București, pen
tru perioada 1970—1974.

Ei consideră că 
și Franța există largi posibilități 
de a progresa pe 
perări economice 
tajoase. Au fost obținute deja re
zultate substanțiale. Cooperarea ro- 
mâno-franceză, care s-a dezvoltat 
cu succes în domeniile industriei 

_ de automobile, ca și în 
lectronicii și industriei 
trebui să-și lărgească 
acțiune, îndeosebi prin 
aplicare de noi formule de coope
rare.

Dintre înțelegerile convenite, 
părțile au apreciat ca exemplu de 
cooperare rodnică producerea în 
România a autoturismului „Dacia", 
în colaborare cu uzinele „Re
nault".

în cursul discuțiilor, părțile au 
convenit să extindă și să diversi
fice cooperarea în domeniul in
dustriei de automobile. S-a reali-

pentru România

căile unei coo- 
reciproc avan-

cele ale 
chimice, 
cîmpul 
punerea

e- 
ar 
de 
în

(Continuare în pag. a IlI-a)

Excelenței Sale
Domnului GEORGES POMPIDOU

Președintele Republicii Franceze

PALATUL ELYSEE 
PARIS

Părăsind teritoriul Franței, doresc să vă exprim, încă o dată, mul
țumirile noastre călduroase pentru primirea deosebit de cordială și ospi
talitatea desăvîrșită de care ne-am bucurat în tot timpul șederii noastre 
în frumoasa dumneavoastră țară.

îmi exprim convingerea că vizita noastră în Franța, schimbul fruc
tuos de vederi pe care l-am avut cu acest prilej vor contribui la întări
rea pe mai departe a relațiilor prietenești, tradiționale dintre popoarele 
noastre și, în același timp, la dezvoltarea încrederii și cooperării între 
națiunile europene, la consolidarea climatului de pace și securitate pe 
continent și în lumea întreagă.

Folosesc această ocazie pentru a vă transmite, dumneavoastră și în
tregului popor al Franței prietene, cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, de progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

DE INVESTIȚII ?
ANCHETĂ ECONOMICĂ PE ȘANTIERELE PLATFORMEI 
CHIMICE DIN SĂVINEȘTI, COMBINATULUI DE CELU
LOZĂ Șl HÎRTIE DIN TR. SEVERIN, FABRICII DE PRO

DUSE LACTATE DIN ORADEA
în acest an — ultimul din actualul 

cincinal — urmează să fie investite 
circa 67, miliarde lei din fondurile 
centralizate ale statului și alte a- 
proape 12 miliarde lei din cele ne
centralizate. însemnătatea sarcinilor 
In acest domeniu apare mai preg
nant dacă avem in vedere că, tot 
în acest an, va trebui să fie în
cheiată execuția a 740 obiective și 
capacități și concomitent să înceapă 
lucrările la alte 250 de obiective noi. 
Tocmai necesitatea execuției ritmice 
și rapide a fiecăruia dintre noile o- 
biective a avut-o în vedere tovară
șul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la încheierea lucrărilor plena
rei C.C. al P.C.R. din decembrie anul 
trecut, atunci cind a subliniat că 
asigurarea punerii la termen în func
țiune a noilor obiective și atingerea 
cit mai rapidă a parametrilor proiec
tați la aceste capacități constituie 
problema centrală a activității de in
vestiții din acest an. Sub acest unghi 
de vedere am abordat investigația pe 
șantierele unor obiective industriale.

Primul popas l-am făcut pe plat
forma industrială de la Săvinești. 
Aici se află în construcție noi insta
lații. La Uzina de fibre sintetice, nu
mai în acest an se investesc aproape 
300 milioane lei. Pînă la 20 iunie a.c. 
s-a executat peste 40 la sută din vo
lumul planificat de lucrări. Sînt în 
plină construcție instalațiile de acid 
adipic, instalația de epurare biologi
că a apei de la Melana III, iar lâ u- 
zina de îngrășăminte instalațiile de 
producere a amoniacului și ureei 
(azot IV).

Stadiul fizic al lucrărilor este în
tr-o fază avansată, corespunzînd pre
vederilor din graficele de execuție. 
Discutînd. despre elementele care au 
permis menținerea unui ritm intens 
de lucru pe tot parcursul lunilor care 
au trecut din acest ap, am reținut că 
de un mare ajutor este perfecțio
narea sistemului informațional, în 
vederea menținerii unor legături 
permanente cu toți ceilalți fac
tori care participă la execuția 
acestor investiții. Printr-un sistem 
de fișe se urmărește îndeaproape 
fiecare investiție în parte. Bunăoară, 
pentru faza de pregătire a investi
țiilor există o fișă prin care se ur
mărește termiparea proiectelor, pre
darea lor, obținerea tuturor avizelor 
privind amplasarea obiectivului. 
„Dacă o singură verigă din acest 
„lanț" al pregătirii investiției s-a 
rupt, faptul îl sesizăm imediat din 
fișă și intervenim cu operativitate. 
Nu începem nici o lucrare pînă cînd

nu sîntem în posesia tuturor studii
lor tehnico-economice și a avizărilor" 
— ne-a spus Gheorghe Pamfil, șeful 
serviciului de investiții al centralei.

O deosebită atenție acordă bene
ficiarul investiției achiziționării în 
timp util a utilajelor. între servi
ciul de investiții și furnizorii de u- 
tilaje există o permanentă legătură. 
In cadrul serviciului, un salariat a- 
nume urmărește cu ajutorul unui 
grafic informațional, zi de zi, situația 
execuției și livrărilor utilajelor. O 
dată pe lună specialiști din centrală 
se deplasează la fiecare uzină furni
zoare și verifică calitatea subansam- 
blelor instalațiilor chimice, chiar în 
timpul execuției lor. Aceste legături 
permanente cu furnizorii de utilaje a 
dat deseori posibilitatea să se de
vanseze montajul unor instalații. Le
gătura aceasta este menținută nu nu
mai cu furnizorii din țară, ci și cu 
cei din străinătate.

— Cu puțin timp în urmă ne-am 
dat seama că lucrările de construc
ție a instalației de uree au un avans 
mare față de grafic, ne-a relatat tov. 
Dinu Țimpoc, inginerul-șef care coor
donează activitatea de investiții a 
centralei. O serie de utilaje impor
tante pentru această instalație tre
buia să le primim de la o firmă din 
străinătate, tocmai în primele luni ala 
anului viitor. Am . invitat reprezen
tanții firmei furnizoare la Săvinești 
și, analizînd împreună stadiul fizic al 
construcțiilor, care era avansat, fur
nizorii au ajuns la concluzia că tre
buie să ne livreze de pe acum utila
jele. Așa am cîștigat un avans în
semnat în execuția instalației de 
uree.

Ritmul de lucru se menține ridicat 
pe șantierul de la Săvinești și dato
rită faptului că beneficiarul însuși 
participă sub diverse forme la execu
ția investiției. Bunăoară, acesta a ho- 
tărît să confecționeze unele instalații 
și utilaje complexe în atelierele sale 
proprii, în momentul de față se exe
cută unele utilaje pentru instalația d« 
fabricare a ureei.

Pozitiv este și faptul că beneficia
rul acordă o mare atenție alegerii di- 
riginților de șantier. întotdeauna, la 
Săvinești acest mandat l-au primit 
inginerii și chimiștii care urmează

Ion PREDA 
C. COTOȘPAN 
Aurel POP 
corespondenții „Scînteii*

(Continuare în pag. a IV-a)

Demni de epopee
Cuvîntul rostit și cel 

scris, aparatul de fil
mat și cel fotografic au 
înregistrat sute și mii 
de date din evenimen
tele trecutelor zile 
dramatice, iar acestor 
date li se adaugă încă, 
zi de zi, altele noi, zgu
duitoare și înălțătoare, 
firești și legendare, în- 
scriindu-se într-o im
presionantă cronică a 
unor încercări la care 
ne-a supus natura, mai 
vitregă ca oricînd. Du
reroasă și eroică, aceas
tă cronică giganti
că pulsează aici, în fața 
noastră — și poate că 
nu mi se va reproșa 
dacă mă întreb ce anu
me din toate acestea 
se vor conserva pentru 
viitor prin memoria 
colectivă, prin isto
rie ; în care artă și 
în care gen se va 
naște, din imensul 
și tragicul de nepre
văzut material de via
ță al acestor zile, ma
rea operă ? Iată ce mă 
preocupă, ca scriitor ; e 
firesc că trebuie să mă 
preocupe, așa cum gos
podarul își reconstru
iește casa, muncitorul 
a pus la punct și a 
pornit din nou mașinile 
nămolite. iar agricul
torul ară și seamănă 
iarăși ogorul călcat de 
puhoaie ; căci viața nu 
se poate opri locului, 
nu poate stagna nici 
o clipă, trebuie să-si 
urmeze cursul, oricît de 
grele ar fi rănile pri
mite de noi toți, oricît 
de des ni se contractă 
trăsăturile sub palma 
durerii și a amără
ciunii.

însemnări de

LETAY LAJOS

Nu pot să știu care 
artă, care gen va rodi 
opera generată de a- 
ceste zile tragice ; nu 
știu din condeiul, pe
nelul sau dalta cui va

■"iDIN
PERSPECTIVA

MARII
ÎNFRUNTĂRI 
CU URGIA 

APELOR

mele clipe tragice, cînd 
se deschideau porți os
pitaliere în fața întîi- 
îor rătăcitori 
fără cămin - 
asaltul 
daților 
reș să 
altora, 
apoi, în urma 
dintre ei să' mărșălu- 
iască în pas de defila
re tovarășii de oaste, 
sub drapelul îndoliat 
al regimentului.

Viața și literatura ne 
păstrează, și din tre
cut, amintirea unor 
fapte de o frumusețe 
excepțională, a unor 
figuri omenești nobile 
și eroice. Marile noas
tre emoții de cititori 
ai istoriei și literatu
rii sînt legate de cele 
mai multe ori tocmai 
de aceste fapte și fi
guri mari — cit de izo
late, cît de însingurate 
adesea !

Cîte mărețe fapte 
omenești, cîte figuri și 
caractere nobile, demne 
de eternizare prin 
cuvînt, ni s-au contu
rat în față, pretutin
deni în țară, în zilele 
lunii mai : contempo
rani de-ai noștri, 
varăși de muncă 
rîndul așa-zisilor 
meni „simpli", de 
te zilele — cîte 
si mii de „eroi pozi
tivi". dacă vreți 1

Literatura — ba chiar 
și poezia ! — pare u- 
neori a se abține de 
Ia manifestarea mari
lor sentimente, ca și

rămași 
pînă la 

temerar al sol- 
porniți în iu- 

salveze viețile 
pentru ca, mai 

unora

to- 
din 
oa- 

toa- 
sute

(Continuare 
în pag. a V-a)

răsări, nu știu în ce 
simfonie sau pe ce in
strument are să capete 
glas ; știu însă, neîn
doielnic, că prin 
ceastă 
noastră 
mesajul

Căci 
omenia 
o vastă 
zînd un registru 
gantic, de la gestul 
spontan al bucății de 
pîine oferite — pînă 
la jertfirea de sine, 
pentru alții ; de la pri-

a- 
operă omenia 
își va trimite 
către viitor, 
în aceste zile 

a dat glas pe 
gamă, cuprin- 

gi-

4
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Încheierea vizitei președintelui consiliului de sta t,
NICOLAE CEAUȘESCU, IN FRANȚA

(Urmare din pag. I) 

lică înfrățire alături de alt trico
lor, tricolorul roșu, alb, albastru, 
al țării gazde. A fost văzut ca o 
remarcabilă și prestigioasă pre
zență pe marile artere ale Parisu
lui, pe frontispiciul marilor clă
diri din Franța, edificii cu puter
nică rezonanță istorică, pe arte
rele și fațadele altor mari orașe 
franceze, precum Lyon, al unor 
centre de cercetări științifice re
marcabile ale țării, precum Cen
trul de cercetări nucleare „Cada- 
rache", pe frontispiciul și în in
cinta unor mari și reprezentative 
întreprinderi industriale cum sînt 
uzinele „Renault" din Paris, între
prinderea „Sud Aviation" din Tou
louse, instalațiile de irigație din 
zona Nîmes, marile uzine electro
tehnice „Delle-Alsthom" din Vil- 
leurbanne. Am văzut drapelul 
țării noastre fluturînd pe ziduri 
de vechi castele și pe edificii mo
deme. în cinstea prezenței în 
Franța a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pe acoperișul clădirii în 
care se află marele ziar „Le Fi
garo", din inițiativa redacției, a 
fost arborat un mare tricolor ro
mânesc. Inițiative asemănătoare 
am întîlnit și în alte localități ale 
Franței înscrise în itinerarul vizi
tei președintelui Consiliului de 
Stat al României.

Am evocat prezența drapelului 
de stat al țării noastre în Franța 
pentru că acest drapel, care sem
nifică tradițiile glorioase de luptă 
pentru progres și libertate ale po
porului român, a avut în aceste 
zile valoarea unui remarcabil sim
bol. Steagul românesc în Franța 
era semnul distinctiv de onoare al 
prezenței în această țară a șefului 
statului nostru și a soției sale. 
Pretutindeni pe unde am trecut în 
zilele ce au premers vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Franța, în timpul vizitei lâ Paris 
și în provincie. România a fost o 
vie și remarcabilă prezență. Fran
cezul, fie el intelectual ori om de 
rînd, cunoscut ca foarte cumpănit 
în aprecierile laudative, nu a făcut 
în aceste zile drămuială în a adre
sa țării noastre, conducătorului el, 
cuvinte dintre cele mai calde.

Sînt apreciate în Franța dina
mismul economiei românești, creș
terea continuă și într-un ritm ac
celerat a producției industriale, a 
construcțiilor, dezvoltarea cercetă
rii științifice, înflorirea culturii. 
Cei cu care am stat de vorbă, oa
meni cu responsabilități politice 
înalte, muncitori din fabrici, stu- 
denți, oameni de știință, ne-au 
surprins prin gradul înalt, prin 
aria largă de cuprindere și înțele
gere a realității românești. îți este 
plăcut să auzi din gura francezilor 
cuvinte precum : „România este o 
țară care progresează verțiginos", 
„Cunoaștem și stimăm munca neo
bosită a poporului român, apre
ciem inteligenta spiritului său di
namic". „în Franța, țara care se 
cheamă România este foarte popu
lară și îndrăgită".

într-adevăr, francezul, datorită 
simpatiei ce o poartă românilor, 
datorită relațiilor de prietenie și 
colaborare cu adînci rădăcini în 
trecutul istoric, privește cu admi
rație tot ceea ce realizează poporul

Primire entuziastă 
la „Delle-Alsthom"

Ultima etapă a vizitei președin
telui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, în Franța a fost, după 
cum se știe, orașul Lyon, unde 
șeful statului român împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, și persoa
nele oficiale care îi însoțesc au 
sosit joi seara după o călătorie în 
sudul Franței.

Orașul, care se mîndrește a 
avea, dintre orașele franceze, cele 
mai ample, mai vechi și mai pro
funde relații de prietenie cu 
România, a dat primirii oficiale 
făcute șefului statului nostru ca
racterul unei sincere și călduroase 
manifestări de prietenie, dragoste 
și respect pentru țara și poporul 
român.

Ziarele lyoneze oglindesc pe larg, 
începînd din prima pagină, în am
ple reportaje bogat ilustrate, ma
nifestările care au avut loc ieri și 
anunță programul vizitei.

Ziarul „Le Progres" acordă 
reportajelor vizitei cel mai impor
tant loc în pagina întîi și o pagi
nă întreagă în interior. Pe spații 
largi este prezentată vizita preșe
dintelui Consiliului de Stat și în 
„Demiere Heure Lyonaise". Pe lin
gă manifestările locale, care aco
peră o pagină de ziar, un reportaj 
este consacrat vizitei în Provence. 
In „L’Echo", un amplu reportaj și 
numeroase imagini fotografice pre
zintă vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu acest titlu pe cinci 
coloane: „Domnul Ceaușescu a 
spus primarului din Lyon : Orașul 
dumneavoastră are un loc de pri
mă importanță în cadrul relațiilor 
dintre Franța și România". Acest 
titlu exprimă mîndria lyonezilor, 
bucuria lor, dorința lor de a da 
cît mai multă strălucire vizitei pe 
care o face în orașul lor un'oas
pete stimat și iubit.*

Ultima zi a vizitei oficiale pe 
care președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și soția 

nostru, se bucură de fiecare succes 
obținut de poporul român. Do
rința de colaborare mereu mai 
largă, mereu mai cuprinzătoa
re, cu România este în Fran
ța o dorință unanimă. în cuvîntă- 
rile pe care le-am ascultat, luări 
de poziție publice, oficiale, condu
cători de instituții, de mari 
întreprinderi industriale, directori 
ai unor prestigioase centre de cer
cetare științifică au pus pe primul 
plan ideea de colaborare strînsă 
și cît mai fructuoasă cu industria 
românească, cu instituțiile româ
nești de investigație științifică.

Aceeași năzuință sinceră de coo
perare pe bază de egalitate, reci
proc avantajoasă au afirmat-o în 
discuțiile bilaterale pe care le-au 
avut cu francezii învestiți cu înal
te responsabilități în aparatul e- 
conomic miniștrii care l-au însoțit 
în vizita sa în Franța pe preșe
dintele Nicolae Ceaușescu. Noi a- 
corduri și înțelegeri vor concreti
za, vor traduce în fapt această do
rință comună româno-franceză de 
colaborare reciproc avantajoasă.

încă un fapt se’cuvine eviden
țiat cu putere în ceea ce privește 
relațiile româno-franceze : este cu
noașterea, la dimensiunile ei exac
te, a politicii externe a țării noas
tre și respectul de care se bucură 
în ochii francezilor această politi
că. Cititorul nostru a putut afla în 
comentariile anterioare pe margi
nea vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu aprecierile spontane, o- 
piniile de o sinceritate de-a drep
tul tulburătoare privind politica 
României în planul relațiilor ex
terne. Faptul că țara noastră mi
litează ferm și consecvent pentru 
dreptul inalienabil al fiecărui 
popor de a se guverna suveran, de 
a decide independent de prezentul 
și viitorul său, că problema secu
rității europene și cea a dezarmă
rii, a lichidării pe calea tratative
lor a focarelor de război sînt preo
cupări mereu prezente în activita
tea diplomatică a României, im
pun respect și admirație în Fran
ța. De altfel, la convorbirile ofi
ciale dintre președintele Ceaușescu 
și președintele Pompidou, după 
cum reiese și din declarația comu
nă dată publicității, reiese cu lim
pezime că România și Franța au 
în politica lor externă multe punc
te de vedere comune, iar într-o 
seamă de probleme internaționale 
pozițiile celor două țări sînt foar
te apropiate.

Nu este, aici, nimic de natură să 
surprindă, România cît și Franța 
văd în ideea de colaborare inter
națională, în asigurarea secu
rității în Europa, în respectul 
dreptului popoarelor la suve
ranitate și independență cheia 
rezolvării problemelor majore ale 
contemporaneității, singura cale 
aptă să conducă la armonizarea 
intereselor tuturor statelor, fie ele 
mari sau mici, la progresul gene
ral al societății umane.

Acestea sînt auspiciile sub care 
s-a desfășurat vizita în Franța a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
auspicii extrem de favorabile pen
tru viitorul relațiilor româno- 
franceze, pentru securitate și cola
borare în Europa, în lumea în
treagă.

sa, Elena Ceaușescu, au întreprin
s-o în Franța a fost consacrată 
cunoașterii directe a realizărilor 
Uzinelor „Delle-Alsthom", cu care 
întreprinderi de resort din țara 
noastră întrețin multiple legături 
de cooperare.

Filiala comună a companiei ge
nerale de electricitate și a firmei 
„Delle-Alsthom" dispune de unități 
productive la Lyon-Villeurbanne, 
Chalon-sur-Saone, Mațon și Paris- 
Saint Quentin.

Specializată în construcția apa- 
ratajului de medie, înaltă și foar
te înaltă tensiune și puteri mari 
de scurtcircuit, societatea. „Delle 
Alsthom" asigură jumătate din pro
ducția Franței și aproape două 
treimi din exporturile acesteia de 
aparataj de deconectare și de pro
tecție a rețelelor pînă la tensiunea 
de 750 kV — cea mai înaltă fo
losită în prezent în lume. Uzinele 
din Villeurbanne se întind, singu
re, pe o suprafață de 80 000 mp, 
dintre care 60 000 mp acoperiți, și 
produc anual peste 5 000 tone ma
teriale electrice de cea mai înaltă 
tehnicitate.

La sosire, înalții oaspeți români 
și persoanele oficiale care îi înso
țesc au fost întîmpinați de dl. Gu
yot, directorul general al între
prinderilor „Delle-Alsthom", și de 
primarul suburbiei Villeurbanne.

Pe aleea principală de la intra
rea în întreprindere, în întîmpi- 
narea șefului statului român au 
venit Raymond Pelletier, adminis
trator — director general al Com
paniei generale de electricitate, și 
Pierre Ferrand, director delegat al 
Uzinelor „Delle-Alsthom".

în cuvîntul său de bun sosit, dl. 
Raymond Pelletier a spus : „Este o 
deosebită cinste pentru mine să 
urez bun venit șefului de stat a! 
unei țări dintotdeauna prietene cu 
țara noastră, în numele Companiei 
generale de electricitate, adică din 
partea a 100 000 de persoane care 
lucrează în 150 uzine.

din 
două

plan

dv.

mai întîi

Domnule președinte, natura im
pune actualmente țării dv. o crudă 
încercare, care îi atrage, dincolo 
de simpatia universală, o mare ad
mirație pentru curajul și calmul cu 
care, după exemplul președintelui 
ei, țara o înfruntă. Grupul nostru 
industrial este bucuros să vă fi pu
tut expedia cîteva materiale de 
primă urgență : grupuri electroge
ne, cabluri electrice, echipament de 
radiocomunicații. Mîine va pleca o 
echipă de tehnicieni care, împreu
nă cu colegii lor români, vor face 
inventarul necesității unor recon
strucții la care, fără îndoială, 
Franța va ține să-și dea concursul. 
Onoarea pe care ne-o faceți, dom
nule președinte, vizitînd țara noas
tră, se răsfrînge asupra tuturor 
francezilor. Permiteți-mi ca, în nu
mele celor 100 000 de salariați ai 
Grupului C.G.E., să vă mulțumesc 
călduros și să vă asigur de senti
mentele noastre de prietenie pen
tru dv., pentru poporul român".

Urînd. la rîndul său, bun venit 
președintelui român, dl. Alfred 
Guyot a spus : „Am încheiat, în 
1962, un acord de cooperare tehni
că cu uzinele „Electroputere" 
Craiova. Relațiile dintre cele 
întreprinderi sînt eficace pe plan 
tehnic ; ele sînt excelente pe 
uman și legături solide de priete
nie și stimă unesc pe reprezentan
ții noștri, care au învățat să se cu
noască".

Dl. Pierre Ferrand a evocat con
cret relațiile de colaborare și coo
perare dintre Altshom și întreprin
derile industriale românești. în 
numele muncitorilor uzinei a vorbit 
Jean Raphael, care a spus : „Dom
nule președinte, iubite prieten și 
tovarăș, sîntem fericiți să vă salu
tăm în întreprindere. Vizita 
este pentru muncitorii francezi un 
eveniment important, 
pentru că este prima vizită a unui 
șef de stat român în Franța, dar — 
și mai ales — pentru că sînteți re
prezentantul unui popor care de 25 
de ani construiește socialismul. Pu
tem cu ușurință constata astăzi 
remarcabila evoluție a României 
în direcția țărilor cu înalt nivel 
de dezvoltare.

împreună cu toți muncitorii 
francezi, noi ne bucurăm pentru 
relațiile care există între țările 
noastre pe plan industrial, comer
cial, tehnic, cultural, ca și în alte 
domenii. Problemele păcii în lume 
au avut un loc primordial în în
trevederile pe care le-ați avut cu 
conducătorii francezi. Tmensa ma
joritate a muncitorilor este con
știentă de importanța majoră a a- 
cestor chestiuni și tot_ceea ce se 
face pozitiv în acest domeniu este 
întîmpinat cu bucurie de munci
torii francezi".

în încheiere, vorbitorul l-a ru
gat pe președintele Ceaușescu să 
transmită tuturor muncitorilor și 
poporului român salutul frățesc 
al lucrătorilor de la „Delle- 
Alsthom".

Mulțumind pentru cuvintele ce 
i-au fost adresate, pentru aprecie
rile calde la adresa poporului ro
mân, a muncitorilor din România, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. a subliniat ca
racterul pozitiv și fructuos al vi
zitei făcute în Franța, al convor
birilor pe care le-a purtat cu pre

In incinta uzinelor din Villeurbanne

ședintele Pompidou și ceilalți con
ducători francezi. Relevînd pro
gresele înregistrate în colaborarea 
între „Delle-Alsthom" și întreprin
derile românești, PREȘEDINTELE 
CEAUȘESCU a spus :

„îmi exprim speranța că, după 
vizita în această întreprindere mo
dernă, relațiile dv. de cooperare 
și colaborare cu întreprinderile 
din România vor cunoaște o dez
voltare și mai mare, în interesul 
oelor două țări. Președintele j-o- 
mân a dat glas convingerii sale că, 
la fel cu muncitorii români, cu în
tregul nostru popor, muncitorii 
francezi și muncitorii din întreaga 
lume, toți oamenii de bună cre
dință sînt dornici să trăiască în 
bună înțelegere, în pace. în tim
pul vizitei — a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — împreună cli 
președintele Pompidou am căzut 
de acord să căutăm căile și mij
loacele pentru a întări securitatea 
și pacea în Europa și în lume. La 
ora actuală, aceasta este preocu
parea esențială a conducătorilor 
tuturor țărilor și popoarelor care 
năzuiesc să trăiască în pace. Am 
căzut, de asemenea, de acord — a 
arătat președintele Consiliului de 
Stat — să dezvoltăm în mod sub
stanțial cooperarea între Franța 
și România în toate domeniile — 
economic, tehnic, științific ?i cul
tural.

Vă rog să transmiteți tuturor sa- 
lariaților întreprinderii dv. ura
rea noastră pentru noi succese, 
pentru prosperitate și fericire".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vi
zitează apoi uzinele „Delle-Alst
hom". Grupuri compacte de mun
citori îl salută pe oaspetele ro
mân. Lăsînd pentru cîteva minute 
lucrul, ei au ieșit din secții și, 
masați pe aleile uzinei, îl aplaudă 
cu căldură pe președintele român. 
Pe chipurile lor se citește bucuria 
pentru această întîlnire ; bărbați 
și femei fac semne prietenești, fie
care vrea să fie cît mai aproape, 
să-i adreseze cuvinte de salut. To
varășul Ceaușescu se oprește în 
dreptul loi și, trecînd de-a lungul 
culoarului viu, strînge sute de 
mîini. Cîteva muncitoare, care 
știau că întreprinderea lor va fi 
vizitată de președintele Ceaușescu, 
și-au adus și copiii, care au oferit 
oaspetelui de onoare flori, îmbră- 
țișîndu-1. La rîndul său, tovarășa 
Elena Ceaușescu strînge mîinile 
ce i se întind, răspunde manifes
tațiilor de simpatie.

Președintele Consiliului de Stat 
al României a vizitat principalele 
secții ale uzinelor : atelierele de 
montaj, laboratoarele de încercare 
și Centrul de cercetări științifice. 
El s-a oprit și a examinat cu in
teres o serie de produse fabricate 
aici pentru a fi livrate României. 
Inginerii și tehnicienii uzinei răs
pund întrebărilor pe care le pune 
președintele Nicolae Ceaușescu. în 
încheiere, gazdele au demonstrat 
capacitățile tehnice ale unora din
tre cele mai mari realizări ale uzi
nelor în domeniul controlului apa- 
ratajului pentru înalte tensiuni și 
înalte frecvențe pe care îl fabrică.

Vizitarea Uzinelor „Delle-Alst
hom" a prilejuit o caldă și mișcă
toare manifestare de prietenie a 
muncitorilor frahcezi față de po
porul român, față de conducătorul

Aplauze pline de căldurâ din partea muncitorilor de la „Delle-Alsthom

Cooperare fructuoasă in toate domeniile
în încheierea vizitei la Lyon a 

președintelui Nicolae Ceaușescu, 
notabilitățile orașului au oferit un 
dejun în onoarea șefului statului 
român.

în somptuoasa sală de recepții a 
instituției se aflau 'prefecții de 
Rhone-Alpes, Max Moulins, Louiș 
Joxe, Auguste Pinton, foști mi
niștri, Louis Prad el, primarul 
Lyonului, general de corp de ar
mată Andre Lalande, guvernato
rul militar al .orașului, senatori și 
deputați, președinții Camerei de 
Comerț și Industrie, Comitetului 
regional de dezvoltare economică, 
grupurilor industriale E.R.A.P. și 
„Alsthom", consilieri municipali, 
rectorul Universității din Lyon și 
alte personalități. Reprezentanții 
vieții publice a Lyonului prezintă 
cu acest prilej omagiile lor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și so

ției sale, Elena Ceaușescu, exprimă 
gratitudinea lor pentru onoarea pe 
care le-au făcut-o înalții oaspeți 
vizitînd acest al treilea mare oraș 
al Franței, sentimentele de priete
nie față de România.

Cuvîntul ministrului
Francois Xavier Ortoli

Domnule președinte,
Doamnă,
în momentul plecării dv. din 

Franța, aș dori să vă exprim din 
toată inima, atît din partea guver
nului, cît și din partea întregului 
popor francez, mulțumiri pentru 
că ați binevoit să ne vizitați. în
tr-adevăr, pentru noi a fost o deo
sebită plăcere să primim pe Șeful 
statului român și o mare bucurie 
să avem î'n Franța un prieten care 
este, totodată, omul care conduce 
o națiune foarte apropiată de a 
noastră. Și trebuie să vă spun că 
am fost foarte fericit că am avut 
prilejul să vă însoțesc în această 
călătorie, împreună cu doamna 
Ceaușescu, cu miniștri și cu cele
lalte, personalități care vă însoțesc.

Am fost foarte mîndru să vă pot 
arăta realizările unei Franțe mo
deme, să vă arăt că Franța este 
o țară care înaintează spre progres. 
Ați putut să remarcați un pro
gres din punct de vedere tehnic, 
din punct de vedere al sporirii ca
pacității științifice. Ați avut oca
zia să vizitați întreprinderea noas
tră aeronautică, unde ați putut 
vedea 0 Franță cu o mare tradi
ție în acest domeniu.

Ați văzut că, într-adevăr, noi 
sîntem competitivi și prezenți pe 
toate piețele internaționale cu rea
lizări în domeniul industrial, do
meniu unde mediocritatea nu este 
tolerată. Aș vrea să citez doar un 
exemplu al acestor realizări ale 
noastre — avionul „Concorde".

Ați vizitat compania internațio
nală de informatică. Este ceva cu 
totul nou, atît în Franța, cît și în 
întreaga lume. în această între
prindere, cu totul deosebită, asis
tăm la un fenomen nou, acela 
suplinirii memoriei oamenilor, 
țărilor, cît și a secolelor, dacă 
spune așa, încît domeniile care 
mîn omului sînt doar acelea 
imaginației și deciziilor. Ați văzut 
după aceea întreprinderea din Ca- 
darache, unde ați putut vizi
ta diverse sectoare ale ener
giei atomice. Ați putut consta
ta cum va arăta domeniul energiei 
atomice în anii 1980—1985 și ați 
putut vedea proiectele acelor ge
neratoare uriașe, numite supra- 
regeneratoare, unde combustibilul 
este transformat pînă la epuizarea 
uraniului. Cred că aș putea să-mi 
îngădui să fac o comparație cu pa
sărea aceea legendară „Phbnix" — 
cum am denumit prototipul aces
tui generator — și să mă gîndesc 
la poetul Apollinaire, care a spus 
că este o pasăre ce renaște din 
propria-i cenușă.

Ați vizitat compania de exploa
tare a Languedoc-ului, unde

al 
a 
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în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o ambianță de cal
dă cordialitate, ministrul Franțois 
Xavier Ortoli și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit .toas
turi. •*? V

o su- 
toate 

iriga

ne-am propus să exploatăm 
prafață de 180 000 ha, din 
punctele de vedere, atît al 
țiilor, cît și al reorientării piețelor 
și al urbanismului. Ați putut ast
fel să vă formați o oarecare idee 
despre Franța. Ați avut ocazia să 
vedeți progresul și eforturile pe 
care le facem pentru a ne men
ține locul în lume în ceea ce pri
vește capacitatea tehnică și com
petitivitatea.

De fapt, din acesț punct de ve
dere. cred că ambițiile noastre se 
compară cu ambițiile dv. De aceea, 
am ținut să vă arătăm aceste rea
lizări. în care, de altfel, și Româ
nia, în parte din ele, este intere
sată.

La Paris am avut, de asemenea, 
ocazia să vorbim despre aceste 
ambiții ale țărilor noastre, am 
spus că 
burile 
dorim să le diversificăm. De fapt, 
ne-am propune să părăsim din ce 
în ce mai mult domeniul schim
burilor tradiționale pentru a ne 
consacra unui domeniu nou — 
cooperarea industrială. Pentru _a- 
ceasta 
nault".

După 
Gaulle 
după cum știți, Comitetul de coo
perare franco-română. Cred că 
este o bună măsură de a colabora 
prin acest comitet. Mi s-a spus de 
către unii din însoțitorii dv. că 
sînteți un om căruia îl plac reali
zările concrete. Aveți perfectă 
dreptate. Iată, noi avem ocazia să 
vi le oferim și dorim să vi le ofe
rim. Cred că nu poate constitui un 

că în 
punc- 
foarte 
cît și

vrem să dublăm schim- 
în anul viitor și că

v-am arătat Uzina „Re-

vizita generalului de 
în România, s-a creat,

element de mirare faptul 
vederile noastre există multe 
te comune. Este un lucru 
normal, căci atît Franța 
România sînt țări conștiente de 
personalitatea lor, sînt țări ambi
țioase pe planul dezvoltării indus
triale și tehnice. în ultimă in
stanță. scopul urmărit este șl un 
scop social. Iată de ce noi acor
dăm primul rang expansiunii în 
vederea atingerii acestui scop, al 
finalității sociale.

Cred, de altfel, domnule pre
ședinte, că succesul călătoriei dv. 
se datorează în mare parte perso
nalității dv., personalitate de om 
de stat a cărui competență, a că
rui autoritate și calm ne-au im
presionat. Și se datorează, de ase
menea, și personalității doamnei 
Ceaușescu, care are gust atît pen
tru lucrurile de artă, cît și pentru 
realizările tehnice. Aș vrea, așa
dar, să ridic paharul și să spun 
„Trăiască prietenia între țările 
și popoarele noastre 1".
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ÎNCHEIEREA vizitei președintelui consiliului de stat,
NICOLAE CEAUȘESCU, IN FRANȚA

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Plecarea din Lyon

Am 
Cen-

Ca- 
cer- 

o a-

Domnule ministru,
Doamnelor și domnilor, 
înainte de a părăsi frumoasa și 

ospitaliera dv. țară, doresc să mul
țumesc încă o dată domnului pre
ședinte Pompidou pentru invitația 
de a vizita Franța, pentru progra
mul deosebit de plăcut care ni s-a 
oferit. în timpul vizitei de cinci 
zile în Franța am cules impresii 
deosebit de plăcute ; este greu să 
redau pe scurt impresiile de la în
trevederile și discuțiile cu pre
ședintele Pompidou, cu miniștrii 
Franței, de la întîlnirile cu perso
nalități din diferite departamente 
și orașe ale Franței, din vizitele 
începute la Paris și terminate la 
Lyon.

Așa cum a subliniat aici dl. mi
nistru Ortoli, în cadrul acestei vi
zite am putut cunoaște nemijlocit 
activitatea cîtorva întreprinderi și 
companii franceze. Desigur, știam 
și înainte că industria Franței are 
rezultate minunate ; o serie de pro
duse ale industriei franceze se gă
sesc și țn România. Intre întreprin
deri Românești și franceze, inclu
siv cu cele vizitate, există relații 
de cooperare. Ne-a lăsat o impre
sie deosebită vizita pe care am fă
cut-o la Renault — o uzină mo
dernă cu care România cooperează 
de mult, la centrul aeronautic din 
Toulouse — unde am remarcat mai 
ales activitatea pentru crearea a- 
vionului „Concorde", acest mijloc 
de transport modern de mare ca
pacitate, cu înalte performanțe. De 
altfel, cu „Sud-Aviation" sperăm 
să ajungem la încheierea tratati
velor privind începerea producției 
de elicoptere în România.

Ne-a impresionat, la fel, în mod 
plăcut, vizita la Centrul de in
formatică, cu care, de aseme
nea, România cooperează, 
remarcat cu mult interes la 
trul de energie nucleară din 
darache faptul că în centrul 
cetărilor nucleare se acordă 
tenție deosebită noului; și Româ
nia este în mod deosebit interesată 
în folosirea pașnică a energiei nu
cleare. De altfel, între atomiștii 
francezi și români există relații 
vechi de colaborare, situate astăzi 
la un nivel destul de ridicat Am 
vizitat una din întreprinderile mo
derne de aparataj electric din 
Lyon, cu care, de asemenea, Ro
mânia dezvoltă relații de colabo
rare. Am spus și în timpul vizitei 
la această întreprindere că ne-au 
lăsat o impresie foarte plăcută 
bui a organizare a activității, ni
vel 1 tehnic ridicat al produselor. 
Discutînd cu cadrele uzinei, ne-am 
exprimat dorința — și sînt convins 
că așa va fi — ca tot ceea ce pro
ducem în cooperare cu această 
treprindere în România să fie 
același înalt nivel calitativ.

După cum vedeți, doamnelor și 
domnilor, cu aproape toate aceste 
întreprinderi moderne — de vîrf, 
aș putea spune — țara noastră are 
relații de cooperare în producție. 
Aceasta nu este întîmplător ; se 
datorește faptului că România a 
pășit cu hotărîre pe calea indus
trializării, că a obținut succese de 
seamă pe acest drum. România, 
ca și Franța, este hotărîtă ca în 
următorii ani să facă tot mai mult 
pe această cale. Societatea pe care 
noi o construim — societatea so
cialistă, chemată să asigure po
porului nostru un nivel de viață 
tot mai ridicat — nu se poate în
făptui fără o industrie modernă, 
înaintată.

De asemenea, noi acordăm o a- 
tenție deosebită colaborării și coo
perării cu Franța în domeniul ști
inței. Știm că în multe domenii 
Franța se situează pe locurile cele 
mai bune. România, de asemenea, 
face eforturi mari în domeniul 
cercetării științifice, deoarece pînă 
la urmă nici industria, nici agri
cultura nu se pot dezvolta decît 
pe baza științei celei mai înainta
te. Iată de ce doresc să-mi ex
prim satisfacția pentru că am pu
tut vedea cîteva din întreprirtderi- 
le și societățile industriale mo
derne ale Franței. Doresc să mul
țumesc conducătorilor acestor so
cietăți și întreprinderi pentru fap
tul că ne-au arătat deschis și sin
cer, în mod prietenesc, preocupă
rile și rezultatele pe care le-au 
obținut în activitatea lor.

Așa cum ați menționat, domnule 
ministru, am vizitat compania de 
irigații și amenajări agricole, cu 
care, de asemenea, de cîțiva ani 
România cooperează. De altfel, și 
România a realizat în ultimii 5 ani 
irigații pe circa 600 000 de hecta
re ; pentru următorii ani avem un 
program pentru irigarea a peste 1 
milion ha. De aceea, apreciez în 
mod deosebit colaborarea cu com
pania franceză, sperînd că prin a- 
ceasta vom putea folosi experiența 
bună pe care o are această socie
tate.

Desigur, vorbind de ceea ce am 
văzut în industrie și agricultură, nu 
pot să nu menționez în mod deo
sebit întîlnirile cu inginerii, mun
citor'!, cu cetățenii din diferite lo
calități ale Franței — cu oamenii 
care, pînă la urmă, au rolul hotă- 
rîtor în tot ceea ce s-a creat și se 
va crea pe acest pămînt. Faptul că 
peste tot am fost întîmpinat cu 
prietenie constituie o expresie a 
relațiilor tradiționale dintre Fran
ța și România.

Apreciez că. în urma vizitei pe 
care generalul de Gaulle a făcut-o 
acum doi ani în țara noastră, re
lațiile dintre țările noastre au cu

pentru

noscut o puternică dezvoltare, că 
în urma vizitei pe care am între
prins-o în aceste zile în Franța, a 
întrevederilor și convorbirilor cu 
președintele Pompidou se deschid 
noi posibilități pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și coope
rare multilaterală dintre țările 
noastre. Și nu numai asupra pro
blemelor privind dezvoltarea rela
țiilor bilaterale am căzut de acord, 
dar chiar și asupra problemelor 
internaționale, cum sînt securitatea 
în Europa, pacea în Indochina și 
Orientul Apropiat, a problemelor 
privind promovarea unor relații 
noi între popoare, relații bazate pe 
respectul independenței și suvera
nității naționale a fiecărei națiuni, 
s-a realizat — aș putea spune — 
o înțelegere deplină.

Iată de ce încheiem vizita în 
Franța cu o deosebită satisfacție, 
apreciind că rezultatele ei sînt 
foarte bune. înainte de a încheia, 
doresc să-l rog pe domnul minis
tru Ortoli să transmită încă o dată 
domnului președinte Pompidou 
mulțumirile mele și cele mai bune 
urări de prosperitate 
Franța.

Aș dori, de asemenea, să 
mulțumiri și urări de bine 
celor care în aceste zile ne-au în
tîmpinat cu deosebită prietenie și 
ospitalitate ; doresc să-i mulțumesc 
d-lui ministru Ortoli, care a rupt 
o parte din munca sa pentru a ne 
însoți în vizita în Franța. Ne-a fă
cut plăcere că, în cursul vizitei, 
am avut discuții din care am pu
tut constata competența cu care dl. 
ministru Ortoli se ocupă de proble
mele cu care este însărcinat de gu
vernul francez. Âm spus și ieri la 
întîlnirea de la primărie și spun 
și acum că ne-a făcut o deosebită 
plăcere vizita în frumosul dv. oraș 
Lyon. Doresc să vă urez dv., locui
torilor orașului, realizarea tuturor 
dorințelor de prosperitate și feri
cire.

înainte de plecare, urez încă o 
dată poporului francez cele mai 
bune rezultate în dezvoltarea pa
triei sale independente, puternice, 
libere.

Vive l’amitiâ entre le peuple rou- 
main et le peuple franțais I

adresez 
tuturor

Delle-Alsthom

re aeroportul Lyon-Bron, înaintea plecării oaspeților

mpul cuvîntării rostite de jefui statului român

flutură tricolore- 
țări, președintele 
este salutat cu 
răsună apoi im-

al țării noastre.

două 
român 
militare, 

stat

—Ultimele momente ale vizitei 
șefului statului român la Lyon au 
oferit din nou lyonezilor prilejul 
să-și exprime stima și simpatia 
lor față de înaltul oaspete. Nu
meroși trecători se opresc la tre
cerea cortegiului prezidențial în 
drumul spre aeroport, de-a lungul 
monumentalelor bulevarde ale ora
șului, fac semne prietenești de 
salut.

La aeroportul Lyon-Bron, unde 
pe înalte catarge 
le celor 
statului 
onoruri 
nul de
Inalții oaspeți români sînt con
duși la scara avionului de per
soanele oficiale franceze care 
l-au însoții în provincie, de notabi
litățile Lyonului. Președintele 
Nicolae Ceaușescu își ia cu căldură 
rămas bun de la ministrul Franțois 
Xavier Ortoli, de la ambasadorul 
Franței în România, de la prefec
tul de Rhone-Alpes, de la primarul 
orașului și de la ceilalți reprezen
tanți ai Lyonului.

Sînt de față Constantin Flitan, 
ambasadorul României la Paris, 
precum și membri ai ambasadei.

La ora 15,30, avionul prezidențial 
a decolat, îndreptîndu-se spre pa
trie, fiind însoțit pînă la graniță, 
sub cerul azuriu al Franței, de o 
formație de onoare a aviației mi
litare franceze...

înainte de a se urca la bordul 
avionului care avea să-l ducă în 
patrie, președintele Consiliului de 
Stat a fost solicitat de numeroși 
ziariști să dea o scurtă declarație 
în legătură cu vizita sa în Franța. 
Președintele român a spus :

„Sîntem în ultima zi a vizitei 
făcute în frumoasa dv. patrie. Aș 
vrea să exprim încă o dată mulțu
miri președintelui Pompidou pen
tru prilejul pe care ni l-a oferit de 
a cunoaște munca și viața poporu
lui francez. Vizita și discuțiile avu

te cu președintele Pompidou au 
fost deosebit de rodnice. Ne în
toarcem acasă cu impresii plăcute 
despre Franța și poporul francez. 
Consider că prietenia dintre Fran
ța și România va cunoaște o dez 
voltare și mai puternică. Urez 
poporului francez multă fericire și 
pace".

La întrebarea pusă de un ziarist 
dacă președintele român apreciază 
că între politica generalului de 
Gaulle și cea a președintelui Pom
pidou există o continuitate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a răspuns : 
„Da, există o continuitate. Așa cum 
există o continuitate în dezvoltarea 
relațiilor dintre Franța și România. 
Sînt deosebit de încîntat că între 
noi se dezvoltă relațiile de priete
nie".

★
In bogata cronică a raporturilor 

româno-franceze de seculară tra
diție, vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Franța, prima vizită 
oficială a unui șef de stat român 
în această țară, constituie o nouă 
și remarcabilă etapă în dezvolta
rea prieteniei româno-franceze, un 
exemplu de cooperare fructuoasă 
între toate statele, indiferent de 
regimul lor social, o contribuție 
însemnată la opera de edificare a 
păcii și securității popoarelor.

Manifestările de caldă simpa
tie, stimă și cordialitate cu care 
șeful statului român a fost întîm- 
pinat pe întreg parcursul vizitei 
sale în Franța, primirea deosebit 
de călduroasă făcută atît de ofi
cialități cît și de populație confir- 
,mă prestigiul și prețuirea de care 
se bucură personalitatea președin
telui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, politica României so
cialiste consacrată țelurilor celor 
mai nobile ale umanității — pacea, 
progresul, securitatea tuturor na
țiunilor lumii.

N. POPESCU-BOGDANEȘT1 
Ion BADEA

DECLARAȚIAROMÂNO -FRANCEZĂ
(Urmare din pag. I) 

zat sau sînt în curs de realizare 
o serie de înțelegeri pentru lăr
girea cooperării bilaterale în anu
mite sectoare, printre care indus
tria mecanică, petrolieră, chimică, 
precum și în ceea ce privește dez
voltarea cooperării pe terțe piețe.

Cooperarea poate să se dezvolte 
și pe planul tehnicii agricole, al 
cercetării și al aplicării energiei 
nucleare în scopuri pașnice. Cele 
două guverne încurajează, în a- 
cest sens, relațiile stabilite între 
organismele și întreprinderile din 
cele două țări. Lucrările comisiei 
mixte guvernamentale de coopera
re economică, tehnică și științifi
că, instituită prin acordul româ- 
no-francez din 20 ianuarie 1969, 
ilustrează în mod limpede hotă- 
rîrea autorităților celor două țări 
de a intensifica cooperarea între 
România și Franța.

Cei doi șefi de stat au apreciat 
că schimburile științifice și cultu
rale au cunoscut, de asemenea, în 
ultimii ani, o sensibilă dezvol
tare.

Luînd în considerare legăturile 
spirituale, cu rădăcini adînci în is
torie, afinitățile de limbă și cul
tură, precum și faptul că intensi
ficarea . schimburilor culturale, 
științifice și umane este o cerință 
imperativă a contemporaneității, 
cele două părți au convenit să fo
losească mai bine cadrul favorabil 
oferit de acordul cultural în vi
goare. Ele se vor strădui să inten
sifice cît mai mult cu putință ac
țiunile în direcția cunoașterii va
lorilor civilizației și culturii celor 
două națiuni, dezvoltarea contacte
lor între savanți, scriitori și ar
tiști, între universități, sporirea 
numărului de burse pentru spe
cializare, extinderea acordurilor 
intre instituțiile cultural-științifice 
din cele două țări. In această pri
vință, biblioteca franceză deschisă 
la București, în 1969, ca și biblio
teca română, care urmează să fie 
deschisă la Paris, vor fi un bun 
mijloc de asigurare a unei difu
zări mai largi a limbilor și a cultu
rii celor două popoare, contribuind, 
astfel, la o mai bună înțelegere re
ciprocă. Cele două părți au subli
niat, de asemenea, cu interes dez
voltarea schimburilor artistice ro
mâno-franceze, relevată în mod 
deosebit de organizarea, în pre
zent, la Paris, a unei mari expo
ziții consacrate comorilor artei 
vechi din România.

Pe de altă parte, progresul coo
perării științifice a fost constatat 
de către Comisia mixtă guverna
mentală româno-franceză, care a 
ținut a doua sa sesiune la Bucu
rești, de la 8 la 12 ianuarie a.c. 
Această cooperare a depășit stadiul 
contactelor și al studiilor prelimi
nare și se traduce prin acțiuni con
crete, atît în domeniul cercetărilor 
fundamentale cît și în acela al apli
cărilor practice. Rezultatele cele 
mai semnificative au fost înregis
trate în domeniile chimiei, fizicii, 
matematicii și calculului automa
tic, al energeticii, al petrolului, 
precum și al biologiei și al medi
cinii.

In vederea completării cadrului 
juridic al raporturilor reciproce și 
pentru a favoriza, în continuare, 
lărgirea relațiilor româno-franceze 
în ansamblul lor, părțile au con
venit să înceapă negocierea unui 
acord de asistență juridică și a 
unui acord de navigație maritimă.

Instrumentele de ratificare a 
convenției consulare între cele 
două țări au fost schimbate la 16 
iunie 1970. Sînt în curs convorbiri 
în vederea semnării, în curînd, a 
unui acord de cooperare în dome
niul turismului.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că guvernele român și 

Pretutindeni, aceleași manifestări de stimă ji caldă simpatie

francez au dezvoltat în ultimii ani 
practica consultărilor între miniș
tri și înalți funcționari ai celor 
două state cu privire la probleme
le internaționale de interes comun. 
Ele s-au declarat de acord asupra 
utilității unor astfel de consultări 
si au convenit să le dezvolte și să 
le aprofundeze în viitor.

★

Cei doi șefi de stat au expus 
Ideile esențiale pe care se bazează 
politica guvernelor lor. Ei au con
statat cu satisfacție apropierea 
punctelor lor de vedere în legătură 
cu o serie de probleme internațio
nale majore. Cele două țări au ca 
scop dezvoltarea de relații pașnice 
și de raporturi de cooperare între 
toate națiunile, indiferent de ideo
logia și regimurile lor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șl președintele Georges Pompidou 
au examinat în acest spirit pro
blemele europene. In scopul elimi
nării principalelor cauze de litigii 
șl de tensiune este necesar să fie 
recunoscute și satisfăcute preocu
pările legitime ale tuturor statelor 
în ceea ce privește securitatea lor. 
La capătul acestui proces,.politica 
blocurilor va trebui să facă loc u- 
nei organizări de securitate, recla- 
mînd un sistem de angajamente și 
măsuri concrete, care să excludă 
folosirea forței și să asigure dez
voltarea pașnică a statelor- euro
pene într-un climat de destindere, 
înțelegere și cooperare. Constatînd 
că instaurarea unei asemenea stări 
de lucruri nu poate fi decît rezul
tatul unei evoluții progresive, cele 
două părți consideră că toate sta
tele europene trebuie să depună 
eforturi în perioada actuală pentru 
a crea condiții susceptibile de a o 
favoriza. Prima din aceste condiții 
este respectarea principiilor inde
pendenței, suveranității, egalității, 
neamestecului în afacerile interne, 
integrității teritoriale și a colabo
rării reciproc avantajoase, care tre
buie să stea la baza relațiilor din
tre țări, indiferent de regimul lor 
social. Orice știrbire adusă acestor 
principii este de natură să genereze 
tensiune sau să creeze divergențe 
cu grave consecințe pentru pacea 
și cooperarea între popoare.

Cele două părți consideră, pe de 
altă parte, că diversele convorbiri 
care au loc în prezent asupra ma
rilor probleme europene nerezol
vate încă au o semnificație im
portantă. Ele sînt convinse că suc
cesul acestor convorbiri ar trebui 
să permită nu numai normalizarea 
și ameliorarea raporturilor dintre 
țările care iau parte la acestea, dar 
să exercite și o influență asupra 
relațiilor existente între toate sta
tele europene și să marcheze un 
progres spre stabilirea încrederii 
și a securității în întreaga Europă.

Cei doi șefi de stat consideră că 
această evoluție, răspunzînd dorin
țelor comune, ar fi facilitată de în
trunirea unei conferințe europene, 
care să ia măsuri proprii, de na
tură să asigure în mod efectiv 
securitatea fiecărui stat european 
ȘA să dezvolt® între ele schimburile 
și cooperarea economică, culturală, 
științifică și tehnică. Obiectivul în
suși al acestei conferințe trebuie 
deci să constea în a substitui unei 
confruntări a blocurilor apropierea 
statelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Georges Pompidou au 
fost de acord că România și 
Franța, datorită trecutului și inte
resului care le leagă una de cea
laltă, pentru progresul securității 
europene, au un rol important de 
jucat în această evoluție. în ace
lași timp, ei au subliniat că edifi
carea securității europene trebuie 
să fie opera tuturor statelor inte
resate, fiecare țară avînd drepturi 
și responsabilități egale în ceea ce 
privește realizarea acestui obiectiv. 
Ei s-au felicitat pentru contactele 

temeinice care au avut deja loc în 
trecut între cele două guverne în 
problemele cooperării și securității 
în Europa și s-au declarat de acord 
pentru menținerea și dezvoltarea 
consultărilor între ei în această 
privință, ca și cu alte state inte
resate.

Convorbirile s>-au referit, de ase
menea, la situația din Indochina. 
Cei doi șefi de stat au constatat cu 
o profundă îngrijorare că aceasta 
nu încetează a se agrava, pe mă
sură ce se extinde intervenția stră
ină. Ei s-au pronunțat pentru în
cetarea cît mai curînd posibil a 
războiului din Vietnam și, în ge
neral, pentru reglementarea paș
nică a conflictului din Indochina, 
pe baza acordurilor de la Geneva, 
astfel ca popoarele din această re
giune a lumii să poată dispune li
ber de soarta lor.

Cei doi șefi de stat au examinat 
situația din Orientul Mijlociu. Ei 
au exprimat aceeași neliniște în 
fața tensiunii crescînde și a înmul
țirii actelor de ostilitate în această 
regiune. Ei consideră că aplicarea 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967 constituie 
condiția esențială a soluționării 
crizei în Orientul Mijlociu.

Cele două părți apreciază că pa
cea în această regiune trebuie să 
aibă la bază retragerea trupelor 
Israelului din toate teritoriile ara
be ocupate, recunoașterea și res
pectarea dreptului la existență, in
dependență și integritate terito
rială al tuturor statelor, rezolva
rea problemei refugiaților palesti- 
neni, în conformitate cu interesele 
lor legitime.

Cele două părți au subliniat im
portanța rolului care revine Orga
nizației Națiunilor Unite în men
ținerea păcii și securității interna
ționale și s-au declarat favorabile 
întăririi acestei organizații, pe ba
za universalității ei și a respectă
rii principiilor Cartei.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
importanța pe care o acordă reali
zării unor progrese substanțiale în 
domeniul dezarmării, în primul 
rînd a celei nucleare, pe baza unui 
control adecvat. Un progres în a- 
ceastă direcție ar avea o influență 
considerabilă pentru îmbunătăți
rea climatului internațional.

Cei doi șefi de stat au exprimat 
satisfacția lor pentru rezultatele 
acestei vizite, care, ca și vizita ge
neralului Charles de Gaulle în Ro
mânia, constituie o nouă și remar
cabilă etapă în dezvoltarea priete
niei seculare româno-franceze, 
precum și un exemplu de coope
rare fructuoasă, între toate statele, 
indiferent de regimurile lor so
ciale.

Ei și-au exprimat convingerea 
că extinderea continuă a relațiilor 
strînse între România și Franța 
răspunde în egală măsură intere
selor celor două state, sentimente
lor profunde de prietenie ale po
poarelor român și francez și unei 
îndelungate tradiții istorice.

Cele două guverne sînt hotărîte 
să depună eforturi în scopul dez
voltării continue a schimburilor 
între cele două țări și întăririi 
cooperării lor în toate domeniile.

Cei doi președinți s-au pronun
țat în favoarea continuării con
tactelor între oamenii de stat al 
celor două țări pentru ca legătu
rile dintre ele să se dezvolte și mai 
mult, în interesul cooperării și al 
păcii în Europa și în lume.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția sa. 
Elena Ceaușescu, au invitat pe 
președintele Republicii Franceze, 
Georges Pompidou, și doamna 
Claude Pompidou să facă o vizi
tă oficială în Republica Socia
listă România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, data urmînd 
a fi stabilită ulterior, pe cale di
plomatică.
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Vizita președintelui român ieri s-a Încheiat la constanța

o mare reușită
9

cinema festivalul filmului balcanic
DECLARAȚII ALE UNOR PERSONALITĂȚI FRANCEZE

PARIS.— Corespondentul Ager- 
pres Alexandru Gheorghiu trans
mite : Largul ecou al vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Franța este confirmat și de declara
țiile foarte călduroase pe care conti
nuă să le facă diverse personalități 
pariziene. Acestea scot în evidență 
înalta semnificație a vizitei, presti
giul de care se bucură șeful statului 
nostru, politica României socialiste.

„Populația Parisului a primit cu 
multă căldură și entuziasm pe pre
ședintele României, domnul Nicolae 
Ceaușescu, mi-a declarat domnul 
Etienne de Vericourt, președintele 
Consiliului municipal al Parisului. 
Aceasta constituie o mărturie că 
domnia sa și România sînt populari 
în Franța. După cum știți, am fost 
recent la București, unde am avut 
plăcerea să-l cunosc personal pe 
președintele Ceaușescu. M-am bucu
rat foarte mult că am avut posibili
tatea să-1 primesc, la rîndul meu, 
la Paris, pe președinte și pe soția 
sa în Palatul Primăriei, atît de în
cărcat de secole de istorie.

Convorbirile ce au avut loc la Paris 
au fost, după cîte știu, rodnice și 
pot să afirm că au ieșit din cadrul 
obișnuit al politeței, ele lnchegînd o 
cooperare 
domeniul 
tural.

Ca un 
România, 
pe care o nutrim față de dumnea
voastră, am constituit, cu ocazia 
acestei înalte vizite, la Consiliul mu
nicipal al Parisului un Comitet de

Paris 
mare

căi-

de viitor fructuoasă în 
tehnic, industrial și cul-
semn de prețuire față de 
ca o dovadă a prieteniei

prietenie Franța—România, la care 
au și aderat deja numeroși oonsilieri 
municipali.

Vizita președintelui român la 
a fost, după părerea mea, o 
reușită".

Referlndu-se la primirea
duroasă făcută președintelui Nicolae 
Ceaușescu, precum și la importanța 
vizitei făcute în Franța de șeful sta
tului român pentru dezvoltarea vii
toare a relațiilor româno-franceze, 
cunoscuta comentatoare diplomatică 
Geneviâve Tabouis mi-a spus urmă
toarele : „Am constatat că vizita pre
ședintelui Ceaușescu la noi a fost 
pregătită cu o mare grijă, că pre
ședintele republicii l-a rezervat nu 
mai puțin de trei întrevederi perso
nale, ceea ce ilustrează de cîtă con
siderație se bucură la noi domnul 
Nicolae Ceaușescu. Nouă, comentato
rilor diplomatici francezi, care slntem 
obișnuiți să vedem atîția șefi de stat 
la Paris, domnul Ceaușescu ne-a a- 
părut ca un geniu al diplomației. Noi, 
francezii, îl admirăm. Pentru noi, 
domnul Nicolae Ceaușescu întruchi
pează un simbol al independenței na
ționale. după cum și Franța, la rîn
dul ei, este împotriva politicii de 
bloc.

Apreciez că convorbirile Ceaușescu- 
Pompidou vor avea 
favorabile în viitor.
Franța constituie un 
diplomatic și politic,
foarte important și oportun 
că președintele României a venit în

multe urmări 
Vizita sa în 

mare succes 
Cred că este 

faptul

acest moment în Franța, cînd și țara 
noastră are mari proiecte politice. 
Cred că pot afirma că Franța vede 
în domnul Nicolae Ceaușescu un 
mare prieten, un mare om de stat și, 
în circumstanțe dificile, un prieten 
înseamnă viața. Vizita sa în Franța 
a făcut mai mult în cele cîteva zile 
decit ani întregi de relații".

„Noi considerăm această vizită a 
președintelui Ceaușescu ca un eveni
ment politic de mare importanță și 
ne exprimăm satisfacția că pot exista 
raporturi de asemenea natură intre 
cele două țări ale noastre, mi-a de
clarat, la rîndul său, Renă Buhl, se
cretar al C.G.T., cel mai important 
centru sindical din Franța.

Sper că schimburile de vederi care 
au avut loc cu prilejul vizitei vor 
permite să se avanseze spre soluțio
narea problemelor oe privesc pacea 
și mai cu seamă problema convo
cării conferinței pentru securitatea 
europeană".

Domnul Leo Hamon, secretar de 
stat pe lîngă primul-ministru și pur
tător de cuvînt al guvernului francez, 
mi-a declarat că „vizita președinte
lui României și a miniștrilor care 
l-au însoțit în Franța va avea cti 
siguranță efecte foarte binefăcătoare 
asupra dezvoltării relațiilor noastre .

Mă gîndesc mai întîi — a spus in
terlocutorul — la relațiile bilaterale 
în diferitele domenii, începînd de la 
cooperarea tehnică și culturală pînă 
la cooperarea economică foarte avan
sată. Mă gîndesc, de asemenea, la 
luările de poziții ale celor două țări 
in marile probleme care preocupă

■ ș
lumea și, îndeosebi, continentul nos
tru . Noi, unii și alții, vrem o Eu
ropă în care fiecare stat să fie li
ber, liber in ce privește personalita
tea sa națională, liber în a-și aduce 
contribuția la destindere și la coope
rarea tuturor, a spus mai departe 
purtătorul de cuvînt al guvernului 
francez, continuind : Inapoind Fran
ței vizita pe care generalul de Gaulle 
a făcut-o acum ,doi ani în România, 
domnul președinte Ceaușescu contri
buie astfel la continuarea unei poli
tici care pleacă de la afinitățile noas
tre latine, pentru a ajunge pînă la 
solidaritățile cele mai vaste".

La rîndul său, domnul Jacques 
Fauvet, directorul influentului coti
dian „Le Monde", mi-a împărtășit 
opinia sa asupra ecoului răsunător al 
acestei vizite oficiale a șefului sta
tului român.

„Vizita președintelui Ceaușescu în 
Franța trebuie să aibă efecte fericite 
asupra relațiilor comerciale între cele 
două țări, permițînd României să-și 
sporească volumul exporturilor sale 
în Franța.

Guvernele francez și român au 
puncte de acord în ce privește con
flictele din Orientul Mijlociu și Indo
china. Vizita președintelui României 
a făcut să se înțeleagă mai bine in
teresul pe care îl au în comun cele 
două țări de a favoriza întrunirea 
conferinței în problemele securității 
europene. Dacă adăugăm și raportu
rile umane ce s-au stabilit între cei 
doi președinți, se poate spune că bi
lanțul acestei vizite este cu certitu
dine pozitiv".

PRESA STRĂINĂ DESPRE VIZITA
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT AL ROMÂNIEI IN FRANȚA»
Presa franceză informează pe larg 

despre vizitele făcute de președinte
le Ceaușescu în sudul Franței. Zia
rele relatează despre vizitarea stației 
de pompare Pichegu și a stației de 
condiționare a produselor agricole 
de la Redessau, precum și despre 
vizita făcută la Centrul nuclear de 
la Cadarache, relevînd că șeful sta
tului român s-a interesat Îndelung 
de instalațiile existente aici și a evo
cat posibilitățile de intensificare a 
colaborării între Franța și România 
în domeniul nuclear. Este prezentată, 
de asemenea, sosirea președintelui 
Ceaușescu la Lyon, după scurta es
cală făcută la Marsilia.

„Provence și Lyon au rezervat joi 
d-lui Ceaușescu, în cursul celei de-a 
doua zile a călătoriei sale în sudul 
Franței, o primire călduroasă, scrie 
ziarul „Le Monde" într-un amplu re
portaj de la trimisul său special, 
Manuel Lucbert. La Nîmes și în 
marea cetate rhodaniană, continuă 
ziarul, șeful statului român și soția 
sa au fost obiectul unor atenții și 
manifestări de simpatie, care vor per
mite oaspeților Franței să ducă cu 
ei din țara noastră o amintire cit 
mai vie și mai pitorească". Ziarul 
menționează că la aterizarea pe ae
roportul din Nîmes „președintele 
Ceaușescu și soția sa au fost primiți 
de două îneîntătoare «chartounes» în 
costume de arleziene, care le-au urat 
bun sosit în Provence. La Lyon, la 
sfîrșitul zilei, o fetiță în costum din 
regiunea Argeș, de unde este ori-

ginar șeful statului român, și un 
băiețel în costum transilvănean au 
oferit președintelui și soției sale, 
surprinși și emoționați, buchete de 
flori. Cei doi copii erau însoțiți de 
mama lor, îmbrăcată și ea într-un 
costum național românesc. Cetatea 
canuților — subliniază „Le Monde" 
— a arătat prin acest gest de prie
tenie legăturile spirituale și intelec
tuale care o leagă de multă vreme cu 
România". Referindu-se apoi la că
lătoria președintelui Ceaușescu în 
zona de vaste irigații din regiunea 
Nîmes, ziarul subliniază existența 
oooperăril în domeniul Irigației între 
cele două țări.

Tot ziarul „Le Monde" a publicat 
vineri,' cu ocazia vizitei președintelui 
Ceaușescu în Franța, o pagină spe
cială consacrată literaturii române 
actuale, văzută de scriitori români.

Ziarul „L’Humanite" consacră două 
reportaje vizitelor făcute de președin
tele Ceaușescu în regiunea Nîmes și 
la Lyon. relevînd tradițiile vechi de 
prietenie existente între acest ultim 
oraș și România. „Le Figaro" scoa
te în evidență atmosfera deosebit de 
călduroasă de la recepția oferită de 
primarul orașului Lyon în cinstea 
președintelui Ceaușescu. în legătură 
cu aceasta, ziarul arată că primarul 
Pradel a ținut să folosească acest 
prilej pentru a exprima, în calitatea 
sa de fost membru al Rezistenței, 
admirația sa față de poporul român.

MESAJUL DIN PROVENCE:

n Fw la Roumanie !“
Vizita președintelui Consiliului de 

Stat al României, Nicolae Ceaușescu, 
in Franța s-a situat in tot cursul 
acestei săptămîni in centrul aten
ției opiniei publice franceze. Fireș
te, „centrele de interes" au fost și 
sint diverse. Pentru locuitorii din 
St. Gilles, din Bellegarde și din alte 
localități din Provence, străbătute 
ieri de coloana oficială, prezența 
președintelui Consiliului de Stat al 
României a fost un prilej de mani
festare a entuziasmului popular, de 
masă, un prilej pentru a privi și 
saluta cu temperamentul specific 
meridionalilor pe conducătorul unui 
popor „care seamănă cu noi și vor
bește o limbă ca a noastră".

Pentru oficialitățile locale, pre
fecți de departamente, primari de 
mari orașe, comandanți de garni
zoane militare, vizita a format o- 
biectul unor ample și minuțioase 
pregătiri, menite să exprime căldu
ra prieteniei, înalta cordialitate și 
profunda considerație față de șeful 
statului român. Numeroase mani
festări, numeroase cuvintări au 
subliniat din plin aceasta, reliefind 
cadrul cu totul deosebit al vizitei 
care, depășind adesea formele pro
tocolare, a prilejuit numeroase 
manifestări umane, sincere, des
chise, capabile să scoată în evidență 
cu pregnanță căldura sentimentelor 
de stimă ale gazdelor pentru țara 
și poporul român, pentru conducă
torul său.

Pretutindeni, în toate întreprinde
rile cuprinse in programul vizitei, 
discuțiile purtate cu șeful statului 
român au constituit, potrivit decla
rațiilor făcute, prilejuri de a înfă
țișa modalități concrete de coope
rare, de colaborare cu România. 
Pretutindeni au fost subliniate bu
nele relații de pînă acum, dar, mai 
ales, perspectivele noi și ample pe 
care le deschide vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Ziarele de ieri din Toulouse, și în 
special „Dâpeche de midi", comentau 
larg acordurile survenite în dome
niul construcțiilor aero-navale, cu

„Sud-aviation", subliniind avanta
jele reciproce ale cooperării. La 
stația de pompare de la Pichegu — 
nervul sistemului de hidroameliora
ții din Bas-Rhdne — Emile Lamur, 
unul dintre inițiatorii lucrării și 
conducătorii ei, sublinia colaborarea 
deosebit de bună avută pînă acum 
cu specialiștii români.

La fel, azi dimineață, la uzinele 
de la Ulosthom, Raymond Pelleti- 
lier, directorul general, sublinia, în
tre altele, aceeași idee, exprimîn- 
du-și credința că bunele relații de 
pină acum dintre această uzină și 
uzina „Electroputere" din Craiova 
„se vor extinde, desigur, in viitorul 
apropiat". Pornind de la manifes
tațiile de stradă, simple și spontane, 
de la ovațiile din inimă — „vive la 
Roumanie!“ — interesul față de 
țara noastră este ușor de remarcat 
pretutindeni. Ieri, intr-o declarație 
făcută la televiziune, după ședința 
Consiliului de Miniștri al Franței, 
Leo Hamon, purtătorul de cuvînt 
al guvernului, a arătat că printre 
problemele de politică externă dis
cutate pe primul loc s-a situat vi
zita președintelui Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu. 
Președintele Pompidou a subliniat 
„impresia deosebit de bună" pe care 
i-au lăsat-o convorbirile. El a scos 
in evidență voința și dorința fermă 
de apropiere continuă dintre Româ
nia și Franța. Leo Hamon a subli
niat ideile principale ale declarației 
comune româno-franceze.

Comentatorii de politică externă 
de la marile ziare pariziene, subli
niind poziția activă, militantă pentru 
o politică de destindere și coope
rare, pentru securitatea europeană, 
exprimată creator și consecvent de 
către președintele Nicolae Ceaușescu 
în timpul vizitei, conturează lim
pede dimensiunile internaționale ale 
vizitei, ale dialogurilor celor doi 
președinți, ale inițiativelor care gă
sesc și vor găsi alături România șl 
Franța în apărarea ideilor nobile de 
pace și progres in lume.

Virgil DANCIULESCU

Tot în ziarul „Le Figaro" a fost pu
blicat un comentariu special consa
crat convorbirilor politice dintre pre
ședintele Franței, Pompidou, și pre
ședintele României, Ceaușescu. 
„Ceea ce reiese din întrevederile 
franco-române — subliniază ziarul — 
este convergența care există Intre 
cele două țări în favoarea întăririi 
păcii, acolo unde ea există, și a re
stabilirii ei, acolo unde conflictele sînt 
în curs; îndeosebi în Orientul Mij
lociu și în Indochina".

Pe de altă parte, toate ziarele fran
ceze au publicat declarațiile făcute 
de președintele Pompidou în ședin
ța de joi a Consiliului de Miniștri 
francez, în care el a împărtășit „im
presiile sale deosebit de bune" des
pre întrevederile 
tele Ceaușescu.

„Bilanț pozitiv 
intitulează ziarul 
Pravo" informația transmisă de co
respondentul său la Paris, în care se 
referă la problemele discutate de pre
ședinții României și Franței. Ziarul 
arată că în problemele securității eu
ropene. Orientului Mijlociu și Asiei de 
sud-est pozițiile celor două țări sint 
apropiate.

Intr-un comentariu consacrat poli
ticii externe a României, săptămina- 
lul italian „Rinascita" subliniază că 
vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Franța urmărește întărirea legătu
rilor strînse stabilite între cele două 
țări cu prilejul călătoriei făcute în 
România de generalul de Gaulle. 
Românii, scrie revista, doresc „să 
desfășoare un dialog bazat pe prin
cipiile respectului reciproc". „Rinas
cita" consideră că în cursul vizitei 
șefului statului român la Paris, cele 
două părți au avut posibilitatea să 
verifice dispoziția lor spre soluții 
prin negociere, discutînd despre foca
rele de încordare existente în pre
zent in lume.

Vizita în Franța a președintelui 
Consiliului de Stat al României a 
avut un larg ecou în presa japoneză. 
„Japan Times" se ocupă în mod 
deosebit de perspectivele intensifi
cării relațiilor economice dintre 
România si Franța. Același ziar des
chide pagina de politică externă cu

avute cu președin-

satisfăcător" — își 
cehoslovac „Rude

o fotografie înfățișînd momentul cînd 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Georges Pompidou își string mîna, 
după ce președintele României a în- 
minat președintelui Franței Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia".

Intr-o corespondență de la trimisul 
său la Paris, intitulată „Președintele 
român încheie convorbirile oficiale", 
ziarul „Asahi" scrie că Intre Româ
nia și Franța s-a manifestat o apro
piere în domeniile politic și econo
mic. „Ambele țări — scrie ziarul — 
adoptă o poziție foarte apropiată In 
proiectarea conferinței pentru secu
ritatea europeană, iar oonsultările au 
dus la un important progres în do
meniul cooperării economice în dife
rite domenii". Postul de televiziune 
N.H.K. a transmis, la rîndul său, as
pecte din timpul vizitei în Franța a 
președintelui român.

Ziarul elvețian „Național Zeitung" 
publică o corespondență din Paris 
care se ocupă îndeosebi de convor
birile dintre cei doi șefi de stat con
sacrate problemei convocării unei 
conferințe asupra securității euro
pene. Ziarul scoate în evidență vo
ința celor două părți de a exclude o 
confruntare între blocuri și a facili
ta ca relațiile între state să se ba
zeze pe respectarea independenței și 
neamestecul în treburile interne.

Informațiile publicate de presa 
egipteană pe marginea vizitei pre
ședintelui Ceaușescu In Franța rele
vă convorbirile avute de președinte
le Consiliului de Stat al României cu 
președintele Franței și menționează 
că președintele Ceaușescu l-a invi
tat pe președintele Pompidou să vi
ziteze România.

Postul de 
B.B.C. I a I 
timpul vizitei I 
Ceaușescu la 
din Toulouse i 
zentat avionul 
tatorul postului de televiziune a a- 
mintit cu acest prilej despre convor
birile avute de miniștrii români care 
l-au Însoțit pe președintele Ceaușescu 
cu reprezentanții guvernului fran
cez asupra perspectivelor dezvoltă
rii comerțului dintre cele două țări.

televiziune londonez 
transmis imagini din 
făcute de președintele 
uzinele „Sud-aviation" 
în timp ce îi era pre- 

l „Concorde". Comen-

(Urmare din pag. I)

să lucreze la noile instalații. Că este 
o soluție bună ne-a confirmat-o unul 
din foștii diriginți de șantier, azi șe
ful instalației de polimerizare de la 
Melana III, unitate intrată in func
țiune la începutul acestui an, ing. 
Victor Nicorici:

„Cu doi ani în urmă am fost nu
mit diriginte de șantier pentru in
stalația de a cărei producție astăzi 
răspund. Pot afirma că în timpul 
cînd această complexă instalație s-a 
înălțat, eu am absolvit, ca să zic 
așa, o școală de înaltă calificare. Am 
cunoscut toate utilajele în cele mai 
mici amănunte. Mai mult, în timpul 
execuției și montării utilajelor am 
adus multe modificări calitative pro
iectelor instalației. Acum, cînd con
duc această instalație la construc
ția căreia am participat direct, îmi 
vine foarte ușor să rezolv probleme
le tehnologice de producție, deoare
ce cunosc cu ochii închiși toate uti
lajele".

Dar urmărirea execuției Investi
țiilor nu este lăsată numai pe seama 
diriginților de șantier. Intre cei trei 
factori ce contribuie la realizarea In
vestițiilor de la Săvinești — proiec
tant, constructor, beneficiar — există 
o strlnsă legătură. „Liantul" îl consti
tuie comandamentul de Investiții din 
care fac parte reprezentanții „celor 
trei părți". La fiecare 10 zile coman
damentul se întrunește și analizează 
mersul lucrărilor de construcție și 
montaj. Și. ori de cîte ori s-au sem
nalat greutăți, greșeli sau lipsuri, cu 
toții au pus umărul la înlăturarea 
lor Sînt doar cîteva din elementele 
care explică succesul de pînă acum al 
constructorilor și montorilor de pe 
platforma chimică de la Săvinești.

Dintr-o situație existentă la su
cursala județeană Mehedinți a Băncii 
de Investiții rezultă că, pînă la 10 iu-

nie, pe șantierul Combinatului de ce
luloză și hirtie din Tr. Severin a fost 
realizat 95 la sută din planul total 
de investiții pe semestru și 93 
la sută din cel de construcții-mon- 
taj. Analizînd însă structura lucrărilor 
planificate a se realiza în semestrul 
I, se constată că acestea nu repre
zintă decît 20,6 Ia sută din planul 
anual de investiții și 26,5 la sută din 
cel de construcții-montaj. Firește, 
este un volum mic de lucrări compa
rativ cu ceea ce urmează să se rea
lizeze in semestrul următor.

Discutînd situația creată cu factori 
de răspundere din conducerea combi-

natului de celuloză și hîrtie, aceș
tia au ținut să ne asigure că există 
întocmită întreaga documentație a 
lucrărilor începute, că o parte din 
ea este elaborată chiar în avans. La 
rîndul lor, constructorii ne-au vorbit 
despre unele măsuri Întreprinse pen
tru a recupera restanțele survenite în 
semestrul I și, în același timp, de a 
asigura realizarea integrală a planu
lui anual. In ansamblu, aceste măsuri 
vizează reorganizarea formațiilor de 
lucru, întocmirea de planuri opera
tive zilnice de lucrări pentru flecare 
punct ori formație de lucru cu preci

zarea sarcinilor concrete, efectuarea 
unor controale permanente la puncte
le de lucru, urmate de analize asupra 
îndeplinirii stadiilor fizice la sfîrșitul 
fiecărei zile de lucru, asigurarea unei 
asistențe tehnice corespunzătoare, 
aprovizionarea centralizată, la nivel 
de grup, cu materiale, introducerea

j tI

**
*
**
*
I 
I

I

*

I
**

J(

(j

• Dreptul de a te naște : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Salariul groazei : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 15; 18; 21, GRADINA 
DOINA — 20,30.
• Ferestrele timpului : CENTRAL
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Cazul sergentului Grișa : LU
MINA — 9—15,45 în continuare; 
18,16; 20,45.
• Afurisitul de bunic : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Jurnalul unei cameriste : CA
PITOL — 9,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Acei oameni minunați în mași
nile lor zburătoare : GRADINA 
CAPITOL — 20,15.
• Sub semnul Iul Monte Cristo :
REPUBLICA — 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21, 
STADIONUL DINAMO — 20,30, 
GRADINA FESTIVAL — 20,15,
ARENELE ROMANE — 20,15.
• Cu dirijabilul spre Polul Nord :
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45. *
• Misteriosul X din Cosmos : FA
VORIT — 10; 15,30; 18; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, GRADINA AURORA — 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Vlnătorul de căprioare : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Asterix și Cleopatra : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Cel 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : FEROVIAR — 9;, 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Articolul 420 (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Marile vacanțe : EXCELSIOR —
9; 11,15; 13,30; 16;............... .............
RIA — 9; 11,15;
20,30, GRADINA
20,15.
S Așteaptă pînă

RIVIȚA — 10,30;
FLORE ASCA — 15,30; 18; I
TOMIS — 9—17 în continuare 
la grădină — 20,30.
• Acțiunea „Vulturul" : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15.15; 
17,45; 20. GIULEȘTI — 15,30; 18; 
20,30.
• Te Iubesc, te Iubesc : BUZEȘTI 
— 15,30; 18.
• Joc dublu în serviciul secret : 
DACIA — 8,45—20,30 în conti
nuare.
• My fair lady : BUCEGI — 10; 
17. la grădină — 20,15.
• Reîntoarcerea lui Surcouf : U- 
NIREA — 16; 18,15: 20,30, la grădi
nă — 20,30.

18,30; 21, GLO- 
13,30; 16; 18,15; 
EXPOZIȚIA —

se întunecă : 
16; 18,15; 20,30,

20,30,
i ; 19,

teatre
• Opera Română : Răpirea din 
serai — 19,30.
• Teatrul de operetă : Logodnicul 
din lună — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) ; Travesti
— 20; (sala Studio) : Al patrulea 
anotimp — 20.
• Teatrul de comedie : Dispariția
Iul Galy Gay — 20; (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Nicnic —
20.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Nepotul Iul Rameau — 
20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Năzdrăvanul occidentului
— 20.
• Teatrul Glulești (la Teatrul de 
vară „23 August") : Geamandura 
- 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn I —
21.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Actul 
de căsătorie (premieră) — 19,30.
• Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Nicuță... la Tănase — 19,30.

(De ia trimisul nostru 
special). Ieri seară s-a 
încheiat la cinemato
graful „Republica" din 
Constanța, ediția a Il-a 
a Festivalului filmului 
balcanic, organizat sub 
auspiciile Comitetului 
de Stat pentru Cultură 
și Artă și ale Comisiei 
naționale române pen
tru UNESCO. Timp de 
6 zile, delegațiile pre
zente la festival și un 
numeros public au vi
zionat — în cadrul pro
gramelor naționale — 
10 filme de lung metraj 
și 25 de scurt-metraje, 
selecționate din pro
ducția mai recentă a 
studiourilor din Bulga
ria. Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România (pri
ma și ultima zi de pro
iecție fiind rezervate, 
conform regulamentu
lui. tării gazdă).

Necompetitiv. festi
valul nu și-a propus o 
ierarhizare valorică, de
cernarea unor premii. 
Scopul său, mult mai 
important — un scop 
care după opinia una
nimă a reprezentanților 
oficiali ai cinematogra
fiilor din cele cinci țări 
participante a fost în
deplinit — a fost de a 
pune în valoare forța 
cinematografului ca in
strument al cunoașterii, 
al apropierii între po
poarele din această zo
nă a Europei. Conferin
ța de presă care a avut 
loc ieri — de fapt un 
forum al delegațiilor la 
festival și al criticii — 
a relevat tocmai acest 
rezultat al reuniunii de 
la Mamaia. După cum 
observa scriitorul MIR
CEA SÎNTIMBREANU. 
director general al Cen
trului național al cine
matografiei și director 
al actualei ediții a fes
tivalului. reuniunea de 
la Mamaia a afirmat 
pe multiple planuri în
semnătatea Festivalu
lui filmului balcanic. 
Vorbitorul s-a referit 
la interesul viu stîrnit 
de filmele prezentate, 
filme care — deși foar
te diferite — au oferit 
imaginea unor preocu
pări artistice majore, a 
unor semnificative rea
lități sociale, au impus 
prin umanismul care 
i-a animat pe autorii 
lor. Tn același timp fil
mele prezentate au

contribuit la cultiva
rea interesului reciproc 
pentru cunoașterea mai 
aprofundată a creației 
cinematografice din ță
rile balcanice și, prin 
intermediul lor, la vas
ta operă de cunoaștere 
reciprocă dintre po
poarele noastre. Festi
valul a prilejuit, tot
odată, utile contacte 
intre delegații, a des
chis noi orizonturi co
laborării între cinema
tografii, atît în direcția 
achiziționării și a difu
zării unora dintre fil
mele văzute la Mamaia, 
cît și a cooperării în 
producția de filme.

Conducătorii delega
țiilor au participat la 
un schimb deschis și 
prietenesc de opinii 
privind raporturile din
tre film și public, in
fluența cinematografu
lui asupra tinerei ge
nerații, rolul criticii de 
cinema. Discuțiile — 
reflectînd climatul de 
înțelegere și colaborare 
în care s-a desfășurat 
actuala ediție a festiva
lului — • au evidențiat 
dorința participanților 
de a contribui la desfă
șurarea în condiții din 
ce în ce mai bune a ur
mătoarelor întilniri ale 
cinematografiilor din 
țările balcanice.

După cum s-a anun
țat, viitoarea ediție a 
Festivalului filmului 
balcanic se va desfă
șura anul viitor în Gre
cia. înainte de a părăsi 
litoralul românesc, dl. 
Dem. J, Zaphiropoulos, 
director general al pre
sei și informațiilor în 
Ministerul pentru Pre
ședinția Consiliului de 
Miniștri, conducătorul 
delegației din Grecia, 
ne-a vorbit despre 
Însemnătatea acestui 
festival ca expresie a 
năzuințelor de înțele
gere și prietenie ale 
popoarelor din Balcani, 
despre rolul artei cine
matografice umaniste în 
realizarea acestei nă
zuințe. „Cred — ne-a 
spus d-sa — că sint în 
asentimentul tuturor 
delegațiilor mulțumind 
prietenilor români pen
tru ospitalitatea, lor. Ne 
vom strădui să răspun
dem anul viitor acestei 
ospitalități, primindu-1

pe delegații români și 
pe delegații celorlalte 
țâri balcanice la ediția 
a treia a festivalului cu 
aceeași dragoste priete
nească".

înaintea ultimei pro
iecții de seară, într-un 
cadru festiv, Ion Brad, 
vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă și 
președinte al ediției a 
II-a a Festivalului fil
mului balcanic, a rostit 
cuvîntul de închidere al 
acestei reuniuni cine
matografice. Vorbitorul 
a mulțumit participan
ților pentru contribuția 
adusă, prin prezența 
lor și prin filmele pre
zentate, la reușita aces
tei manifestări consa
crate umanismului ar
tei cinematografice, 
prieteniei și păcii în 
Balcani, exprimînd, in 
același timp, convinge
rea că acest festival va 
intra în tradiție, consti
tuind o semnificativă și 
substanțială contribuție 
la dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate, de 
prietenie și cooperare 
multilaterală în această 
zonă a continentului 
nostru.

După cuvîntul pre
ședintelui actualei edi
ții a festivalului, pri
mit cu căldură de cel 
prezenți, delegațiilor 
le-au fost tnmînate di
plome de participare și 
Însemnul cortiemorativ 
al festivalului/ festivi
tatea s-a încheiat cu 
proiectarea, în premie
ră pe țară, a filmului 
românesc „Canarul și 
viscolul" (scenariu loan 
Grigorescu, regia Ma- 
nole Marcus). Filmele 
românești prezentate la 
această reușită ediție 
a Festivalului filmu
lui balcanic au fost 
întîmplnate cu Interes 
și cuvinte de apre
ciere , de participant, 
care au ținut să afirme 
și prin prezența nume
roasă la această ultimă 
parte a actualei ediții 
importanța pe care o 
acordă evenimentului 
cultural care s-a înche
iat ieri seară.

Dorian COSTIN

Mediașul—inundat 
pentru a treia oară 
38 DE STRĂZI Șl 925 DE CASE AFECTATE DE APA

CARE S-A RIDICAT PÎNĂ LA 80—100 CM

t V
Programul I : 17,00 Deschiderea 

emisiunii a Microavanpremieră. 
17,05 Buletin de știri. 17,10 Emi
siune în limba germană. 18,15 
Bună seara, fete ! Bună seara, bă
ieți ' 19,05 Fapt divers. 19,20 - 1001 
de seri. Emisiune pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 20,30 
Tele-enciclopedia. 21,15 Film serial 
„Rocambole" (VI). 22,00 Tablouri 
dintr-o expoziție muzicală (Inter- 
vlzlune). Ișl dau concursul : Doina 
și Cornel Patrichl, Anca Agemolu, 
Doina Spătaru, Florin Bogardo, 
Aurelian Andreescu, Horla Mocu- 
lescu. 22,55 Telejurnalul de noap
te. 23,10 Of, Inimioară. Program 
de romanțe susținut de o forma
ție instrumentală condusă de Flo
rian Economu și soliștii Angela 
Moldovan, Mia Barbu și Constan
tin Cocrlș. 23,30 Telesport. Cam
pionatul mondial de fotbal. Me
ciul pentru locurile 3—4. Transmi
siune directă.

Programul II. 20,30 Pro patria. 
Antologie lirică din versurile lui 
Mihai Beniuc. 20,45 La fîntîna do
rului. Din arhiva Institutului de 
etnografie șl folclor. 21,15 Seara 
melomanului. Momente remarca
bile ale stagiunii 1969—1970. 22,30 
Film serial „La fiecare km" (I).
23.30 închiderea emisiunii.

Joi noaptea, Mediașul, 
orașul atît de greu în
cercat de catastrofalele 
inundații din luna mai, 
a fost inundat pentru 
a treia oară. De astă 
dată, însă, nu de apele 
Tîrnavei. O ploaie to
rențială. însoțită de des
cărcări electrice, a fă
cut ca apele de pe va
lea Moșnei să crească 
vertiginos și să izbeas
că cu o forță neobișnui
tă digul care străjuieș. 
te eleșteele dinspre șo
seaua Mediaș—Agnita, 
devenită, din cauza plo
ilor abundente, un 
imens lac de acumula
re. Ca la un semnal, au 
ieșit în același timp cu 
mult din matcă și apele 
pîrîului Buzd, care au 
năvălit spre terasa, 
mentul căii ferate de Ia 
intrarea în oraș.

în numai două ore, 
apa, în unele cartiere ale 
orașului, a crescut pînă 
la 80 cm — I metru, 
inundînd 925 case, din 
care 829 pentru a treia 
oară, iar 96 pentru pri- 
ma dată, provocind 
stricăciuni de bunuri de 
uz gospodăresc — în

special mobilier — în 
mai bine de 100 de lo
cuințe ; au fost inunda
te 38 de străzi, dintre 
care 11 (din cartierul 
Moșna) pentru prima 
dată. Au fost inundate, 
de asemenea, două în
treprinderi industriale 
— fabrica de geamuri 
(spațiile de organizare 
a noului șantier — apa 
venind de pe dealul din 
apropiere) și „Vitrome- 
tan", fără a fi afectate 
insă mașinile și utila
jele. In schimb, a fost 
distrus terasamentul 
căii ferate Mediaș—Bra- 
teiu. în dreptul semafo
rului de la intrarea In 
gara Brateiu, ceea ce a 
făcut ca circulația să 
fie întreruptă timp de 4 
ore.

Sub îndrumarea di
rectă a comitetului 
municipal de partid, 
mii de muncitori din di
ferite întreprinderi, mi
litari, membri ai gărzi
lor patriotice au luat 
măsuri grabnice de eva
cuare a peste 200 de fa
milii amenințate, ca și 
pentru salvarea bunuri
lor obștești din între
prinderile și unitățile

comerciale aflate4 irf pe
ricol. Pe de altă parte, 
s-a lucrat la întărirea 
digurilor, la readucerea 
apelor în matca lor și 
la repararea terasamen- 
telor căii ferate.

Tot din cauza viitu
rilor provocate de ploa
ia torențială din zona 
Mediașului, în seara a- 
celeiași zile au fost 
inundate parțial și co
munele Aței și Brate
iu, unde au fost distru
se două poduri, inunda
te 16 case și unele su
prafețe cu diferite cul
turi.

în cursul nopții, atît 
din Mediaș, cît și din 
celelalte localități din 
împrejurimi, apele s-au 
retras. Vineri, cu ajuto
rul echipelor de pom
pier! militari și volun
tari, a început pompa
rea apelor din beciurile 
sutelor de case afectate. 
Cerul Mediașului și al 
localităților din împre
jurimi este din nou a- 
menințător. La ora cînd 
transmit aceste rînduri 
plouă din nou (este 
ora 13.30).

Nicolae BRUJAN

unei game cît mai largi de prefabri
cate în special tipizate și aplicarea 
unor soluții tehnice capabile să acce
lereze ritmul execuției.

Există însă și cîteva probleme care, 
dacă nu vor fi rezolvate de urgență, 
pot avea repercusiuni nedorite asu
pra execuției noilor capacități de la 
C.C.H Turnu-Severin. Se resimte 
acut lipsa unor utilaje grele de să
pat și ridicat ca : buldozere, excava
toare, dragline etc. E drept, numeric 
ele există în parc, dar, practic, din 
cauza gradului înaintat de uzură, nu 
funcționează decît cu 30—40 la sută 
din capacitate. Se impune de aceea

ca Trustul de mecanizare București, 
care cooperează la executarea lucră
rilor, să doteze mai bine cu uti
laje unitatea care-și desfășoară ac
tivitatea pe șantierul combinatului de 
celuloză și hîrtie.

La construcția combinatului o pon
dere însemnată o au prefabrica
tele. Normativele în vigoare prevăd 
contractarea acestora cu cel puțin 
4—5 luni înainte de livrare. Or. 
datorită faptului că finanțarea inves
tițiilor la C.C.H. Turnu-Severin a 
început mult mai tîrziu, acestea ar 
trebui să sosească abia spre sfîrșitul 
anului. Ritmul intens de execuție 
care se impune să existe în prezent 
pe șantierul combinatului face nece
sară sosirea acestor prefabricate încă 
în trimestrul III. Iată de ce, datorită 
situației speciale in care se află șan
tierul. Ministerul Industriei Materia
lelor de Construcție trebuie să gă-

sească soluții pentru urgentarea li
vrării acestor prefabricate. La rîn
dul său, Ministerul Transporturilor 
va trebui să termine cît mai repede 
posibil lucrările la triaj și la linia 
ferată pentru a se asigura o bună 
aprovizionare cu materiale a șantie
rului combinatului.

Semestrului I, cînd planul a fost 
sub posibilități, îi urmează o etapă 
de ample lucrări, pentru a căror exe
cuție se impune o înaltă mobilizare 
din partea tuturor factorilor care 
răspund de execuția acestui impor
tant obiectiv industrial.

La sfîrșitul trimestrului III ur
mează să intre în funcțiune Fabrica 
de produse lactate din Oradea. Ce-i 
drept, pină atunci mai sint peste trei 
luni de zile, timp în care se pot face 
multe lucruri. Să vedem care este 
în momentul de față situația pe șan
tier. Aici aflăm că, după o perioadă 
îndelungată in care execuția lucră
rilor, s-a desfășurat lent, în ulti
mul timp situația s-a schim
bat radical. Restanțele au fost 
recuperate și se muncește cu 
multă sîrguință pentru darea în 
funcțiune a fabricii înainte de termen. 
Cu mult înainte de sfîrșitul semes
trului I a fost depășit planul la to
tal investiții și la construcții-mon
taj. Săptăminal se face analiza acti
vității pe șantier și se iau măsurile 
necesare. S-a întocmit un grafic prin 
care s-a stabilit ceea ce trebuie exe
cutat in fiecare zi, pentru ca pînă la 
30 august fabrica să fie aptă pentru 
intrarea in probe tehnologice. Situa
ția de pe șantier arată că respectarea 
acestui angajament este posibilă. In 
prezent, centrala termică e gata, iar 
peste citeva zile Încep probele tehno
logice la secția fermenți. întregul 
volum de utilaje necesar pentru mon
taj să află pe șantier. Există totuși 
un „amănunt" care continuă și acum 
să rămînă nesoluționat. Este vorba

despre executarea lucrărilor de cana
lizare. Nu se cunoaște încă cine 
va finaliza această lucrare. Construc
torul nici nu vrea să audă de ea. 
Situația care s-a creat impune inter
venția de urgență a titularului de in
vestiție pentru înlăturarea impasu
lui într-un timp cît mai scurt posibil.

★
Din investigațiile făcute pe șantie

rele celor trei obiective industriale 
rezultă că, în ultimul timp, s-a pro
dus o înviorare simțitoare a ritmu
lui de lucru. Printr-o mai bună or
ganizare a muncii de către construc
tori și montori și printr-o atentă ur
mărire a execuției lucrărilor de către 
titularii și beneficiarii de Investiții 
s-a reușit ca. pe unele din aceste 
șantiere, să se recupereze importante 
restanțe, care, cu puțină vreme în 
urmă, puneau sub semnul întrebării 
termenul de intrare în funcțiune a 
unora dintre noile obiective. Deși 
în real progres, se cuvine să pre
cizăm că ritmul de lucru se află 
încă sub posibilități. Mai mult ca ori- 
cînd 6e impune acum o concentrare a 
tuturor eforturilor în vederea impul
sionării ritmului de execuție pe toate 
șantierele ale căror obiective au ter
mene de intrare în funcțiune in acest 
an. Nu trebuie scăpat nici un moment 
din vedere că orice cîștig de timp în 
execuția acestor obiective înseamnă 
Implicit o sursă puternică de supli
mentare a producției, de recuperare 
a pierderilor pricinuite de inundații, 
un mijtoc de asigurare a condițiilor 
materiale pentru realizarea cu succes 
a sarcinilor planului pe acest an. 
Iată de ce nici un efort nu trebuie 
să fie cruțat pentru a se atinge 
unul din imperativele primordiala 
ale acestor zile — accelerarea ritmu
lui de execuție pe șantiere.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Survolînd țara dv., în drum spre patrie, venind din Polonia, adresez 

Excelenței Voastre salutările mele cordiale și urări de fericire personală, 
de progres și prosperitate poporului dv.

VENKATA VARAHAGIRI GIRI
Președintele Indiei

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Am apreciat foarte mult mesajul amabil al Excelenței Voastre cu 
ocazia zilei mele de naștere și vă mulțumesc pentru bunele urări pe 
care, la rîndul meu, vi le transmit în mod cordial.

Folosesc acest prilej pentru a exprima speranța mea sinceră că, după 
Inundațiile dezastruoase, munca de reconstrucție va fi încununată de 
succes și va înlătura în mod rapid amărăciunea și greutățile cauzate 
poporului român.

ELISABETA A ll-A

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,

Am aflat cu multă consternare știrea despre teribilul flagel care s-a 
abătut asupra țării dv. Pierderile de vieți omenești și de bunuri mate
riale constituie o foarte grea încercare pentru poporul dv.

Poporul și combatanții noștri au resimțit dureroasele evenimente sur
venite în țara dv. și care vă îiidoliază.

Astăzi, vrem să vă spunem că poporul și organizația noastră împăr
tășesc imensa dv. durere și vă exprimă întreaga lor solidaritate și 
prietenie.

Sîntpm siguri că poporul român, sub conducerea partidului comu
nist»ști să găsească resursele morale pentru a depăși aceste mari di
ficultăți.

Sîntem alături de dv. și vă asigurăm de întregul nostru sprijin în 
eforturile de reconstrucție a regiunilor devastate.

încă o dată, dragi tovarăși, acceptați, în aceste împrejurări dure
roase pentru partidul și poporul dv., sentimentele noastre de prietenie, 
de fraternitate și de solidaritate.

COMITETUL CENTRAL
AL FRONTULUI DE ELIBERARE DIN MOZAMBIC

CONSFĂTUIRE A MINIȘTRILOR 
AFACERILOR EXTERNE 

Al TARILOR 
PARTICIPANTE EA TRATATUL 

DE TA VARȘOVIA
în zilele de 21 și 22 iunie ă.c., va 

avea loc la Budapesta consfătuirea 
miniștrilor afacerilor externe ai ță
rilor participante la Tratatul de la 
Varșovia, în legătură cu examina
rea * problemelor actuale privind 
pregătirea conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

(Agerpres)

Cronica zilei
Delegația militară din Republica 

Zambia, condusă de A. Zulu, minis
trul apărării, a făcut vineri o vizită 
protocolară la Ministerul Afacerilor 
Interne, unde a avut o întrevedere 
cu ministrul Cornel Onescu, adjunc- 
ții săi și membri ai Colegiului minis
terului. .

Ministrul zambian al apărării a fost 
Însoțit de L. Changufu, ministrul a- 
facerilor interne, și alte persoane ofi
ciale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★
La 19 iunie 1970 a avut loc la Mi

nisterul Afacerilor Externe schim
bul instrumentelor de ratificare a 
Tratatului de comerț și navigație 
între Republica Socialistă România 
și Japonia, încheiat la Tokio la 
1 septembrie 1969.

Schimbul instrumentelor a fost 
efectuat din partea română de Mi
hai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din partea 
japoneză de Toshio Mitsudo, amba
sadorul Japoniei la București.

★
Corneliu Mănescu, ministrul a- 

facerilor externe al Republicii So

Demni de epopee
(Urmare din pag. I)

cum le-ar considera a 
fi de acum desuete , 
parcă — îmbrăcind un 
fel de indiferență — 
ar dori să ascundă sau 
chiar să-și interzică 
emoțiile zguduitoare. 
Și iată că acum s-a do
vedit din nou cît de 
puțin ne sînt proprii 
cinismul, insensibili
tatea, nepăsarea. Vă- 
zîndu-și de muncă, zi 
de zi, în liniște și cu 
modestie, oamenii ma
turizează într-înșii pa
siuni și însușiri minu
nate — pentru ca a- 
tunci cînd împrejurări
le o cer să săvîrșească 
acte eroice, în masă și 
fără pic de șovăială.

Evident, dacă în a- 
ceste săptămîni apă
sate de nori grei, sute 
și mii de fețe omenești 
s-au proiectat în fața 
noastră cu atîta lim
pezime și lumină de- 
parte-țîșnitoare, încît 
imaginația scriitori
cească investigatoare 
și creatoare de ideal 
abia mai are ce le a- 
dăuga sau retușa spre

a le trece în patrimo
niul viitorului — apoi 
acest fapt i se dato- 
rește și literaturii, este 
și un rezultat al ei. 
Abia acum — văzînd 
aceste frumoase fețe 
omenești — ne dăm 
cu adevărat seama de 
gigantica operă de e- 
ducație cuprinzînd un 
popor întreg săvir- 
șită de partid pe par
cursul ultimului sfert 
de veac.

Dar dacă am fi fost 
scutiți de marea în
cercare ? Dacă am pu
tea elimina din via
ța noastră catastrofa
lul mai ? Dacă totul ar 
fi decurs normal ?

Poporului nostru nu 
l-au lipsit nicicînd o- 
menia, virtutea — și 
le-a dovedit, nu o da
tă. cu prisosință. A- 
ceastă primăvară dra
matică a demonstrat 
insă ia ce nivel cali
tativ au fermentat o- 
menia și virtutea, pe 
meleagurile noastre, 
tocmai în decursul ce
lor douăzeci și cinci 
de ani în urmă. A- 
cest mai a fost tot
odată piatra de încer
care a voinței și uni

Vineri seara s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Moscova, to
varășul Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, care a participat la șe
dința grupei de lucru pentru pro
blemele coordonării planurilor din 
cadrul C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți membri ai conducerii 
C.S.P., precum și I.1 S. Ilin, ministru 
consilier, și alți membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

cialiste România, a primit o tele
gramă de mulțumire din partea lui 
Michael Stewart, secretar de stat 
pentru afacerile externe și ale 
Commonwealthului al Marii Brita
nii, pentru felicitările transmise cu 
ocazia Zilei naționale a Marii Bri
tanii.

★

în baza înțelegerii de colaborare 
pe anul 1970 dintre uniunile scri
itorilor din Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia a sosit în 
țara noastră o delegație condusă 
de prozatorul Ciamil Siaric, pre
ședintele Uniunii scriitorilor din 
Bosnia și Herțegovina. Din dele
gație fac parte poetul Jovan Sre- 
zovski, directorul Festivalului de 
poezie de la Struga, și prozatoarea 
Gitica Jacopin.

întîlnirile și discuțiile pe care 
le vor avea cu colegii lor români 
vor oferi oaspeților posibilitatea 
unei mai bune cunoașteri a litera
turii române contemporane. •

(Agerpres)

tății noastre, simbol viu 
al victoriei umanis
mului și conștiinței 
socialiste, atestîndu-ne 
nouă și atestîndu-i lu
mii în același timp, 
incomensurabila noas
tră bogăție întru ace
stea. A demonstrat — 
dacă mi-e îngăduit să 
formulez astfel — cît 
de mare este „fondul 
central" de omenie și 
conștiință, acumulat la 
noi ; cît de inepuiza
bile sînt rezervele de 
acest fel, cind împre
jurările vin să le ac
tivizeze.

Cronicile — cu abun
dența lor de date tri
ste din această primă
vară — se amplifică 
de acum cu capitolele 
reconstrucției ; iar în 
acest capitol vom fi 
prezenți, și mai mult 
decit pînă acum. cu 
toții. împreună. între
gul popor, toate na
ționalitățile ce trăiesc, 
gîndesc și muncesc lao
laltă pe pămîntul pa
triei noastre, toate ge
nerațiile deopotrivă, 
în profund semnifica
tiva omenie socialistă 
— demni de eroice e- 
popei.

Tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al, C.C. al P.C.R., a primit vineri 
delegația de activiști ai P.S.U.G., 
condusă de Werner Eberlein, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.S.U.G., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în schimb de 
experiență în țara noastră.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri Gheorghe Rădulescu a 
primit vineri la amiază pe pre
ședintele Băncii agricole și comer
ciale bulgare, prof. univ. Totiu 
Totev, care face o vizită de do
cumentare în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, a luat parte Ion Rușinaru, 
președintele Băncii agricole.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale activității băncilor a-

LA AMBASADA R. S. CEHOSLOVACE

Solemnitatea inminării unor decorații
La reședința ambasadorului Ceho

slovaciei din București a avut loc 
vineri dimineața solemnitatea inmi- 
nârii unor decorații conferite de pre
ședintele rflepubiicii Socialiste Ceho
slovace, generalul de armată Ludvik 
Svoboda, unor generali și ofițeri su
periori români, cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei, pentru contribuția adusă la 
eliberarea acestei țări de sub jugul 
fascist.

La solemnitate au participat tova
rășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
general-colonel Ion Ioniță, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., minis
trul forțelor armate, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Vasile Vlad, șef de secție, și 
general locotenent Ion Dinică, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, ad- 
juncți ai ministrului forțelor armate, 
generali și ofițeri superiori, foști 
combatanți din războiul antifascist.

Erau prezenți atașați militari ai 
unor țări socialiste la București.

Distincțiile au fost înminate de 
ambasadorul R. S. Cehoslovace, Mi
roslav Sulek, care a spus : Sint foar
te fericit ca, în numele președintelui 
Republicii Socialiste Cehoslovace, să 
pot conferi și preda tovarășilor ro
mâni cel mai mare ordin al țării 
mele — „Leul alb" și cele mai înalte 
distincții — „Drapelul roșu" și 
„Steaua roșie". Lupta ostașilor ro
mâni, alături de armata Sovietică 
pentru eliberarea patriei noastre, a 
fost lupta noastră comună, contra 
dușmanului comun — fascismul. A- 
ceastă luptă a întărit prietenia din
tre popoarele noastre. Noi nu vom 
uita niciodată de unde a venit la noi 
eliberarea, cine ne-a ajutat frățește 
acum 25 de ani și că libertatea noa
stră a fost răscumpărată, in primul 
rînd, de sîngele armatei sovietice și 
niciodată nu vom uita că la elibe
rarea patriei noastre au participat 
soldați și ofițeri români.

In încheiere, ambasadorul Miroslav 
Sulek a felicitat călduros pe cei 
decorați în numele popoarelor ceh 
și slovac, al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, exprimînd 
recunoștința pentru activitatea din 
trecut și de astăzi a celor distinși.

Au fost distinși cu ordinul „Leul 
alb", gradul II, general locotenent 
în rezervă Mihai Corbuleanu și ge
neral locotenent în rezervă Ilie An
tonescu.

Cu Ordinul 
fost distinși 
membru al 
cretar al 
Neamț al 
membru al 
cretar al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R., general colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, general lo
cotenent Petre Constantinescu. gene
ral locotenent Pompiliu Ionescu, ge
neral locotenent Gheorghe Lefter, 
general maior Polixenie Bălteanu, 
general maior Constantin Buculei, 
general maior în rezervă Miltiade

„Drapelul roșu" au 
tovarășii Ștefan Boboș, 

C.C. al P.C.R.,
Comitetului

P.C.R., Petre 
C.C. al P.C.R.,

prim-se- 
județean 
Ionescu, 
prim-se-

AJUTOR ACORDAT ROMÂNIEI PENTRU
ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR inundațiilor

Organizațiile de Cruce Roșie de 
peste hotare continuă să trimită aju
toare acordate pentru refacerea zo
nelor sinistrate din țara noastră. Vi
neri după-amiază, pe aeroportul in
ternațional „București-Otopeni", a 
sosit un nou avion din partea Crucii 
Roșii a R. P. Chineze transportînd 
582 colete. Dintre acestea, 341 lăzi, in 
greutate de 8 210 kg, conțin medica
mente, iar celelalte sînt încărcate cu 
3 414 kg alimente, în special conserve 
de pește.

Din inițiativa unor funcționari ai
O.N.U. a luat ființă un „Comitet ăl 
Secretariatului Națiunilor Unite pen
tru ajutorarea victimelor inundațiilor 
din România", ai cărui copreședinți 
sînt Josâ Rolz Bennrt și S. O. Ade- 
bo, adjuncți ai secretarului genera] 
al O.N.U. Comitetul a invitat mem
brii secretariatului să contribuie la 
fondul de ajutorare a zonelor lovite 
de calamitate din țara noastră.

„Alianța Mondială Baptistă", cu se
diul la Londra, a comunicat acorda
rea unui ajutor în valoare de 5 000 
DOLARI. Intr-o scrisoare adresată 
președintelui Nicolae Ceaușescu, Ro
nald Conlding, secretarul genera] al 
acestei organizații, își exprimă com
pasiunea în legătură cu calamitățile 
naturale din țara noastră.

Societatea „Caritas" din Austria a 
expediat pentru Crucea Roșie din 
Oradea o nouă colectă de îmbrăcă
minte și încălțăminte, în greutate de 
32 810 kg.

Colectivul Ambasadei Indiei la Pe
kin a donat 500 YUANI.

Colonia și parohia română din Vie- 
na au mai donat 1 750 kg de îmbrăcă
minte.

Conducerea bisericii adventiste din 
Varșovia a contribuit la fondul de

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, a 
participat tovarășul Aldea Mili- 
taru, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Ewald Moldt, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

(Agerpres)

gricole din cele 
jînul dezvoltării

două țări în spri- 
agriculturii.
♦

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala președintele Băncii agrico
le'și comerciale Bulgare, prof, 
univ. Totiu Totev, care, la invita
ția președintelui Băncii agricole, 
Ion Rușinaru, a făcut o vizită de 
documentare în țara noastră.

Oaspetele a avut convorbiri cu 
membri ai conducerii Băncii agri
cole și a vizitat diferite unități a- 
gricole.

(Agerpres)

Buzdea și Alexandru Versanschi, in
structor la C.C. al P.C.R.

Altor 20 de generali și ofițeri supe
riori, activi și în rezervă, le-a fost 
conferit Ordinul „Steaua roșie".

In numele generalilor și ofițerilor 
decorați a mulțumit generalul loco- . 
tenent în rezervă Ilie Antonescu. De
corarea unor generali, ofițeri și os
tași români, participanți la luptele 
purtate cu peste un sfert de veac în 
urmă pe teritoriul Cehoslovaciei — 
a spus vorbitorul — constituie o ex
presie elocventă a prețuirii contri
buției pe care poporul român 
adus-o. sub conducerea 
Comunist Român, după înfăptuirea 
insurecției armate de la ~~ ‘ .
1944. la victoria coaliției antihitleris
te. Noi considerăm aceste distincții 
ca o cinstire adusă luptei purtate de 
cei peste un sfert de milion de ostași 

■---------- a celor
pe terito- 
izgonirea

a
Partidului
23 August

români, a jertfei supreme 
peste 66 000 de eroi căzuți 
riul Cehoslovaciei pentru 
cotropitorilor hitleriști.

Ne plecăm cu emoție în 
moriei celor care, prin sîngele 
viața lor, au contribuit la făurirea 
unei temelii trainice prieteniei tra
diționale ce leagă popoarele român 
și cehoslovac, prietenie ridicată pe 
o treaptă superioară în anii con
struirii societății socialiste în țările 
noastre și a cărei dezvoltare cores
punde intereselor popoarelor noastre, 
unității țărilor socialiste, cauzei pă
cii în lume.

După conferirea distincțiilor a avut 
loc un cocteil, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

fața me- 
Și

(Agerpres)

Publicațiile pentru
străinătate încheie

20 de ani de activitate
S-au împlinit 20 de ani de la apa

riția primului număr al revistei 
„ROMANIA".

Menite să contribuie la o mai 
bună cunoaștere în străinătate a 
țării noastre, a muncii și realizări
lor poporului român, publicațiile 
„România" (in limbile rusă și chi
neză), „România azi" (în limbile 
franceză, engleză, germană, spa
niolă) „Revista română" (în limbi
le franceză, rusă, germană, engle
ză), precum și alte publicații, au 
îndeplinit de-a lungul celor două 
decenii de activitate un rol activ 
în popularizarea României sociali
ste pe toate meridianele globului. 
Revistele informează despre princi
palele evenimente din țară, despre 
transformările politice, economice

ajutorare cu 5 000 ZLOȚI și cu obiec
te de îmbrăcăminte în greutate de 
circa 300 kg.

Asociația studenților din Ziirich a 
comunicat că va expedia două lăzi cu 
obiecte de îmbrăcăminte, pentru o 
școală din Satu-Mare.

Firmele elvețiene „Schwcizerische 
Isola-Werke", „Boilîat" și „General 
Radio Company" au donat, în total,
4 500 FRANCI ELVEȚIENI.

Adolphe Barras din Zurich a ofe
rit al cincilea ajutor, constînd in 
1 700 becuri pentru iluminat, 3 000 
kg tapet și obiecte de îmbrăcăminte.

Din Belgia au mai anunțat donații 
firmele „Belgomazut" — 10 000
FRANCI BELGIENI, „S. A. Bosim- 
pex N. V." și „Chemie Metal" — cite
5 000 FRANCI fiecare.

Firma austriacă „Knorr" a anunțat 
o donație de 2 000 kg pomii și diver
se conserve — a contribuit la fon
dul de ajutorare cu 10 000 ȘILINGI.

Noi firme din R.F. a Germaniei au 
făcut diverse donații pentru ajuto
rarea zonelor calamitate din țara 
noastră : „Rowa Wagner" — medica
mente în valoaie de 28 000 MĂRCI, 
„Pfanter", „K’.ingenberg" și „MerkeI" 
cîte 5 000 MĂRCI. „Messergriesheim" 
și „Zahnrr.dfabrik Friedrichshafen" 
— cite 2 000 MĂRCI „Malmedie" — 
1 000 MĂRCI. „Volkswagen" — o au
toutilitară sanitară.

Au mai anunțat donații firmele in
diene : „Kedarnath Kamgopol-Ko- 
darma" — 2 100 RUPII. „Putko", 
„Marvo" și „Singh Brothers Mica 
Corp. Giridih" cîte 1 000 RUPII fie
care, „Achhruram Kalkhof Co.“ — 
501 RUPII, „Shri Durga Mica" — 300 
RUPII și Sajan Kumar Bagaria, par
tener la firma „Bros Giridih" — 500 
RUPII.

O R.F. A GERMANIEI 
URUGUAY

Stadionul „Azteca" din capitala Me
xicului găzduiește astăzi penultimul 
meci al celui de-al 9-lea campionat 
mondial de fotbal, partida pentru sta
bilirea locurilor 3—4 între selecțio
natele R.F. a Germaniei și Uruguay- 
ului. După fantastica și epuizanta se
mifinală disputată miercuri contra 
Italiei, formația vest-germană nu va 
putea alinia prima garnitură : Franz 
Beckenbauer, contuzionat puternic 
la umăr, este indisponibil pentru 
șase săptămîni. Pe de altă par
te, antrenorul Helmuth Schiin in
tenționează să ofere cîtorva ju
cători de rezervă posibilitatea de a 
participa efectiv la acest campionat 
mondial și nu încape îndoială că 
„rezervele" vor ține să dovedească în 
acest meci că selecționarea lor a fost 
justificată. Portarul Wolter îl va în
locui, probabil, pe Maier, Sieloff va 
juca în locul lui Schnellinger, (care 
acuză o întindere de ligamente). 
Lorenz va fi fundaș stingă și este 
posibil ca Haller să-și regăsească și 
el locul in „ll“-le vest-german de as
tăzi. Schbn nu va renunța desigur la 
tandemul Seeler-Miiller.

Iată și formația probabilă : Wol
ter (Manglitz), Vogts, Fichtel (We
ber), Sieloff, Lorenz, Overath, Haller, 
Seeler, Grabowski, Miiller, Loehr.

Echipa Uruguayului, poate mai mult 
'decit cea vest-germană, nutrește am
biția de a termina pe locul trei. 
Campioană mondială in 1930 și 1950, 
Uruguayul nu s-a mai calificat în 
semifinale din 1954, cînd a fost învin
să, în meciul pentru locul trei, cu 3—4 
de către echipa Austriei;

In meciul de astăzi este probabil 
ca Uruguayul să alinieze următoarea 
formație : 
Ancheta, Matosas, 
Castillo, Maneiro, 
Cortes, Morales.

Ubinas,Mazurkiewicz, _____,
Mujica, Montero 
Fontes, Cubilla,

DISCIPLINA a
avertismentele

COMISIA DE
F.I.F.A. a confirmat 
dictate de arbitri in timpul „sfertu
rilor" de finală și al semifinalelor 
următorilor jucători : Gerd Miiller, 
pentru proteste la deciziile arbitrului 
în jocul cu Anglia, Ubinas, Morales 
și Caetano (toți Uruguay) pentru joc 
dur în partida cu Brazilia. De la se
mifinala Italia — R.F, a Germaniei 
au fost confirmate avertismentele 
date de arbitru lui Overath, De Sisti. 
Rosato și Domenghini.

COMISIA MEDICALA a F.I.F.A. 
informează că toate analizele contro
lului antidoping efectuat la partide
le „sferturilor" de finală au fost ne
gative.

ARBITRII FINALEI
Comisia de arbitri a F.I.F.A. l-a 

desemnat pe RUDI GLOCKNER 
(R.D. Germană) ca arbitru al finalei 
campionatului mondial de fotbal, fi
nală ce va opune duminică pe stadio
nul „Azteca" selecționatele Braziliei 
și Italiei. In vîrstă de 41 de ani, Rudi 
Glockner a arbitrat Ia 6 iunie meciul 
„optimilor" de finală dintre Uruguay 
și Italia, la Puebla Finala de dumini
că va fi cel de-al optulea meci inter
național pe care îl conduce în cariera 
sa de arbitru. El va fi asistat la tușă 
de elvețianul RUDOLF SCHEURER 
(45 de ani) și de argentineanul AN
GEL COEREZZA (37 de ani).

și sociale înfăptuite în țara noastră, 
fac cunoscută politica externă a 
P.C.R. și a statului român, pusă în 
slujba aspirațiilor de pace, inde
pendență și progres ale tuturor po
poarelor. Datorită conținutului bo
gat, gamei variate de mijloace 
publicistice utilizate, publicațiile 
pentru străinătate și-au dobîndit o 
binemeritată apreciere.

Cu prilejul acestui jubileu, redac
ția „Scînteii" felicită călduros co
lectivul Redacției publicațiilor pen
tru străinătate și îi urează noi suc
cese în ridicarea pe un plan calita
tiv superior a întregii salt activități 
consacrate popularizării muncii a- 
vîntate desfășurată de poporul nos
tru pentru înflorirea patriei, pentru 
socialism și pace.

Societatea pe acțiuni „Ducatl Elet- 
trotehnica" din Italia a donat 500 000 
LIRE ITALIENE.

Lucrătorii companiei „Fujii Elec
tric" din Japonia au donat 2 500 
YENI.

Firmele „Vernon S. A. Panama" 
și „Dachia Trading Co." din S.U.Al 
au donat, în total, 1200 DOLARI.

Industriașul Dornier și medicul 
Georg Maurer din R.F. a Germaniei 
au donat, în total, 1 700 MĂRCI.

Cetățenii americani de origine ro
mână Dan Peters, vicepreședinte al 
companiei „The Pionneer Savings 
and Loan Co.", Basil Campeaf și 
Angelo Opran au subscris la fondul 
de ajutorare, in total, 1200 DOLARI.

Din Japonia au mai făcut donații : 
Micia Yoda, translatoare la Amba
sada română din Tokio — 5 000 YENI, 
Yoshitsugu Kinoshita, preot la bise
rica Chigasaki — 1000 YENI, un
grup de studenți din orașul Ishino- 
machi — 579 YENI.

Elevi! școlii elementare nr. 98 din 
Varșovia au donat pentru elevii si- 
nistrați din România un colet de 100 
kg, conținind obiecte școlare, îmbră
căminte și încălțăminte.

Mai mulți cetățeni de origine ro
mână din Uruguay au donat 3 000 
PESOS, obiecte de imbrăcăminte și 
alimente.

Ziarul japonez „Asahi" publică un 
apel către toți cititorii, cărora le cere 
să trimită pe adresa ziarului bani, 
oferte de îmbrăcăminte, medicamente 
și materiale necesare recuperării bu
nurilor distruse și repuiîerii în func
țiune a unităților productive lovite 
de inundațiile care s-au abătut a- 
supra României.

(Agerpres)

Ștefan BÎRLEA
prim-vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice

In societatea contemporană, unul 
din factorii primordiali care condițio
nează progresul material și spiritual 
al popoarelor îl constituie dezvolta
rea științei. Frontul deosebit de vast 
al desfășurării revoluției tehnico- 
științifice, cu tendință de extensiune 
și mai accentuată în viitor, efortul 
uman și material pe care il solicită, 
ridică în fața tuturor țărilor impera
tivul colaborării și cooperării tehnico- 
științifice pe un plan cît mai larg.

Pornind de la aceste realități, con
secventă principiilor politicii sale ex
terne de pace și cooperare interna
țională, țara noastră dezvoltă intens 
colaborarea științifică și tehnică cu 
alte state, România avind în prezent 
relații de colaborare bilaterală pe 
acest tărîm cu peste 50 de țări.

Așa cum este știut, elementul esen
țial, situat in mod constant în cen
trul politicii externe a partidului și 
statului nostru, il constituie prietenia 
și colaborarea multilaterală cu toate 
țările socialiste. In acest context, țara 
noastră acordă o mare însemnătate 
întăririi și dezvoltării continue a ra
porturilor de prietenie și colaborare 
pe cele mai diverse planuri cu ma
rea țară vecină și prietenă, Uniu
nea Sovietică. Situate intr-un ase
menea cadru, relațiile de colabo
rare tehnico-științifică cu U.R.S.S. o- 
cupă, în ansamblul legăturilor inter
naționale ale țării noastre, un loc de 
prim plan.

Succesele remarcabile realizate de 
știința și tehnica sovietică sînt as
tăzi binecunoscute și larg apreciate 
in lume. In explorarea spațiului cos
mic, utilizarea energiei nucleare în 
scopuri pașnice, în radiotehnică, elec
tronică, chimie, biologie și în multe 
alte domenii de importanță funda
mentală pentru progresul contempo
ran, Uniunea Sovietică se situează la 
loc de frunte în ierarhia științifică 
mondială, constituind o sursă pu
ternică a dezvoltării științei și teh
nologiei, a lărgirii sferei cunoașterii 
umane. _

în același timp, datorită orientării 
asigurate in anii aceștia de Parti
dul Comunist Român, care con- 

k sideră socialismul și știința de 
‘ nedespărțit, ca urmare a eforturi
lor desfășurate, de oamenii de știință 
și cercetătorii români, prin importan
tele progrese în dezvoltarea activității 
științifice spre cele mai actuale pro
bleme legate de avintul economiei 
naționale și de progresul tehnic neîn
trerupt, in România au fost dobîndite 
realizări valoroase într-un șir de do
menii, ca petrochimia, extracția și 
prelucrarea țițeiului, electronica și
electrotehnica, matematica, fizica nu
cleară, medicina și altele. Măsurile 
luate în ultimii ani în țara noastră 
pentru mai buna înzestrare, dotare și 
orientare a activității științifice 
sînt de natură să sporească contri
buția cercetării proprii la dezvoltarea 
științei, precum și contribuția ei la 
progresul economiei, al întregii socie
tăți.

Marile realizări obținute în . Uniu
nea Sovietică în dezvoltarea științei 
și tehnicii, ca și rezultatele și pers
pectivele României în aceste domenii 
creează o bază favorabilă pentru ex
tinderea neîntreruptă a cooperării 
tehnico-științifice, verificată ca utilă 
și cunoscînd un curs continuu ascen
dent între cele două țări.

De-a lungul anilor, relațiile de co
laborare tehnico-științifică dintre Ro
mânia și Uniunea Sovietică, slujind 
progresul fiecărei țări, ș-au dezvoltat 
și perfecționat continuu, în spiritul 
prieteniei frățești ce leagă cele două 
popoare și contribuind la întărirea 
continuă a acestei prietenii, fructifi- 
cind condițiile pe care socialismul le 
creează pentru afirmarea personalită
ții popoarelor, pentru apropierea și 
colaborarea intre state, între națiuni 
socialiste, independente și suverane, 
egale în drepturi.

Un factor de seamă al dezvoltării 
colaborării tehnico-științifice dintre 
România și U.R.S.S. îl constituie Co
misia mixtă româno-sovietică de co
laborare tehnico-științifică. Viabilita
tea acestui organism, amploarea și 
caracterul sistematic al activității sale 
sînt oglindite de faptul că in pe
rioada care a trecut de la crearea sa 
au avut loc 25 de sesiuni ale acestei 
comisii, în cadrul cărora au fost con
venite un număr mare de acțiuni de 
colaborare în favoarea ambelor părți, 
în cele mai diverse ramuri ale eco
nomiei naționale. O colaborare rod
nică pe plan tehnico-științific se rea
lizează și prin intermediul Comisiei 
interguvernamentale româno-sovie- 
tice de colaborare economică.

Pe linia acestor organisme se des
fășoară o bogată activitate orientată 
spre intensificarea colaborării, mai 
ales prin transmiterea reciprocă de 
documentații tehnice și proiecte de 
execuție pentru mașini, instalații, a- 
parate, obiective industriale și social- 
culturale, precum și de documentații 
tehnologice pentru asimilarea și ri
dicarea nivelului calitativ al unor 
produse ; schimburi de materii prime 
pentru diverse încercări și analize, 
transmiteri reciproce de materiale 
biologice, informații tehnico-științi
fice ; cooperarea multilaterală în e- 
fectuarea de cercetări științifice și 
tehnice. Această activitate vizează 
domenii atît de importante ale eco
nomiilor naționale ale celor două țări 
ca industria de petrol și gaze, indus
triile constructoare de mașini, elec
trotehnică. chimică, metalurgică etc.

Țara noastră a primit din Uni
unea Sovietică documentații teh
nice referitoare la metodele și a- 
nalizele de control la producția de 
stiren, unele documentații pentru 
proiectarea liniei de contact la liniile 
de cale ferată ce se electrifică, docu
mentație privind instalația U — 360 
pentru retopirea electrică sub zgură 
a oțelului, privind dispozitivele și 
sculele utilajelor de transport și 
transport pneumatic din turnătorii, la 
fabricarea matrițelor bielelor de la 
GAZ — 51, dispozitivul pentru meca

nizarea descărcării la rampa de coc- 
sare etc.

De asemenea, țara noastră a 
transmis părții sovietice documen
tația instalației de extracție a hi
drocarburilor aromate din fracțiile 
de petrol-motorină, documentații 
normative pentru proiectarea, con
struirea și încercarea la presiune 
a conductelor de gaze naturale, 
documentație tehnică privind auto
matizarea complexă a proceselor 
de bază la laminarea țevilor și pri
vind aparatura telemecanică de auto
matizare a unei schele de extracție 
a gazelor naturale etc.

De o mare utilitate practică se do
vedesc, în cadrul colaborării româno- 
sovietice, numeroasele schimburi de 
vizite făcute de specialiști pentru cu
noașterea experienței tehnico-științi
fice din cele două țări în diverse do
menii.

O direcție importantă a colaborării 
științifice cu Uniunea Sovietică o 
constituie activitatea desfășurată pe 
linia Academiilor din cele două țări
— pe baza Convenției de colaborare 
științifică încheiată la București în 
1961 și a planurilor anuale sau 
bianuale de aplicare a convenției res
pective. Potrivit acestor planuri, s-a 
efectuat un larg schimb de cadre 
științifice. Merită a fi remarcat fap
tul că formele de colaborare se re
feră nu numai la împărtășirea unor 
soluții, unor concluzii tehnico-științi
fice, ci includ și cooperarea îri dife
rite probleme de cercetare care pre
zintă interes reciproc. Astfel, de e- 
xemplu, în domeniul fizicii semicon- 
ductorilor, în probleme de analiză 
structurală cu raze X, s-au stabilit 
fructuoase relații de colaborare între 
cercetătorii noștri și cei din U.R.S.S. 
De asemenea, s-au publicat, sau sînt 
în curs de publicare lucrări comune 
în problema proprietăților redresoa- 
re, a proprietăților neohmice și a pro
prietăților structurale ale semiconduc- 
torilor amorfi.

Un alt domeniu important al co
laborării tehnico-științifice dintre 
țara noastră și Uniunea Sovietică este 
cel nuclear. Legăturile științifice în 
domeniul nuclear dintre cele două 
țări s-au stabilit și amplificat încă de 
la începutul dezvoltării acestor cer
cetări în cadrul Institutului de Fi
zică Atomică. De altfel, primele 
dotări mai importante ale I.F.A.
— reactorul și ciclotronul — sînt 
realizate în colaborare cu Uni
unea Sovietică. Intensificarea în ul
timii ani a cercetărilor în acest 
domeniu în țara noastră, cît și 
creșterea nivelului științific al acestor 
lucrări au făcut posibilă dezvoltarea 
tot mai accentuată a colaborării cu 
specialiștii sovietici in condiții reci
proc avantajoase.

Vizita din luna mai în U.R.S.S. a 
delegației Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și convorbirile avute, cu 
acest prilej, cu tovarășul Leonid 
Brejnev și cu alți conducători de 
partid și de stat ai U.R.S.S. au des
chis noi posibilități de dezvoltare și 
intensificare a colaborării și coope
rării economice, tehnico-științifice și 
în alte domenii dintre cele două țări. 
Recenta vizită la Moscova a to
varășului Ion Gheorghe Maurer și 
convorbirile avute cu tovarășul Ale
xei Kosîghin s-au soldat cu bune 
rezultate în ce privește examina
rea problemelor dezvoltării și adin- 
cirii, în continuare, a colaborării și 
cooperării economice și tehnico-știin
țifice dintre România ți Uniunea 
Sovietică.

Ca urmare a orientării de ansamblu, 
rezultată din întîlnirile conducători- 
rilor de partid și de stat ai celor două 
țări, la începutul acestei luni a fost 
semnat Protocolul de colaborare teh- 
nico-științifică intre Consiliul Națio
nal al Cercetării Științifice din Repu
blica Socialistă România și Comi
tetul de Stat pentru Știință șl Teh
nică al Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste. _ Protocolul prevede dezvoltarea 
și adîncirea colaborării tehnico-știin
țifice între țările noastre prin schimb 
de experiență și informații în proble
mele planificării, organizării și condu
cerii activității științifice ; efectuarea 
împreună a uno- lucrări de cercetare 
pe teme actuale care prezintă Interes 
pentru ambele țări ; acordarea de 
sprijin reciproc în pregătirea și ridi
carea calificării cadrelor științifice ; 
schimbul în condiții reciproc avanta
joase, al unor rezultate ale cercetă
rilor științifice și tehnice etc.

în prezent s-a trecut la studierea 
cu partea sovietică a posibilităților 
de realizare împreună, prin coopera
re, pe bază de contract, a unor lu
crări de cercetare științifică în do
meniile construcțiilor de mașini, me
talurgiei, petrolului și chimiei ș. a.

Colaborarea tehnico-științifică din
tre România și U.R.S.S. se mai 
realizează : pe linia C.A.E.R., împre
ună cu celelalte țări membre, în- 
treprinzîndu-se cercetări științifice 
și tehnice importante, de interes re
ciproc; în cadrul Institutului unificat 
de cercetări nucleare de la Dubna ; 
prin intermediul Centrului internațio
nal de informare științifică și tehni
că și, într-un viitor apropiat, în ca
drul Centrului internațional al oa
menilor de știință pentru cercetări 
în problemele conducerii organizato
rice, ciberneticii și cercetărilor ope
raționale.

Experiența de pînă acum, rezulta
tele valoroase dobîndite, posibilitățile 
mari de extindere ne îndreptățesc 

• convingerea că legăturile de co
laborare și cooperare tehnico-științi
fică dintre cele două țări vor cu
noaște o continuă dezvoltare.

O asemenea evoluție corespunde 
aspirațiilor de progres ale ambelor 
popoare, constituie totodată o con
tribuție de seamă la adîncirea apro
pierii și cunoașterii reciproce, la în
tărirea prieteniei și colaborării mul
tilaterale frățești între România .și 
Uniunea Sovietică în folosul construi
rii socialismului și comunismului în 
cele două țări, al cauzei generale a 
socialismului, progresului și păcii.



viața internațională______

VIETNAMUL DE SUD. Poliția sud-vietnamezâ reprimind o demonstrație budistă prin care se cere încetarea 
războiului

Rezultatele scrutinului britanic

PARTIDUL CONSERVATOR
A OBȚINUT MAJORITATEA 

ABSOLUTĂ ÎN CAMERA COMUNELOR
• DEMISIA PREMIERULUI HAROLD WILSON • EDWARD 

HEATH ÎNSĂRCINAT CU FORMAREA NOULUI GUVERN
Cauzînd o surprinzătoare răsturnare 

a previziunilor făcute de sondaje și de 
observatorii politici, alegerile generale 
din Marea Britanie s-au încheiat 
printr-o victorie a Partidului con
servator, care a reușit să-și asigure 
o majoritate parlamentară suficientă 
pentru a forma noul guvern brita
nic. Cu excepția a patru circumscrip
ții, rezultatele scrutinului sînt cunos
cute.

Partidul conservator, condus 
de Edward Heath, a cîștigat 
bătălia electorală, dispunînd 
deja de 330 mandate în viitoa
rea Cameră a Comunelor, față 
de numai 287 mandate ale la

buriștilor
Primele analize ale experților și 

politicienilor subliniază o neașteptat 
de scăzută participare a alegătorilor 
la vot, fără precedent din 1918 pină 
astăzi. O cauză pare să o constituie 
faptul, sugerat chiar de liderul la
burist Harold Wilson intr-o declara
ție făcută vineri la prinz, că mulți 
alegători nu au distins probabil di
ferențe substanțiale intre platforme
le celor două partide politice. Pre
zența acestui factor pare să fie con
firmată de o deplasare de voturi 
proconservatoare constatată în mod 
uniform, aproape fără excepție, in 
interiorul țării.

Ulterioarele studii mai detaliate ale 
cifrelor statistice ale acestor alegeri 
vor incerca probabil să lămurească 
măsura in care o bună parte a vo- 
tanților prolaburiști au renunțat să 
se prezinte la urne, fie din cauza son
dajelor care indicau ca învingător 
cert Partidul laburist, fie din cauza Londra

Premierul sovietic, Alexei Kosîghin, l-a primit vineri 
Ia Kremlin pe secretarul general al O.N.U., U Thant. In 
cursul convorbirii au fost abordate probleme actuale ale situației internațio-' 
nale și unele aspecte ale activității O.N.U., anunță agenția TASS. La convor
bire a participat și ministrul de externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko.

RIO DE JANEIRO

Cootramăsuri ale 
autorităților braziliene 

după eliberarea 
ambasadorului von Holleben

RIO DE JANEIRO 19 (Agerpres). 
— Imediat după eliberarea ambasa
dorului vest-german, în schimbul 
punerii în libertate a 40 de deținuți 
politici, autoritățile braziliene au tre
cut la contramăsuri. Intr-un interval 
de numai 48 de ore, poliția și forțele 
de siguranță au arestat 12 persoane 
pe motiv că ar fi fost implicate în 
acțiunea de răpire a Iui Ehrenfried 
von Holleben. Sub această învinuire, 
Cei arestați sînt pasibili de pedeapsa 
capitală în baza unei legi instituite 
după răpirea, in septembrie anul 
trecut, a ambasadorului american în 
Brazilia, Charles Burke Elbrick. 
Deși nu a fost dezvăluită identitatea 
celor arestați, se crede că ar fi vorba 
de membri ai organizațiilor clandes
tine „Avangarda populară revoluțio
nară" și „Alianța de eliberare națio
nală".

Din sursa ale poliției s-a aflat că 
Holleben a fost ținut, după răpire, 
într-o casă situată în apropiere de 
Jacarapagua, localitate situată în a- 
propiere de Rio de Janeiro.

Observatorii politici apreciază că 
răpirea ambasadorului vest-german, 
Ehrenfried von Holleben, și contra- 
măsurile la care au recurs autorită
țile braziliene după eliberarea aces
tuia sînt de natură să sporească 
climatul de încordare din țară. 

decepției resimțite in urma ultimilor 
ani de austeritate și restricții, de creș
tere a prețurilor și de scădere a ni
velului de trai. Pe de altă parte, nu
meroase păreri susțin acum că suc
cesul conservatorilor s-ar datora 
propagandei electorale eficace, care 
s-a axat cu insistență pe actualele 
dificultăți economice nerezolvate și 
pe prevestirea unor perspective sum
bre, inclusiv o posibilă devalorizare 
a lirei sterline.

Infrîngerea Partidului laburist este 
însoțită și de scoaterea de pe scena 
parlamentului a unor personalități 
proeminente ca George Brown, fost 
ministru de externe și vicelider al 
Partidului laburist, Jennie Lee, John 
Diamond și alți cițiva membri ai gu
vernului laburist, care și-au pierdut 
locurile. Partidul liberal, prins in în
cleștarea dintre cei doi adversari pu
ternici, a pierdut o serie de locuri, 
rămînînd cu numai patru deputați în 
Camera Comunelor, față de 13 ante
rior, aceeași soartă fiind împărtășită 
de Partidul național scoțian și Par
tidul național din Wales, care nu 
mai sînt deloc reprezentate în noul 
parlament.

In cursul zilei de vineri, premierul 
Harold Wilson și-a prezentat demi
sia reginei Elisal&ta a Il-a, ca ur
mare a acestei înfrîngeri suferite de 
partidul său. In aceeași zi, regina 
Elisabeta a Il-a l-a însărcinat pe li
derul conservator, Edward Heath, cu 
formarea noului guvern.

O dată cu celebrarea acestei victo
rii, preocupările noului prim-minis- 
tru se îndreaptă spre componența 
cabinetului conservator.

Liviu RODESCU

agențiile de presă transmit:

Bundestagul vest-ger
man a adoptat proiectul de 
lege guvernamentalprin care 
tinerii obțin dreptul de a participa 
la vot de la vîrsta de 18 ani, în loc 
de 21. Concomitent, a fost redusă de 
la 23 Ia 21 ani vîrsta de la care 
cetățenii R. F. a Germaniei pot fi 
aleși în organele legislative.

Cea de-a 18-a ședință a 
convorbirilor sovieto-ame- 
rîcane privind limitarea cursei 
înarmărilor strategice a avut loc 
vineri la Viena. Ședința, care s-a 
desfășurat la Ambasada Statelor 
Unite, a durat 140 de minute, fiind 
cea mai lungă dintre toate ședințele 
de pînă acum. Viitoarea reuniune va 
avea loc la 23 iunie la sediul Ambasa
dei sovietice din capitala Austriei.

0 situație încordata dom
nește în Sahara Spaniolă, 
unde populația a organizat o puter
nică demonstrație împotriva autorită
ților colonialiste. Trupele au deschis 
focul asupra demonstranților, ucigînd 
10 dintre aceștia și rănind mulți alții.

Ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, Aldo Moro, 
l-a primit joi pe ambasado
rul Ralph Enckell, reprezen
tant al guvernului Finlandei, care, 
din însărcinarea guvernului său, 
întreprinde o călătorie în capitalele 
țărilor interesate pentru un schimb 
de vederi asupra securității și coo
perării europene. întîlnirea, desfășu
rată într-o atmosferă deosebit de 
cordială, a permis o amplă expunere 
a punctelor de vedere.

Prelungirea stării excep
ționale în Uganda pe 0 nouâ 
perioadă de șase luni a fost hotărîtă 
de parlamentul țării. Starea excepțio

CAMBODGIA

Puternică presiune 
exercitată de patrioți 

in jurul 
Pnom Penhnlui

PNOM PENH 19 (Agerpres). — 
Știrile transmise din Cambodgia de 
corespondenții agențiilor de presă 
semnalează o intensificare a acțiu
nilor ofensive ale forțelor de rezis
tență populară împotriva trupelor 
generalului Lon Noi în diverse re
giuni ale țării. O presiune crescîndă 
este exercitată de patrioți asupra 
pozițiilor deținute de trupele inamice 
în împrejurimile Pnom Penhului ; 
comunicațiile rutiere dintre capitala 
khmeră și restul țării sînt în momen
tul de față aproape total blocate.

Lupte violente între detașamentele 
patrioților și trupele generalului Lon 
Noi se desfășoară în regiunea de vest 
a Cambodgiei, unde forțele de rezis
tență populară au reușit să ocupe lo
calitatea Svay Don Kev.

SERATA 
CULTURAL-ARTISTICĂ 

DE LA TOKIO
TOKIO 19 — Corespondentul Ager

pres Fi. Țuiu transmite : Cel mai 
mare ziar din Japonia, „Asahi", a 
organizat o serată cultural-artistică 
in beneficiul sinistraților din Româ
nia și Peru. înainte de începerea 
spectacolului, ambasadorul român in 
capitala niponă, Iosif Gheorghiu, și 
cel Peruvian, Rene Hooper Lopez, au 
mulțumit participanților pentru con
tribuția lor și au prezentat amănunte 
despre pierderile și suferințele cau
zate populației de inundațiile din 
România și cutremurul din Peru. 
Imagini ale urmărilor celor două ca
tastrofe au fost apoi infățișate prin 
prezentarea unor reportaje filmate, 
oferite de companiile de televiziune 
NHK și Kyodo.

nală a fost declarată în Uganda în 
decembrie 1969 după atentatul eșuat 
la viața președintelui țării, Milton 
Obote.

Cu prilejul sărbătoririi a 
100 de ani de cînd Roma a 
devenit capitala statului w®- 
lian, teatrul „Ion Creangă" din 
București a prezentat în cadrul ma
nifestărilor organizate cu acest prilej, 
timp de trei zile, la „Teatro delle 
Arti" din Roma, spectacolul „Coco- 
șelul neascultător" de Ion Lucian. 
Interpretat în fimba italiană, spec
tacolul a fost deosebit de apreciat de 
către cei prezenți, fiind viu aplaudat 
la scenă deschisă.

Ministrul apărării al 
S.U.A., Melvin Laird, a so
sit la Madrid într o vizită ofi- 
cială de cinci zile. în capitala Spa
niei el va avea convorbiri cu oficia
litățile spaniole în legătură cu reîn
noirea acordului cu privire la bazele 
militare americane aflate pe terito
riul acestei țări.

Adunarea Națională Franceză a adoptat opțiunile ce
lui de-al VI-lea plan de dezvoltare ec°nomică a Franței pe peri
oada 1971—1975. După cum se știe, acest plan prevede, printre altele, o creș
tere a producției interne cu 6 la sută pe an și o majorare anuală a investi
țiilor productive cu 6,5 pînă la 7,4 la sută.

Temerarii naviga 
tori de pe ambar 
cațiunea de pa 
pirus „Ra-ir, de 
sub comanda cu
noscutului etnogra' 
norvegian The 
Heyerdahl, înfrun 
tind valurile Atlan 

ticului

Convorbirile 
delegației 
comerciale 
române în Siria

DAMASC 19 (Agerpres) — în 
cadrul' vizitei pe care o întreprinde 
la Damasc, delegația comercială ro
mână, condusă de Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste România, a fost 
primită de adjunctul ministrului 
sirian al petrolului, M. Mohanna. Cu 
acest prilej au fost discutate proble
me privind lărgirea schimburilor și 
posibilitățile de cooperare dintre 
cele două țări în domeniul industriei 
petroliere.

Membrii delegației comerciale ro
mâne au avut, de asemenea, convor
biri cu guvernatorul Băncii Siriei, 
H. Farah, și cu conducătorii între
prinderii de stat pentru importul de 
mașini.

RELAȚIILE DINTRE NAȚIUNI TREBUIE SĂ SE DEZVOLTE 
CONFORM PRINCIPIILOR COEXISTENTEI PAȘNICE• •

• Pe marginea convorbirilor 
dintre președinții I. B. Tito 

și El N'ameiry

BELGRAD 19 (Agerpres) — La în
cheierea vizitei in Iugoslavia a pre
ședintelui Consiliului Comandamen
tului Revoluției Sudaneze, Ga- 
afar Mohammed El Numeiry, a 
fost dat publicității un comuni
cat cu privire la convorbirile

Există posibilități 
in direcția dezvoltării 

colaborării 
iugoslavo-albaneze

BELGRAD 19 (Agerpres) — Zia
rele iugoslave au publicat o decla
rație a purtătorului de cuvînt al 
Secretariatului de Stat pentru Afa
cerile Externe al R. S. F. Iugosla
via. privind relațiile dintre Iugo
slavia și Albania. El a subliniat că 
guvernul iugoslav depune eforturi 
permanente în direcția normaliză
rii continue a acestor relații, fiind 
convins că ele corespund interese
lor popoarelor celor două țări ve
cine. Rezultatele de pînă acum, a 

spus el, deși sînt încă limitate, arată 
posibilitățile care există în direc
ția dezvoltării permanente a cola
borării bilaterale.

în comunicatul dat pu
blicității la încheierea vi
zitei în Polonia a președin
telui Indiei, V. Giri, se mențio
nează că acesta a avut convorbiri cu 
președintele Consiliului de Stat, Ma
rian Spychalski, în cadrul cărora au 
fost examinate relațiile bilaterale și 
s-a procedat la un schimb de vederi 
cu privire la principalele probleme 
internaționale. Schimbul de păreri în 
problemele situației internaționale a 
reafirmat voința celor două țări de a 
acționa în direcția păcii, destinderii 
și întăririi securității internaționale 
— precizează comunicatul.

Rezervele de gaze natu
rale de pe teritoriul U.R.S.S. 
se ridică ia peste 12 trilioane metri 
cubi, reiese din prospecțiunile efec
tuate de geologi sovietici. După apre
cierea specialiștilor există suficiente 
temeiuri să se creadă că spre sfîr- 
șitul acestui deceniu rezervele de 
gaze ale țării se vor dubla.

COMUNICAT 
SOVIETO-SUEDEZ 
LA ÎNCHEIEREA VIZITEI

LUI OLOF PALME LA MOSCOVA

MOSCOVA 19 (Agerpres). — în 
comunicatul dat publicității la în
cheierea vizitei în U.R.S.S. a pri
mului ministru al Suediei, Olof Pal
me, se subliniază că relațiile dintre 
cele două țări evoluează în mod fa
vorabil, în spiritul bunei vecinătăți. 
Se deschid noi posibilități pentru 
dezvoltarea comerțului, colaborării 
tehnico-științifice, culturii, sportului 
și turismului. Cele două părți au 
declarat că sînt interesate să coope
reze la înfăptuirea unor proiecte eco
nomice. S-a convenit asupra deschi
derii unui consulat sovietic la Goete. 
borg și, în cazul aprobării parlamen
tului suedez, a unui consulat suedez 
la Leningrad.
în cadrul convorbirilor s-a acordat 

o deosebită atenție asigurării secu
rității pe continentul european, cele 
două părți luîndu-și angajamentul să 
continue consultările cu părțile inte
resate, pentru asigurarea succesului 
unei conferințe general europene in 
această problemă.

Alexei Kosîghin a acceptat Invita
ția de a face o vizită oficială la 
Stockholm.

purtate cu președintele Iosip Broz 
Tito. Comunicatul menționează că cei 
doi președinți au procedat la un 
schimb de păreri despre unele pro
bleme importante ale situației inter
naționale și dezvoltarea colaborării 
dintre Iugoslavia și Sudan. Condam- 
nind tactica de a se recurge Ia presi
uni, amenințări sau Ia folosirea forței 
în rezolvarea confli îtelor dintre state, 
cei doi președinți au reafirmat con
vingerea lor .profundă că relațiile 
dintre națiuni trebuie să se dezvolte 
conform principiilor egalității in 
drepturi, respectării suveranității, in
dependenței, integrității teritoriale și 
neamestecului în treburile interne. 
Comunicatul menționează, în conti
nuare, că cei doi președinți sprijină 
inițiativele privind dezvoltarea cola
borării regionale și întărirea relații
lor de bună vecinătate dintre state, 
ceea ce contribuie la consolidarea 
păcii și securității în lumea întreagă.

SOFIA — Vineri, Gaafar Moham
med El Numeiry a sosit la Sofia, la 
invitația lui Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Miniștri, și a lui 
Gheorghi Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria. în aceeași zi, la reședința 
guvernamentală „Lozeneț", din capi
tala bulgară, au început convorbirile 
oficiale bulgaro-sudaneze.

„Relațiile dintre România si Ir^n
evoluează într-o atmosferă

prietenească"
Interviu cu ministrul afacerilor externe 

ul Iranului, Ardechir Zuhedi

— Opinia publică din Româ
nia așteaptă cu viu interes a- 
propiata vizită oficială a Maies
tăților Lor Imperiale Șahinșa- 
hul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și împărăteasa Farah 
Pahlavi. Cum apreciați, domnu
le ministru, această vizită in 
contextul evoluției relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
iraniene ?

— Maiestatea Sa Imperială Șa- 
hinșahul și împărăteasa Farah Pa
hlavi au anunțat că vor efec
tua cu plăcere vizita lor în România, 
ca răspuns la amabila invitație ce 
le-a fost adresată de președintele 
Consiliului de Stat și Doamna Elena 
Ceaușescu. Deși au trecut cițiva ani 
de la prima călătorie a Șahinșahului 
in România. Maiestatea Sa își rea
mintește întotdeauna cu. plăcere des
pre căldura și ospitalitatea cu care 
a fost primit și însoțit în timpul șe
derii sale în țara dv. în atmosfera 
prietenească în care evoluează re
lațiile româno-iraniene, precum și 
contactele dintre oamenii de stat, 
sîntem siguri că actuala vizită va 
contribui și mai mult la apropierea 
dintre poporul român, prieten sin
cer al națiunii Iraniene, și poporul 
nostru.

— Este cunoscută politica de 
pace și de colaborare promovată 
de Iran pe arena internațională. 
V-am ruga să definiți care sînt 
obiectivele acestei politici ?

— Politica externă a Iranului, con
cepută și condusă de Șahinșah, este, 
după cum știți, o politică de indepen
dență națională. Noi dorim să avem 
relații prietenești cu toate statele 
care vor să întrețină bune raporturi 
cu țara noastră. Pentru a stabili și 
dezvolta asemenea relații, guvernul 
iranian consideră că nu există impe
dimente, cum ar fi deosebirea de 
sistem politic, aceasta fiind o ches
tiune internă a fiecărei țări. Sîntem 
de părere că fiecare stat trebuie să-și 
manifeste în chip independent opțiu
nea și voința sa și nimeni să nu se 
amestece în treburile sale interne, 
tot așa cum nici noi nu permitem

DUPĂ 18 ZILE DE ZBOR ORBITAL
........  t............... .

JOI UZ 9" 
și-a încheiat 

cu succes misiunea
La 19 iunie, ora 14 

și 59 de minute, ora 
Moscovei, „Soiuz-9“ a a- 
terlzat în zona dinain
te stabilită, la 75 de ki
lometri spre vest de o- 
rașul Karaganda din 
Kazahstan. Motoarele de 
frînare au asigurat o a- 
terizare lină a aparatu
lui de coborîre. La locul 
aterizării, cosmonauții 
Andrian Nikolaev și Vi
talii Sevastianov au fost 
întîmpinați de specia
liști, prieteni, ziariști.

Cercetarea medicală 
operativ^ efectuată pe - 
loc a arătat că cei doi 
cosmonauți au suportat 
bine zborul cosmic de 
lungă durată. Ei au în
deplinit în întregime 
programul de cercetări 
științifice-tehnlce și me- 
dico-biologice care le-a 
fost fixat. în mesajul 
transmis, de la locul a- 
terizării, Comitetului 
Central al P.C.U.S., Pre
zidiului Sovietului Su
prem și guvernului so
vietic, ei au declarat 
că se simt bine și sînt 
gata să îndeplinească 
noi sarcini.

Echipajul navei „So- 
iuz-9“ s-a aflat în zbor 
orbital 18 zile — cel 
mai îndelungat răstimp 
realizat pînă acum In 
zborurile cosmice. După 
cum a declarat academi
cianul B. N. Petrov, în 
cursul actualului zbor a 
fost efectuat un complex 
de cercetări și experi
mente tehnico-științifi.- 
ce cuprinzînd orientă
rile de bază ale cosmo
nauticii, care se vor dez
volta și în viitor nu nu
mai în timpul zborurilor 
navelor cosmice, ci și 
după crearea stațiunilor 
orbitale. Astfel, observa
țiile științifice și foto
grafierea unor obiective 
geologo-geografice a 
continentelor și suprafe
țelor mărilor și oceane
lor sînt necesare pentru 
elaborarea metodicii de 
folosire a datelor astfel 
obținute în economia 
națională. în viitor, a- 

ceste cercetări vor per
mite mai buna folosire 
a resurselor terestre.

O altă direcție a acti
vității științifice desfă
șurate de echipajul na
vei „Soiuz-9“ a fost — 
așa cum am mai arătat 
în corespondențe an
terioare — cercetarea 
și fotografierea forma
țiunilor atmosferice, a 
straturilor de zăpadă și 
de gheață ale Pămîntu- 
lui. Datele obținute sînt

• PERFORMANȚĂ U- 
NICĂIN zborurile 
COSMICE • LARGI 
PERSPECTIVE CER
CETĂRILOR; MEDI- 

CO-BIOLOGICE

de o deosebită impor
tanță pentru prognoza 
meteorologică de scurtă 
și de lungă durată.

Unul dintre cele mai 
importante capitole ale 
programului actualului 
zbor a fost 'acela al cer
cetărilor cu caracter 
medico-biologic. Ele au 
urmărit influența facto
rilor zborului asupra or
ganismului uman, veri
ficarea capacității de 
muncă a omului în tim
pul unor zboruri de lun
gă durată și rezolvarea 
multor alte probleme 
pe care le ridică astfel 
de zboruri. Referindu-se 
la acest capitol al pro
gramului de zbor al na
vei „Soiuz-9“, academi
cianul V. Parin scrie 
într-un articol publicat 
de ziarul „Pravda" din 
19 iunie că „este nece
sar să se studieze pro
fund mecanismele de 
reglare a funcțiilor fi
ziologice, să se determi
ne expresiile cantitati
ve ale diferitelor tipuri 
de reglări, să știm să 
calculăm «coeficientul

imixtiunea străină In afacerile țării 
noastre.

Sîntem fideli principiilor Cartel 
Națiunilor Unite și credem că, cu 
cit organizația mondială va fi mai 
puternică, cu atît poate veni mai efi
cient în sprijinul popoarelor mici 
și mari.

In lumea de azi, mijloacele de co
municații ne-au apropiat, dorința 
spre prietenie reunește popoarele 
intr-o familie doritoare de pace și 
înțelegere, oricît de îndepărtate ar 
fi pe plan geografic unul de celălalt. 
Noi sîntem pentru pace mondială și 
considerăm că cu cit popoarele se 
vor apropia mai mult, pacea va fi 
apărată și consolidată. Respectul mu
tual și cooperarea în lume sînt ele
mente care pot contribui la salvgar
darea păcii mondiale. Ne gîndim 
cite binefaceri s-ar putea realiza in 
lumea contemporană dacă popoarele 
ar folosi imensele cheltuieli militare 
în scopul combaterii efectelor socia
le ale sărăciei, bolilor, ignoranței. 
Dintr-o asemenea optică, Șahinșahul 
a propus la O.N.U. ca statele să 
contribuie cu bugetul lor de înarma
re pe o zi la fondul de luptă îm
potriva ignoranței, a analfabetismului 
și a inițiat în Iran „revoluția albă", 
programul în 12 puncte privind na
ționalizarea pădurilor și apelor, re
forma agrară, industrializarea țării 
etc. Toate au drept scop lichidarea 
flagelului sărăciei și ignoranței. 
Vreau să subliniez că în aceste do
menii s-au obținut succese remar
cabile.

Este foarte important, după păre
rea noastră, ca popoarele lumii să-și 
dea mîna, să colaboreze în ve
derea progresului lor economic.

— Care este opinia dv. despre 
evoluția relațiilor dintre Româ
nia și Iran ?

— Relațiile româno-iraniene au un 
trecut istoric, fiind statornicite încă 
cu cinci secole în urmă. Apreciem că, 
în special în ultimii ani, au avut loc 
succese însemnate în dezvoltarea lor, 
ca și în apropierea dintre cele două 
popoare. Vizita oficială în România 
a M.S.I. Șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, ca și 
vizita Excelenței Sale președin

de siguranță» al cosmo
nautului în diferitele si
tuații. în prezent, ara
tă acad. V. Parin, este 
deosebit de important 
să se traducă în limba
jul matematicii repre
zentările fiziologioe de 
bază privind, meca
nismele de reglare a 
funcțiilor organismului 
în condițiile zborului. 
După părerea noastră, 
aceasta este una din 
direcțiile principale de 
dezvoltare a biologiei și 
medicinii cosmice".

Un loc considerabil 
l-au ocupat în progra
mul de lucru al actua
lului zbor sarcinile cu 
caracter tehnic, menite 
să perfecționeze în con
tinuare sistemele ma
nuale și automate de 
comandă, de orientare 
și de navigație ale Aa- 
vei în diferit-'eregimuri 
de zbor.

Zborul navei „Soiuz- 
9“, încheiat cu succes, 
reprezintă încă o etapă 
parcursă a programului 
larg de cercetări spa
țiale ce se înfăptuiește 
sistematic în Uniunea 
Sovietică, încă un pa« 
important pentru pregă
tirea unor noi zboruri, 
și mai complexe, ale na
velor cosmice, pentru 
crearea de stații orbi
tale cu durată lungă de 
funcționare. Numeroase 
operații și sisteme care 
vor fi necesare montării 
în spațiul cosmic a a- 
cestor stații au fost ve
rificate și puse la punct 
în cursul zborului navei 
„Soiuz-9“.

Comitetul Central al
P.C.U.S., Prezidiul So
vietului Suprem și Con
siliul de Miniștri ale 
U.R.S.S. I-au felicitat pe 
Andrian Nikolaev și Vi
talii Sevastianov pen
tru Îndeplinirea sarcinii 
lor oficiale și de mare 
răspundere și pentru în
cheierea cu succes a 
zborului cosmic.

Silviu PODINĂ
Moscova 

tele Nloolae Ceaușescu la Tehe
ran au constituit pași importanți 
în consolidarea acestor relații. Nu
meroasele contacte pe linie de stat, 
parlamentare și economice, care au 
avut loc in ultimii ani, demonstrea
ză convingător cit de mult s-au a- 
dincit și extins raporturile de cola
borare româno-iraniene.

Desigur, așa după cum știți, Intra 
România și Iran s-au încheiat mai 
multe acorduri — economic, comer
cial, de cooperare tehnică și știin
țifică — care se îndeplinesc cu suc
ces. Un rod al acestei cooperări fruc
tuoase îl constituie uzina de trac
toare de la Tabriz, intrată recent in 
funcțiune.

Legăturile prietenești dintre po
poarele noastre se dezvoltă pe baza 
principiilor de coexistență pașnică. 
Noi nutrim sentimente deosebite, 
foarte prietenești, față de președin
tele Ceaușescu și guvernul român, 
față de munca harnică și succesele 
repurtate de poporul dv., căruia îi 
dorim din toată inima să obțină șl 
in viitor rezultate tot mai remarca
bile. Aceste sentimente de prietenie 
ale Maiestății Sare Imperiale și ale 
întregului popor iranian au fost do
vedite pe cale oficială cu ocazia re
centei catastrofe provocate de inunda
ții în România. Șahinșahul Aryamehr 
a exprimat personal mîhnirea nemăr
ginită și compasiunea sa președinte
lui României, ca și cum acestea s-ar 
fi produs în țața noastră. Poporul 
nostru s-a simțit alături de națiunea 
română în acele momente grele. 
Sperăm că, sub conducerea preșe
dintelui Ceaușescu, eroicul popor 
român va' depăși victorios aceste 
dificultăți.

Personal, sînt bucuros că voi în
soți pe Șahinșahul Aryamehr în vi
zita sa in România. Păstrez neșterse 
frumoasele impresii din timpul călă
toriei mele în țara dv., atenția care 
mi s-a acordat în întilnirile cu pre
ședintele României, cu primul-mi- 
nistru și cu ministrul de externe. 
Am fost impresionat de ospitalitatea 
nobilului și bravului popor român, 
în biroul meu, după cum vedeți, 
portretele conducătorilor României 
stau la loc dă frunte.

Sper că prietenia dintre România 
și Iran se va dezvolta mereu. Do
resc din toată inima prosperitate 
poporului român, sub conducerea 
președintelui Ceaușescu, și o colabo
rare tot mai fecundă între poporul 
român, prieten adevărat al națiunii 
iraniene, și poporul nostru.

Interviu realizat de 
Nicolae POPOVICI 
Aurel DUMITRESCU 

Teheran
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