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Sub semnul tradiționalelor legături de prietenie 

româno-frunțeze, y/f expreșiȚ ale dorinței celor două țoii 

șijpopoare de a dezvolta colaborarea in interesul reaPȚÎcL 

al destinderii și securității in Europa și in lume

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, IERI A ÎNCEPUT 
VIZITA OFICIALA A PREȘEDINTELUI FRANȚEI, VALERY GISCARD D'ESTAING

Vizită protocolară

ENTUZIASTĂ PRIMIRE IN CAPITALĂ
La invitația președintelui Republi

cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, si a tovarășei 
Elena Ceaușescu. joi la amiază a so
sit în Capitală. într-o vizită oficială 
de trei zile în tara noastră, președin
tele Republicii Franceze, Valery 
Giscard d’Estaing, împreună cu doam
na Anne-Aymone Giscard d’Estaing.

Vizita președintelui Republicii

Dineu oficial oferit
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu
Președintele Republicii Socialiste 

România. Nicolae Ceaușescu. și to
varășa Elena Ceaușescu au oferit un 
dineu oficial in onoarea președintelui 
Republicii Franceze. Valery Giscard 
d’Estaing, și a doamnei Anne-Aymo
ne Giscard d’Estaing.

La dineu au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Ion Gheorghe Maurer. Cornel 
Burtică, Virgil Cazațu. Constantin 
Dăscălescu. Janos Fazekas. Ion Io- 
niță. Petre Lupu. Paul Niculescu. 

Franceze în România reprezintă un 
eveniment remarcabil in cronica tra
diționalelor legături de prietenie din
tre popoarele român și francez, le
gături făurite de-a lungul veacurilor 
în lupta pentru împlinirea aspirații
lor de libertate, independentă și pro
gres social si care sînt clădite în 
prezent pe principiile trainice ale e- 
galitătii în drepturi, respectului in

Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană. 
Dumitru Popescu. Ilie Verdeț. Ște
fan Andrei. Ion Coman, Miu Do- 
brescu. Nicolae Giosan. Ion Ursu. 
membri ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale si unităti 
economice, reprezentanți ai. vieții 
științifice și culturale din tara 
noastră.

Au participat Jean-Franqois Pon- 
cet. Jean-Franqois Deniau. Jacques 
Legendre, Jean-Pierre Prouteau, Jac
ques Wahl, alte persoane oficiale 
franceze. 

dependentei și suveranității naționa
le. neamestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc.

Pornind de la bogatele tradiții, de 
la afinitățile de limbă șl cultură, de 
Ia aspirațiile de pace Si progres ale 
celor două popoare, relațiile româ- 
no-franceze au cunoscut în ultimii ani

(Continuare in pag. a Il-a)

Au fost de față • ambasadorul 
României la Paris și ambasadorul 
Franței la București.

In timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Valery Giscard d’Estaing 
au rostit toasturi.

Marcate la sfîrșitul lor de imnurile 
de stat ale României și Franței, toas
turile au fost urmărite de cei pre- 
zenți cu dșosebit interes și subliniate 
cu aplauze.

Președintele Valery Giscard d’Es
taing și doamna Anne-Aymone Gis
card d’Estaing au făcut, joi după- 
amiază, o vizită protocolară pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu a înminat pre
ședintelui Valery Giscard d'Estaing 
Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I pentru con
tribuția deosebită la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Frahceză și Repu
blica Socialistă România, la promo

Ample schimburi de păreri intre 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Valery Giscard d’Estaing

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Franceze, Valery Giscard d’Estaing, 
au avut, joi după-amiază, un larg 
schimb de păreri în probleme pri
vind dezvoltarea colaborării româno- 
franceze, atit pe plan bilateral, cit și 
în sfera vieții internaționale.

Cei doi șefi de stat au relevat cu 
satisfacție că raporturile tradiționale 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări s-au extins și adincit in 
ultimii ani. în spiritul înțelegerilor si 
orientărilor stabilite cu prilejul dia
logului româno-francez la nivel înalt 
De ambele părți s-a dat o deosebită 

japreciere conlucrării active Smtre" 
România și Franța pe tărim politic, 
economic, tehrrico-științîfic, cultural 
și în alte domenii de interes comun. 
S-a subliniat că rezultatele pozitive 
obținute inj planul colaborării bilate
rale, ca și7 creșterea permanentă a 
potențialului economic al celor două 

-țări asigură premise favorabile pen
tru amplificarea, în continuare, a bu
nelor raporturi dintre România și 
Franța. ,A fost exprimată, de ambele 
părți, dorința de a imprima un Curs 
mereu ascendent și rodnic relațiilor 
româno-franceze, prin promovarea 
tot mai intensă, în forme cit mai 
variate și eficiente, a cooperării în 
ramuri de virf ale producției mate

în timpul dineului oficial

varea cauzei păcii, securității șl 
cooperării internaționale.

Președintele Valery Giscard d’Es
taing a mulțumit călduros președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru 
Înalta distincție ce i-a fost conferită.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Valăry Giscard d’Estaing, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Anne- 
Aymone Giscard d’Estaing s-au 
Întreținut într-o ambianță caldă, 
caracteristică bunelor relații de prie
tenie și colaborare care s-au stator
nicit și se dezvoltă intre țările și 
popoarele noastre.

riale, ale cercetării științifice, atît 
intre țările noastre, precum și pe 
terțe piețe, prin intensificarea și di
versificarea legăturilor comerciale, 
sporirea schimburilor în domeniile 
culturii, artei, învățămintului. Pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Valery 
Giscard d’Estaing și-au manifestat 
convingerea că dezvoltarea susținută 
a conlucrării multilaterale româno- 
franceze contribuie la progresul eco
nomiilor celor două țări, este in fo
losul și spre binele ambelor popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii între 
națiuni.

Cei doi șefi de stat au început, de 
asemenea, examinarea unui cerc larg 
de probleme internaționale.

O atenție deosebită a fost acordată 
evoluției situației politice din Euro
pa. în acest cadru s-a reliefat ne
cesitatea intensificării eforturilor și 
acțiunilor concrete pentru înfăptuirea 
integrală, ca un tot unitar, a preve
derilor Actului final al Conferinței 
de la Helsinki, pentru pregătirea in 
bune condiții a viitoarei reuniuni de 
la Madrid din 1980. pentru dinami
zarea procesului de destindere, pen
tru crearea unui climat de pace, 
securitate și colaborare in Europa și 

’în întreaga lume.
Convorbirile se desfășoară într-o 

atmosferă de caldă prietenie, de sti
mă și ințelegere reciprocă.

Din partea întregului 
popor, un călduros 
„BUN VENIT!“

Poporul român este, 
In aceste zile, gazda 
unui stimat oaspete, 
președintele Republi
cii Franceze. Valdry 
Giscard d’Estaing, 
care, la invitația 
președintelui Nicolae 
Ceausescu si a 
tovarășei Elena 
Ceausescu, întreprin
de, împreună cu 
doamna Anne-Ay
mone Giscard d’Es
taing, o vizită ofi
cială in (ara noas
tră. Primirea deosebit 
de călduroasă făcută 
oaspetelui de zecile 
de mii de bucureș- 
teni a dat expresie 
sentimentelor de sti
mă și cordialitate cu 
care întregul popor 
român îl salută pe 
înaltul reprezentant 
al Franței prietene. 
Sînt sentimente ce 
iși au rădăcini trai
nice in afinitățile de 
limbă și cultură, în 
originea latină co
mună. in multiplele 
legături de prietenie 
statornicite in de
cursul istoriei, care 
a înscris nenumărate 
momente de interfe
rență in lupta pentru 
afirm,area ideilor no
bile ale libertății, independentei și 
progresului.

In persoana președintelui Giscard 
d’Estaing, opinia publică, poporul 
român salută pe un remarcabil om 
politic si de stat, personalitate 
proeminentă a vieții politice fran
ceze si internaționale. Așa cum am 
evocat in biografiile publicate de 
presa noastră in preajma datei ini
țiale a vizitei — care, după cum se

știe, nu a putut fi efectuată atunci 
din cauza condițiilor meteorologice 
— încă in anii adolescentei, la vir- 
sta de ÎS ani, actualul președinte al 
Franței a intrai in mișcarea de re
zistență și a participat la luptele 
pentru eliberarea Parisului, iar ul
terior la campaniile din Franța și 
Germania împotriva armatelor

(Continuare în pag. a H-a)

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Domnule președinte.
Doamnă Giscard d’Estaing,
Doamnelor și domnilor,
Tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere să vă salut călduros 

ca oaspeți ai țării noastre, pe dumneavoastră, domnule 
președinte, și pe doamna Giscard d’Estaing, pe colabo
ratorii care vă însoțesc, și să vă adresez, în numele 
Consiliului de Stat și al guvernului, precum și în nu
mele meu și al soției mele, un cordial bun venit pe 
pămîntul României.

Vizita dumneavoastră este o expresie a sentimen
telor de prietenie și stimă pe care popoarele român 
și francez și le poartă reciproc, a bunelor relații de 
colaborare dintre țările noastre, cu bogate și îndelun
gate tradiții istorice. Legați prin originea latină co
mună, prin profunde afinități de limbă și cultură, 
românii și francezii au acționat, nu o dată, împreună, 
în slujba înaltelor idealuri de libertate, progres și 
pace ale omenirii.

Raporturile româno-franceze au cunoscut o evoluție 
mereu ascendentă. Volumul schimburilor comerciale 
a crescut, în perioada 1970—1978. de 2,2 ori ; s-a lărgit 
cooperarea economică, îndeosebi în domenii indus
triale de vîrf, cum sînt electronica, aeronautica, pro
ducția de autovehicule, construcția de mașini. S-a 
amplificat, de asemenea, cooperarea tehnico-științifică, 
s-au extins șchimburile culturale între țările noastre. 
(Continuare în pag. a IH-a)

Toastul președintelui
Valerv Giscard d'Estaing
Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Excelențe, doamnelor și domnilor,
Sînt numai de citeva ore oaspetele statului și po

porului român.
Ceea ce am văzut, ceea ce am auzit reprezintă o 

dovadă a imaginii pe care România și-o face despre 
Franța și a sentimentelor pe care i le poartă.

Fie că se manifestă prin entuziasmul mulțimii, fie 
că se exprimă în cuvintele omului de stat, mesajul 
este același. Este; mesajul fidelității față de ’legăturile 
dintre popoarele noastre, este mesajul dorinței de 
cooperare și al speranței.

Ceea ce, la rîndul meu, am venit să vă spun, în 
numele Franței, este în primul rînd că acest mesaj 
o emoționează și îi merge drept la inimă. Și că această 
fidelitate, această dorință și aceste speranțe sînt, în 
același timp, ale sale.

Ca și dumneavoastră, sîntem fidel atașați tuturor 
amintirilor pe care o îndelungată prietenie le-a acu
mulat între cele două popoare ale noastre. Pentru 
dumneavoastră, aceste amintiri sînt legate de mo
mente hotărîtoare ale istoriei dumneavoastră naționa
le. Pentru noi, ele țin de ceea ce este mai generos în 
vocația Franței.

Cînd, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, per
sonalități de seamă din Moldova și Muntenia au 
început să-și îndrepte privirile spre Franța, ele nu
(Continuare în pag. a III-a)
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VAI1RY GISCARD D’ESTAING
Din partea întregului 
popor, un călduros 
„BUN VENIT!a

Entuziastă primire în Capitală

(Urmare din pag. I)
hitleriste, deținind, in anii care au 
urmat, funcții importante in viața 
politică și economică a țării. O fe
ricită coincidență a făcut ca un nu
măr de ani să fie și președinte al 
părții franceze in Comisia mixtă 
guvernamentală româno-franceză de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică. In 1974 a fost investit cu 
cea mai înaltă funcție de stat, aceea 
de președinte al Republicii Franceze.

Poporul român a avut cinstea de 
a-i fi salutat prezența de mai 
multe ori in țara noastră, inclusiv 
cu ocazia participării la lucrările 
sesiunii Comisiei mixte guverna
mentale, cînd actualul președinte 
al Franței s-a intilnit și a purtat 
convorbiri cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi oameni de stat 
s-au reintilnit și la Helsinki, cu 
ocazia Conferinței pentru securi
tate și cooperare in Europa.

Actuala vizită reprezintă o con
tinuare nemijlocită a dialogului 
româno-francez la cel mai inalt 
nivel, care s-a statornicit, de-a 
lungul acestor ani, ca o practică 
din cele mai fructuoase, punind ba
zele unei continue adinciri și ex
tinderi a colaborării prietenești 
dintre cele două țări și popoare. 
Cursul continuu ascendent și con
ținutul tot mai bogat, evoluția fe
ricită a acestei colaborări pe cele 
mai diferite planuri — politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural — 
ca și în sfera vieții internaționale, 
a ilustrat și ilustrează rodnicia 
principiilor noi de relații între state
— respectul independenței și suve
ranității naționale, egalitatea de
plină în drepturi, neamestecul in 
treburile interne, avantajul reci
proc — principii pe temelia cărora 
sint clădite aceste raporturi și față 
de care ambele țări manifestă un 
permanent atașament.

Pornind de la aceste premise, 
atit de fertile, opinia publică din 
țara noastră apreciază cu îndreptă
țire că actuala vizită, convorbirile 
intre cei doi președinți reprezintă 
un eveniment politic de o mare 
însemnătate, cu multiple semnifi
cații. Pentru poporul român este 
un motiv de deosebită satisfacție 
dezvoltarea puternică, in special in 
ultimii ani, a colaborării econo
mice, Franța fiind al doilea parte
ner al României in rindul țărilor 
occidentale, o evoluție continuă in- 
registrind conlucrarea in forme noi, 
de înaltă eficacitate, cum ar fi 
cooperarea in producție, in ramuri 
moderne, de virf, ale tehnicii 
și tehnologiei contemporane. Re
zultate pozitive au fost, de aseme
nea, obținute in colaborarea pe 
plan științific și cultural-artistic, 
ca și in alte domenii, de activitate
— toate oferind deplin temei satis
facției reciproc împărtășite pentru

■ dezvoltarea ansamblului relațiilor 
româno-franceze.

Desigur, există în continuare 
multiple posibilități de lărgire și di

Vizita doamnei Anne-Aymone 
Giscard d'Estaing

Doamna Anne-Aymone Giscard 
d'Estaing a vizitat toi după-amiază 
Muzeul colecțiilor de artă al Repu
blicii Socialiste România. în timpul 
vizitei a fost insotită de Miu Dobres- 
cu. președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, și Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste.

Au fost admirate lucrări de pictu
ră. sculptură si grafică, semnate de 
prestigioși artiști români, precum si 
piese de ceramică, scoarțe, covoare, 
icoane populare pe sticlă. Un interes 

versificare a acestor relații, nive
lul înalt, bine cunoscut, atins de 
Franța in dezvoltarea potențialului 
economic și tehnico-științific, pre
cum și progresele rapide și dinami
ce ale economiei românești, capa
citatea ei de a fi prezentă cu pro
duse competitive pe piața mondia
lă oferind, fără îndoială, un cîmp 
amplu de aprofundare a colaborării.

In același timp, opinia publică 
din țara noastră apreciază că în
semnătatea dialogului româno-fran
cez la nivel înalt depășește cadrul 
bilateral, inscriindu-se ca un eveni
ment deosebit de important al vie
ții internaționale. Fără îndoială, 
ținind seama de problemele multi
ple și complexe ale actualității, con
vorbirile dintre cei doi președinți 
vor oferi prilejul unui larg și util 
schimb de păreri, in scopul identi
ficării căilor și modalităților de ac
țiune, pentru consolidarea destinde
rii, edificarea unei reale securități 
și dezvoltarea înțelegerii in Europa 
și in lume. Ca țări europene. Româ
nia și Franța sint deosebit de in
teresate in realizarea unui climat de 
liniște și încredere pe continent, 
care să permită fiecărei națiuni eu
ropene să se dezvolte nestinjenit. 
potrivit propriei voințe, la adăpost 
de orice ingerință, de orice act de 
forță sau amenințare cu forța. în 
afirmarea acestui mare deziderat, 
România și Franța se întilnesc pe 
poziții convergente la reuniunile 
consacrate securității și colaborării 
în Europa. Cele două țări sint. de 
asemenea, interesate in înfăptuirea 
unor măsuri efective de dezarmare 
generală, și in primul rînd de 
dezarmare nucleară, in stingerea 
focarelor de încordare și conflict 
de pe glob, in reglementarea pe 
cale politică, prin tratative, a dife
rendelor dintre state, in edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Faptul că in problemele cardina
le ale lumii de azi pozițiile Româ
niei și Franței sint asemănătoare 
sau foarte apropiate reprezintă pre
mise favorabile pentru ca cele două 
țări, conlucrind activ, să aducă o 
contribuție sporită, împreună cu 
celelalte state ale lumii, la soluțio
narea acestor probleme, actuala vi
zită dobindind și sub acest raport 
o amplă semnificație, în contextul 
preocupărilor și eforturilor genera
le pentru înfăptuirea aspirațiilor de 
pace, independență și progres ale 
tuturor popoarelor.

Sint tot atltea temeiuri pentru 
care opinia publică din tara noas
tră, salutind cu bucurie pe distinsul 
oaspete, reprezentantul poporului 
francez prieten, iși exprimă încre
derea că această vizită, convorbirile 
de la București se vor înscrie ca 
un nou și foarte important moment 
în evoluția pozitivă a relațiilor ro- 
mâno-franceze, marcînd, in același 
timp, un substanțial aport la afir
marea dezideratelor universale de 
înțelegere, colaborare și dezvoltare 
pașnică.

deosebit au stirnit. de asemenea, lu
crările de artă decorativă europeană 
reprezentind curente de seamă ale 
scolii franceze, italiene, ‘flamande, 
spaniole, engleze, de artă orientală.

în încheierea vizitei, doamna Anne- 
Aymone Giscard d'Estaing a semnat 
in cartea de onoare si si-a exprimat 
satisfacția de a fi cunoscut, o parte 
din acest asezămint de cultură al 
Bucurestiului. păstrătorul unor re
marcabile valori de artă românească 
si străină.

(Urmare din pag. I)
o evoluție ' ascendentă, fructuoasă, 
confirmînd adevărul de mare im
portanță principială si practică po
trivit căruia este nu numai necesar, 
dar și posibil ca intre toate țările, 
indiferent de sistemul lor social-po
litic sau de mărimea lor. să se sta
bilească raporturi de conlucrare re
ciproc avantajoase, pe baza princi
piilor coexistentei pașnice, că solu
ționarea problemelor internaționale 
care confruntă «menirea reclamă 
participarea activă a tuturor state
lor. contribuția lor efectivă la edifi
carea unei lumi mai bune.

Actuala intîlnire dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Valery Giscard 
d’Estaing. convorbirile care vor avea 
loc sint menite să impulsioneze re
lațiile româno-franceze in toate do
meniile de activitate, să Întărească 
conlucrarea dintre cele două țări In 
planul vieții internaționale pentru În
făptuirea năzuințelor de pace, secu
ritate. independentă si progres social 
ale tuturor popoarelor. Subliniind 
importanța vizitei președintelui Fran
ței în țara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu declara recent : 
„Doresc ca vizita să ducă la o im
pulsionare a relațiilor româno- 
franceze In toate domeniile de 
activitate și am convingerea că 
vom realiza acest deziderat. în a- 
celași timp, ținind seama de multi
plele probleme internaționale care 
preocupă deopotrivă țările noastre, 
începînd cu securitatea europeană, cu 
problemele noii ordini economice, cu 
dezarmarea, cu realizarea unor re
lații bazate pe respectul independen
ței și suveranității naționale, consi
der că vom putea să facem împreună 
cu președintele Giscard d’Estaing un 
schimb larg de păreri asupra proble
melor actuale internaționale și să 
convenim asupra întăririi conlucrării 
țărilor noastre și pe plan internațio
nal, în realizarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, în care fiecare 
națiune să se poată dezvolta așa cum 
dorește, fără teama vreunei agre
siuni".

Iată temeiurile pentru care opinia 
publică din țara noastră întîmpină 
cu caldă cordialitate pe președintele 
Valery Giscard d’Estaing, salută cu 
satisfacție vizita sa în România.

Ceremonia sosirii înalților oaspeți 
francezi a avut loc pe Aeroportul in
ternațional Otopeni, care a cunoscut, 
în această zi, atmosfera caracteristică 
marilor evenimente politice.

Pe frontispiciul aerogării se aflau 
portretele celor doi președinți, înca
drate de drapelele de stat ale Româ
niei și Franței. Mari pancarte poartă 
înscrise, în limbile română și fran
ceză, urările : „Bun venit în Româ
nia Excelenței Sale, domnului Valery 
Giscard d’Estaing. președintele Re
publicii Franceze !“, „Să se dezvolte 
continuu relațiile tradiționale de prie
tenie și colaborare româno-franceze, 
spre binele ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii și securității în Euro
pa și in lume !“.

Aeronava prezidențială a aterizat 
la orele 12,30.

La coborîrea din avion, președin
tele Valâry Giscard d’Estaing și 
doamna Anne-Aymone Giscard d’Es
taing au fost întîmpinați cu cordiali
tate de președintele Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu. Cei doi 
șefi de stat și-au strins miinile cu 
căldură.

La rindul lor. tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anne-Aymone 
și-au strins mitnile cu multă prie
tenie.

în continuarea ceremoniei, pre
ședintele Republicii Franceze a pre
zentat persoanele oficiale care îl în
soțesc în vizita în țara noastră — 
Jean-Frangois Poncet, ministrul afa
cerilor externe. Jean-Francois De- 
niau, ministrul comerțului exterior, 
Jacques Legendre, secretar de stat 
la Ministerul Muncii și Participării. 
Jean-Pierre Prouteau, secretar de 
stat la Ministerul Industriei. Jacques 
Wahl, secretar general Ia Președinția 
Republicii.

în intimpinarea înalților oaspeți au 
venit tovarășii Manea Mănescu, Ște
fan Voitec. Emil Bobu, Cornel Bur
tică. Janos Fazekas. Ion Ioniță. Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea. Gheor- 
ghe Pană. Uie Verdeț. Ștefan An

drei, Ion Coman, Miu Dobrescu, 
Nicolae Giosan. Ion Ursu, cu soțiile, 
precum și loan Avram, Traian Dudaș. 
Mihail Florescu. George Homoștean, 
Suzana Gâdea, Eugen Proca, Con
stantin Stătescu, Ion Traian Stefănes- 
cu, miniștri.

Au fost de față ambasadorul Româ
niei la Paris. Corneliu Mănescu. și 
ambasadorul Franței la București, 
Pierre Cerles.

Ceremonia sosirii a continuat cu 
prezentarea raportului comandantu
lui gărzii militare aliniate pe aero
port. S-au intonat apoi imnurile de 
stat ale Franței și României. în timp 
ce au fost trase, in semn de salut, 21 
de salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușpscu și 
Valery Giscard d’Estaing au trecut 
in revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri au oferit bu
chete de flori președinților Nicolae 
Ceaușescu și Valâry Giscard d’Es
taing. tovarășei Elena Ceaușescu și 
doamnei Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing.

Mii de cetățeni al Capitalei, aflați 
la aeroport, aplaudă cu însuflețire 
pe cel doi șefi de stat, ovaționează 
indelung pentru dezvoltarea priete
niei româno-franceze. Ei urează, 
asemenea intregului nostru popor, 
succes deplin noului dialog la nivel 
înalt româno-francez, menit a ridica 
pe noi trepte prietenia tradițională 
dintre România și Franța, a impul
siona colaborarea și cooperarea din
tre țările noastre, in folosul ambelor 
popoare, al cauzei păcii, securității 
și cooperării in Europa și în întreaga 
lume.

în aplauzele și uralele mulțimii, 
cei doi președinți părăsesc aeropor
tul într-o mașină escortată de moto- 
cicliști.

Aceeași atmosferă însuflețită a 
domnit de-a lungul traseului străbă
tut de coloana oficială. Pe marile 
artere ale Capitalei se aflau mii de 
bucureșteni. care salută cu căldură 
pe cei doi șefi de stat.

în Piața Scinteil, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Valâry Giscard 
d'Estaing sint intîmpinați de oficia
litățile Consiliului popular mu
nicipal.

Aici, primarul general al Capitalei, 
Gheorghe Pană, a inmînat președin
telui Republicii Franceze cheia ora
șului București.

Vă rog să-mi îngăduiți — a spus 
el — ca, în numele Consiliului popu
lar al Capitalei, al tuturor locuitori
lor orașului București, să vă adresez 
dumneavoastră personal și doamnei 
Anne-Aymone Giscard d’Estaing, ce
lorlalți oaspeți francezi, un cordial 
salut și o călduroasă urare de bun 
venit în Capitala Republicii Socia
liste România.

Doresc, de asemenea, să mă folo
sesc de acest prilej pentru a saluta 
cu deosebită stimă și respect pe pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu 
deosebită stimă și dragoste adresăm 
un călduros salut tovarășei Elena 
Ceaușescu.

în numele cetățenilor Capitalei, vă 
rog, domnule președinte, să primiți 
cheia orașului București ca simbol al 
prieteniei ce leagă popoarele și țările 
noastre, ca semn al înaltei stime și 
prețuiri pe care o acordăm poporului 
francez, dumneavoastră personal.

Răspunzînd. președintele Valery 
Giscard d’Estaing a spus :

Domnule primar.
Vă mulțumesc din toată inima pen

tru cuvintele de bun venit pe care 
le-ati rostii si pentru onoarea excep
țională pe Jcare ne-o faceți, inminîn- 
du-mi cheia Capitalei dumneavoastră 
in clipa sosirii niele in România, la 
invitația domnului președinte Nicolae 
Ceaușescu.

Sint cu atit mai sensibil la această 
onoare cu cit nutresc față de orașul 
dumneavoastră sentimente foarte a- 
lcse. Oraș-grădină, Bucureșliul are 
darul să-și cucerească vizitatoîul prin 
amploarea perspectivelor și datorită 
monumentelor sale. Un francez regă
sește aici un univers cunoscut si un 
parizian intimpinat de acest Arc de 
triumf nu se simte instrăinat. Mai 
mult, istoria contemporană unește 
ambele noastre orașe in ziua de 23 
August, în cadrul unei sărbători co
mune. De aceea, doresc locuitorilor o-

Se Intonează imnurile de stat ole celor două țâri

rasului, ca și dumneavoastră, domnule 
primar, toată bucuria evocată de în
suși numele București și sint sigur că 
vizita pe care incepind de azi o fac 
in tara dumneavoastră va fi pătrunsă 
de aceeași căldură ca și aceea a rela
țiilor tradiționale de prietenie care 
unese cele două popoare ale noastre.

Trăiască prietenia dintre Franța si 
România 1

După înmtnarea cheii orașului, în 
piață domnește o atmosferă Însufle
țită. Grupuri de dansatori, tineri in 
frumoase costume naționale, sportivi 
dau ceremoniei un aspect sărbătoresc, 
specific tradiționalei ospitalități a 
poporului român. Numeroși locuitori 

Râspunzînd aclamațiilor mulțimii aflate la sosirea pe aeroportul Otopeni

Un mare numâr de bucureșteni au intimpinat cu sentimente de înaltă stimă pe cei doi președinți

ai Bucureștlului aflați de față acla
mă pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
pe președintele Valery Giscard d’Es
taing, flutură stegulețe ale României 
și Franței, eșarfe multicolore.

Coloana oficială s-a îndreptat apoi 
spre reședința rezervată înalților oas
peți. De-a lungul traseului, cei doi 
președinți au răspuns, dintr-o ma
șină deschisă, cu simpatie ovațiilor 
și aclamațiilor mulțimii, prin care 
cetățenii Capitalei au dat expresie 
deplinei satisfacții’pentru noul dia
log la nivel înalt româno-francez.

In aceste calde manifestări s-au 
regăsit sentimentele de stimă și 
prietenie față de poporul francez, de 

care poporul român este legat prin 
îndelungate și bune raporturi, prin 
aspirațiile comune de pace și secu
ritate în Europa și în lume, pre
cum și convingerea că vizita pre
ședintelui Franței în România va 
dinamiza în continuare relațiile din
tre cele două țări, va conferi o 
perspectivă nouă extinderii colabo
rării reciproce.

La reședință, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Valăry 
Giscard d'Estaing, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anne-Aymone 
Giscard d’Estaing s-au întreținut în
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

în Piața Scinteil, cu prllețul inmînârll cheli orașului București

I
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VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI FRANȚEI, 
VALfiRY GISCARD D’ESTAING

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Toastul președintelui 
Valerv Giscard d'Estaing

începerea convorbirilor

(Urmare din pag. I)
Subliniind cu satisfacție această 

evoluție pozitivă, apreciem că exis
tă încă largi posibilități de ampli
ficare a colaborării multilatera
le dintre România și Franța, 
în acest sens, convorbirile pe care 
le-am început astăzi, orientările pe 
care le-am stabilit împreună pen
tru concretizarea unei colaborări 
largi în perioada următoare creează 
posibilități deosebite pentru o am
plă colaborare între țările noastre.

Extinderea relațiilor de colabo
rare și cooperare în producție, teh- 
nico-științifice, culturale și. în ge
neral, a conlucrării între popoarele 
român și francez corespunde pe 
deplin intereselor reciproce, cît și 
cauzei securității și păcii, destin
derii în Europa și în întreaga lume.

Domnule președinte.
Vizita dumneavoastră are loc 

într-un moment cînd în viața in
ternațională au loc o serie de eve
nimente complexe. Din păcate, 
cursul spre destindere, spre colabo
rare internațională întîmpină ob
stacole destul de serioase. Asistăm 
la o serie de conflicte ce pun in 
mod serios în primejdie pacea, 
destinderea, libertatea popoarelor, 
care doresc să-și consacre forțele 
dezvoltării economico-sociale in
dependente.

în aceste condiții. România con
sideră că trebuie făcut totul pentru 
a asigura continuarea politicii de 
destindere, de colaborare și. pace. 
Este evident, trebuie să pornim de 
la necesitatea respectării stricte a 
independentei fiecărui popor, a 
dreptului fiecărei națiuni de a fi 
stăpînă pe destinele sale, de a se 
dezvolta așa cum dorește, fără nici 
un amestec din afară.

în acest spirit. România acțio
nează consecvent pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare cu toate țările socialiste, 
întărește conlucrarea și solidarita
tea cu țările în curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate, extinde rapor
turile și cu statele capitaliste dez
voltate, cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orînduire socială.

Noi pornim de la faptul că, în 
actualele condiții internaționale, nu 
există altă alternativă decît poli
tica de pace, de destindere, de 
colaborare. Orice recurgere la for
ță, la calea militară nu poate decît 
să dăuneze popoarelor respective, 
întregii omeniri, să oprească pro
gresul și să aducă prejudicii uriașe 
însăși dezvoltării umanității !

în acest cadru, ne preocupăm — 
ca și dumneavoastră și toate sta
tele continentului european — de 
înfăptuirea securității și păcii pe 
acest continent. Considerăm că 
trebuie făcut totul pentru reali
zarea în viață a documentelor sem
nate la Helsinki. Este necesar, 
după părerea noastră, să extindem 
colaborarea economică, tehnico- 
științifică, culturală. contactele 
între popoarele continentului. în 
același timp, este necesar să facem 
mai mult pentru politica de dezan
gajare militară, fără de care nu se 
\»oate vorbi de securitate și pace. 
Ăm dori ca țările noastre, repre
zentanții României și Franței să 
conlucreze, ca și pînă acum — 
poate chiar și mai bine — pentru 
realizarea acestor obiective, pen
tru asigurarea securității și păcii 
în Europa și în întreaga lume.

România — ca și alte popoare, 
de altfel — este profund preocu
pată de cursa înarmărilor, care 
creează pericole deosebite pentru 
politica de pace și apasă greu asu
pra tuturor popoarelor, împiedică 
dezvoltarea lor economico-socială. 
Considerăm că este necesar să fie 
intensificate eforturile pentru a 
opri cursa înarmărilor, pentru a se 
trece la o dezarmare reală, și în 
primul rînd la dezarmarea nu
cleară. Este evident că măsurile de 
dezarmare trebuie să țină seama 
de necesitatea de a păstra un ra
port de forțe și un echilibru cores
punzător, dar care trebuie să se 
realizeze prin asigurarea și întări

rea securității tuturor, nu însă pe 
calea creșterii înarmărilor, ci a di
minuării continue, în mod contro
lat, a acestor înarmări. România, 
ca și Franța, ca și alte țări, 
este preocupată de a-și avea 
asigurate apărarea și indepen
dența, dar considerăm că, trednd 
la măsuri de dezarmare, nu dimi
nuăm cu nimic această apărare, 
dacă asemenea măsuri se realizea
ză în mod corespunzător, printr-un 
acord stabilit rațional și echitabil.

O altă problemă căreia România 
îi acordă o atenție deosebită — și 
căreia știu că și Franța îi acordă, 
de asemenea, o mare atenție — 
este lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea noii ordini economice 
internaționale. Desigur, România, 
fiind tară socialistă în curs de dez
voltare, membră a grupului țărilor 
în curs de dezvoltare, se află pe o 
poziție diferită de cea a Franței. 
Apreciem însă inițiativele și efor
turile Franței pentru a se ajunge 
la un dialog și la găsirea unor so
luții care să vină în întîmpinarea 
țărilor în curs de dezvoltare, să 
contribuie la noua ordine econo
mică. Dar, după cum știți, s-a 
realizat puțin în această direcție. 
De aceea, noi considerăm că tre
buie să acționăm cu mult mai 
multă hotărîre, și am dori să con
lucrăm cu Franța în această di
recție, pentru a obține, în acest an 
și în anul 1980, în cadrul reuniu
nilor internaționale, al sesiunii 
speciale O.N.U., rezultate mai con
crete decît pînă acum. După pă
rerea noastră, fără soluționarea 
problemelor subdezvoltării și noii 
ordini economice internaționale 
este greu să se asigure stabilitatea 
economică, progresul corespunză
tor al tuturor statelor, inclusiv al 
celor dezvoltate.

România acordă o atenție deose
bită problemelor colaborării în 
Balcani, lichidării unor stări de 
neînțelegere existente, inclusiv so
luționării pe cale pașnică a situa
ției din Cipru.

Sîntem preocupați în mod deo
sebit de o soluționare globală în 
Orientul Mijlociu, care să țină sea
ma și de rezolvarea problemei pa
lestiniene — inclusiv constituirea 
unui stat palestinian Independent. 
De asemenea, acordăm sprijin ac
tiv luptei de eliberare din Rhode
sia, din Namibia, popoarelor din 
Africa de Sud, pentru lichidarea 
politicii de apartheid, considerînd 
că înlăturarea rapidă a dominației 
coloniale constituie o necesitate 
pentru politica de destindere și 
pace.

România este convinsă că există 
posibilități reale pentru soluționa
rea problemelor complexe interna
ționale, în interesul politicii de in
dependență, de destindere și pace. 
In această privință acordăm un rol 
important Organizației Națiunilor 
Unite, altor organisme internațio
nale, precum și participării mai 
active a țărilor mici și mijlocii, a 
țărilor nealiniate la soluționarea 
marilor probleme ale lumii con
temporane.

Aș vrea să exprim încă o dată 
dorința noastră de a extinde cola
borarea româno-franceză, atît pe 
plan bilateral, cît și în soluționarea 
problemelor internaționale ale lu
mii de astăzi.

Sînt convins, domnule președin
te, că vizita dumneavoastră, con
vorbirile, înțelegerile la care vom 
ajunge în aceste zile vor da un 
impuls tot mai puternic, în toate 
domeniile, relațiilor dintre Româ
nia și Franța.

Cu această convingere doresc să 
toastez :

— pentru dezvoltarea continuă a 
colaborării multilaterale româno- 
franceze 1

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și a doamnei 
Giscard d’Estaing 1

— pentru pace și colaborare în 
întreaga lume !

— urez poporului francez prie
ten pace și prosperitate !

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor 1 (Aplauze).

(Urmare din pag. I)
încercau prin aceasta să schimbe 
o protecție cu alta, ci urmăreau 
să regăsească sensul personalității 
lor și să pregătească renașterea 
patriei lor.

Cînd au început să învețe limba 
franceză, ei au făcut-o nu numai 
pentru a putea vorbi limba unei 
țări care, ca și a lor, era moșteni
toare a latinității, ci pentru a 
vorbi limba libertății.

Mai tîrziu, cînd România și-a re- 
dobîndit suveranitatea deplină, 
cele două țări ale noastre au ser
vit împreună cauza independenței 
popoarelor. Armatele lor au luptat 
cot la cot în primul război mon
dial. Diplomațiile lor și-au unit 
eforturile în încercarea de a păs
tra echilibrul și pacea Europei.

Prietenia dintre Franța și Româ
nia a mers întotdeauna mînă în 
mînă cu independența.

Din momentul în care împreju
rările au redevenit mai favorabile. 
Parisul și Bucureștiul au regăsit 
firesc făgașul vechii lor prietenii. 
Timid la început, dar curînd cu o 
siguranță cu atît mai mare cu cît 
descopeream în ce măsură această 
deschidere reciprocă răspundea ace
lorași aspirații și aceleiași dorințe.

Această dorință de deschidere și 
cooperare caracterizează de peste 
15 ani relațiile noastre. Inaugurate 
prin vizita domnului Maurer la 
Paris, în 1964, care a constituit 
unul din primii pași ai politicii de 
destindere, dialogul și cooperarea 
noastră s-au dezvoltat neîncetat. 
Importanța pe care le-o acordăm 
a fost demonstrată de predecesorii 
mei, generalul de Gaulle, care a 
vizitat Bucureștiul, și președintele 
Pompidou, care v-a primit oficial 
la Paris.

Răspunzînd invitației dumnea
voastră, domnule președinte, aș 
vrea să manifest dorința Franței 
de a dezvolta în continuare rela
țiile sale cu România.

Aceste relații au atins deja un 
nivel remarcabil. O dovadă în acest 
sens o constituie frecvența contac
telor la nivel ministerial, creșterea 
numărului manifestărilor cultu» 
rale, cursul ascendent al schimbu
rilor dintre țările noastre.

îndeosebi pe plan economic 
— așa cum ați subliniat și dum
neavoastră — Franța și România 
se afirmă ca parteneri importanți.

Dincolo de schimbul de mărfuri, 
cooperarea lor tinde să asocieze 
firmele din cele două țări ’într-o 
colaborare organică, în cadrul că
reia fiecare să-și aducă contribu
ția. Ea se manifestă în sectoare di
ferite — cum este fabricarea de 
automobile — care privesc direct 
viața de zi cu zi a populației. Ea 
se îndreaptă din ce în ce mai mult 
spre domenii care folosesc tehnici 
de vîrf : mă refer la aeronautică 
și informatică și, în curînd, sper, ia 
energia, nucleară, tehnica spațială 
și la telecomunicații.

Această evoluție este semnifica
tivă pentru capacitățile industriei 
românești. Direcțiile pe care le in
dică sînt direcțiile viitorului. Aș 
vrea ca vizita mea să fie pentru 
guvernele noastre o ocazie de a se 
arăta hotărâte să se angajeze în 
aceste direcții.

Pentru Franța și România, des
tinderea a urmărit în primul rînd 
să pună capăt războiului rece și 
să înlăture semnele confruntării. 
Doream, de asemenea, să instau
răm un nou tip de relații între 
statele de pe continentul nostru. 
Doream ca, respectînd diversitatea 
opțiunilor lor și identitatea perso
nalității lor naționale, ele să în
vețe să depășească neîncrederea, 
să-și respecte reciproc independen
ța, să deschidă larg porțile contac
telor și schimburilor, să lase cîmp 
liber manifestărilor de solidaritate 
istorică și culturală între oamenii 
de pe întregul continent european.

Ne revine sarcina să aprofun
dăm în continuare destinderea, 
astfel încît ea să devină ireversibilă.

O vom face cu trei condiții :
— să se stabilească, între toate 

statele, prin respectarea principiilor 

care stau la baza relațiilor interna
ționale, uri dialog direct, liber, des
chid, fără teamă, moderat, cu lua
rea în considerare a intereselor și 
aspirațiilor legitime ale fiecăruia ;

— să se continue întărirea soli
darității între state, dar și între 
oameni, prin crearea condițiilor de 
cooperare și intensificarea contacte
lor și schimburilor de orice natură ;

— reamintind, în sfîrșit, că destin
derea este globală, că trebuie să cu
prindă în mod necesar toate regiu
nile lumii și că pacea este amenin
țată dacă o regiune sau alta devin 
obiect de rivalități între unele puteri 
din afară. Din acest punct de ve
dere am apreciat moderația de care 
au dat dovadă puterile interesate 
în continuarea politicii de destin
dere față de evenimentele a căror 
scenă a fost sud-estul asiatic.

împărtășind aceleași speranțe, 
sîntem interesați să ne asociem 
eforturile. România desfășoară o 
diplomație activă și originală. Ea 
întreține relații de prietenie cu 
un mare număr de state din Eu
ropa și din afara Europei. Ea 
este prezentă la toate marile 
dezbateri internaționale. Aceasta 
explică valoarea pe care o acord 
personal examinării, împreună cu 
dumneavoastră, domnule președin
te, a informațiilor și analizelor 
noastre și sper să ajungem la con
cluzii comune.

Doresc îndeosebi să discutăm 
problema capitală a dezarmării, 
despre care tocmai ați vorbit. Cli
matul de destindere nu se poate 
împăca la infinit cu uriașa acumu
lare de arme în lume și mai ales în 
Europa. După cum știți, recunoaș
tem fiecărei națiuni dreptul legitim 
de a-și asigura securitatea. Dar 
volumul arsenalelor a depășit 
de mult ceea ce justifică acest 
drept. Știm, de asemenea, că pro
blema este complexă și nu va 
putea fi soluționată decît printr-o 
abordare realistă, adică progre
siv și pe regiuni.

Tocmai în acest spirit, Franța a 
luat o serie de inițiative pe 
care le-am prezentat de la tribuna 
Națiunilor Unite. Am constatat cu 
satisfacție că multe dintre ele au 
primit sprijinul României, co- 
semnatară a două din propune
rile noastre. Am dori ca același 
lucru să se întîmple cu propune
rea privind organizarea unei con
ferințe asupra dezarmării în Eu
ropa la care să participe toate 
țările semnatare ale Actului final 
de la Helsinki.

Ar fi vorba să se convină, într-o 
primă etapă, asupra unor măsuri 
de natură să restabilească încrede
rea, apoi, în cea de-a doua fază, să 
se prevadă reduceri efective și trep
tate ale nivelului armamentelor 
convenționale. Sînt convins că, 
dacă europenii ar duce la bun 
sfîrșit un astfel de proiect, am face 
un pas decisiv în direcția securi
tății națiunilor noastre și.a păcii 
continentului.

Domnule președinte.
Franța și România au ales să-și 

bazeze dezvoltarea pe sisteme de 
valori diferite, cărora le sîntem, și 
unii, și alții, ferm atașați. Ele au 
dovedit totuși de cincisprezece ani 
că pot depăși aceste deosebiri pen
tru a restabili legăturile unei 
vechi prietenii, pentru a se angaja 
pe căile unei cooperări active.

Franța și România au ajuns la 
stadiul în care au sentimentul soli
darității și sînt în măsură să aducă 
o contribuție majoră la cauza des
tinderii și a păcii.

Cu această convingere, domnule 
președinte1, ridic paharul în cinstea 
dumneavoastră și a națiunii pe 
care o conduceți,.

— în cinstea doamnei Elena 
Ceaușescu, căreia sînt fericit să-i 
prezint omagiile mele,

— în cinstea poporului român, 
care construiește cu hotărîre un 
viitor demn de trecutul său glorios,

— în cinstea prieteniei tradițio
nale, profundă și totdeauna vie, 
dintre poporul francez și poporul 
român. (Aplauze).

La Palatul Republicii au început, 
joi, 8 martie, convorbirile oficiale 
între președintele Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu. și 
președintele Republicii Franceze, 
Valery Giscard d’Estaing.

La convorbiri participă :
Din partea română — Manea Mă- 

nescu. prim-ministru al guvernului. 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale. Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini. Dumitru Bejan. ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale. Nicolae 
Constantin, ministru secretar de stat 

Președintele Nicolae Ceaușescu conferă președintelui Valery Giscard d’Estaing Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I

Moment din timpul vizitei protocolare

la Președinția Republicii, șef al 
grupului de consilieri ai președinte
lui Republicii. Ștefan Bîrlea. direc
torul Cabinetului președintelui Re
publicii. Constantin Mitea. consilier 
al președintelui Republicii. Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului aface
rilor externe. Corneliu Mănescu. am
basadorul României la Paris.

Din partea franceză — Jean- 
Franțois Poncet, ministrul afacerilor 
externe. Jean-Franțois Deniau. mi
nistrul comerțului exterior. Jacques 
Legendre, secretar de stat la Minis
terul Muncii și • Participării. Jean- 
Pierre Prouteau. secretar de stat la 
Ministerul Industriei. Jacques Wahl, 
secretar general la Președinția Re
publicii. Pierre Cerles. ambasadorul 
Franței la București, Pierre Hunt, 
purtător de cuvînt al Președinției 
Republicii. Michel Mosser, șef de ca

binet al președintelui. Guy de Pana- 
fieu. consilier. Jacques Andreani. di
rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

în cadrul convorbirilor, președinții 
Nicolae Ceaușescu si Valery Giscard 
d’Estaing au abordat probleme pri
vind dezvoltarea actuală și în per
spectivă a relațiilor româno-france- 
ze, precum și probleme actuale ale 
vieții internaționale.

Cei doi șefi de stat au hotărît ca 
aspectele concrete ale colaborării bi
laterale să fie examinate in cadrul 
întîlnirilor de lucru între factorii de 
răspundere din delegațiile celor două 
țări în vederea identificării de noi 
căi si modalități care să ducă la ex
tinderea si diversificarea cooperării 
economice, a schimburilor comercia
le. a conlucrării în alte domenii de 
interes reciproc.

Cel doi președinți au fost puternic aclamați, de-a lungul traseului, de cetățenii Capitalei
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în lumina sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
cu cadrele de conducere din industrie, construcții, transporturi și agricultura

S4 A CȚIONĂM CU TO A TE FORȚELE 
PENTRU REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI 

PE ACEST AN Șl PE ÎNTREGUL CINCINAL I
„Am deplina convingere că eroica noastră clasă muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire 

de naționalitate, întregul nostru popor, vor acționa cu și mai multă hotărîre și vor face totul pentru înfăptuirea în condiții 
cît mai bune a Programului Congresului al XI-lea, a hotărîrilor Conferinței Naționale, asigurînd mersul tot mai ferm 
al României socialiste pe calea progresului și civilizației, a bunăstării și fericirii".

NICOLAE CEAUȘESCU

Un nou și deosebit de important eveni
ment în viața politică a țării a avut loc la 
începutul acestei săptămini : Consfătuirea cu 
cadrele de conducere din industrie, construc
ții, transporturi și agricultură. Organizată 
din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
această consfătuire constituie o expresie 
elocventă a practicii profund democratice a 
partidului nostru de a se consulta sistematic 
cu activul de bază de partid și de stat, cu 
toți oamenii muncii, pentru stabilirea celor 
mai judicioase măsuri și direcții de acțiune 
pentru înfăptuirea neabătută a programului 
partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. într-o atmosferă de 
lucru, consfătuirea a analizat, cu înaltă exi
gență și răspundere, realizările obținute, 
precum și deficiențele manifestate în primii 
trei ani ai actualului cincinal, în activitatea 
organelor de conducere colectivă din între
prinderi, centrale și ministere, a colectivelor 
de oameni ai muncii, a organizațiilor de 
partid, a jalonat principalele acțiuni ce tre
buie întreprinse pentru recuperarea tuturor 
restanțelor și realizarea integrală a sarcini
lor planului cincinal, inclusiv a programului 
suplimentar.'

Cuvîntarea secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostită 
la încheierea lucrărilor consfătuirii, a prile
juit o amplă și profundă analiză a realizări
lor obținute de harnicul nostru popor, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, în anii 
socialismului, constituind un îndreptar pre
țios, un program concret de acțiune, de o 
excepțională însemnătate pentru activitatea 
imediată, pentru progresul și modernizarea 
accelerată a economiei naționale, pentru în
făptuirea optimă a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului și întîmpinarea cu succese 
de prestigiu a Congresului al Xll-lea al parti
dului.

în lumina sarcinilor concrete, a concluzii
lor majore subliniate de secretarul general 
al partidului, fiecărui colectiv de oameni ai

partid, a jalonat principalele acțiuni ce tre
buii 
restanțelor și

suplimentar.'

muncii din industrie, construcții, transporturi 
și agricultură îi revine sarcina de a examina 
cu înaltă exigență și răspundere rezultatele 
înregistrate în primii trei ani ai actualului 
cincinal, concentrîndu-și atenția spre obiecti
vele practice și sarcinile specifice proprii, 
spre ceea ce au de făcut acum și în conti
nuare, spre măsurile concrete. Este vorba 
de sarcini majore, de stringentă actuali
tate, desprinse din recenta cuvîntare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, sarcini care 
vizează în esență transformarea acumulări
lor cantitative într-o calitate nouă superioară, 
în fiecare unitate și la nivelul economiei.

în mod hotărîtor, îndeplinirea lor neabă
tută, mobilizarea tuturor forțelor națiunii, 
unirea tuturor energiilor pentru realizarea 
amplului program de dezvoltare economico- 
socială a țării depind de întărirea rolului con
ducător al organelor și organizațiilor de 
partid. Așa cum s-a subliniat, aceasta impune 
comuniștilor îndatorirea permanentă de a 
pune umărul acolo unde este mai greu, de a 
înlătura neajunsurile, de a dinamiza — 
înainte de toate prin propriul exemplu — ac
tivitatea fiecărui colectiv.

Avem un popor minunat, care și-a dovedit 
cu prisosință capacitatea și forța creatoare, 
elanul revoluționar; avem un partid încercat, 
călit în lupte, puternic și unit, care și-a dove
dit și își dovedește neclintit capacitatea de a 
conduce poporul pe drumul făuririi unei vieți 
noi, mereu mai prospere, mai civilizate. Ur- 
mînd neabătut politica partidului nostru, ac- 
ționînd în spiritul exigențelor formulate de se
cretarul general al partidului, să facem totul, 
în fiecare unitate economică, pentru valorifi
carea deplină a întregului potențial produc
tiv, a tuturor resurselor materiale și umane de 
care dispun unitățile economice, astfel ca re
zultatele pe care le vom obține în acest an 
hotărîtor al cincinalului să demonstreze ma
rile posibilități de progres ale economiei 
noastre socialiste, pe drumul dezvoltării mul
tilaterale a patriei.

Cu aceleași capacități de producție- 
cantități sporite de oțel

LA CONSFĂTUIRE S-A STABILIT ;
• Să punem pe primul plan realizarea 

producției fizice planificate, la toate sorti
mentele, de înaltă calitate, acordînd priori
tate deosebită exportului;

• Să asigurăm creșterea mai rapidă a 
productivității muncii, atingînd nivelul țări
lor dezvoltate;

• Utilizarea la maximum a capacităților 
de producție existente;

• Reducerea cheltuielilor materiale, 
economisirea severă a energiei și com
bustibililor ;

• Trecerea cu hotărîre la ridicarea cali
ficării profesionale și la accentuarea poli
calificării întregului personal.

Alături de toti siderurgistii gălă- 
teni. comuniștii, întregul colectiv de 
oameni ai muncii din uzina otelării- 
refractare au urmărit cu vie satisfac
ție lucrările recentei consfătuiri cu 
cadrele de conducere din economie, 
concluziile ce s-au desprins, eviden
țiate magistral în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu rostită 
cu acest prilej. în acest an hotărîtor 
pentru îndeplinirea cincinalului, uzi
na noastră are de îndeplinit impor
tante sarcini de producție : elabo
rarea unei cantități de oțel cu circa 
un milion tone mai mare decît reali
zările anului trecut. De asemenea, 
dorim sa ne respectăm și angajamen
tul de a realiza în plus in acest an

200 000 tone oțel, din care 25 000 tone 
prin îmbunătățirea activității la ca
pacitățile existente și 175 000 tone 
prin intrarea în funcțiune. înainte de 
termen, a primului convertizor de la 
oțelăria nr. 3. în această direcție, 
încă din primele zile ale anului am 
luat o serie de măsuri politice si teh- 
nico-organizatorice, care au și început 
să-și arate eficiența. Doresc să evi
dențiez că oțelarii gălățeni și-au în-, 
deplinit și depășit sarcinile ce le-au 
revenit pe două luni din acest an, 
dînd peste plan mai mult de 5 800 
tone oțel. Totodată, secția de tur
nare continuă a oțelului din cadrul 
uzinei noastre a realizat în plus față 
de prevederi o cantitate de circa

4 800 tone sleburi, înregistrând astfel 
cea mai înaltă producție lunară de 
la intrarea ei în funcțiune.

Aceste rezultate au fost pregătite 
încă de anul trecut, cînd, concomitent 
cu așezarea activității zilnice într-un 
ritm optim de producție, am luat 
toate măsurile de pregătire a pro
ducției acestui' an. Așa se face că 
acum, pe primele două luni din 1979, 
am reușit să menținem activitatea 
zilnică a uzinei la o cotă ridicată, 
elaborînd. în medie, 100 șarje de otel 
în fiecare zi. A intrat, de asemenea, 
în practica noastră curentă analiza 
operativă, după fiecare schimb de 
producție, a muncii depuse cu evi
dențierea acelor probleme ce urmea
ză a fi rezolvate, încît să eliminăm 
orice fluctuație de producție de la 
ritmul stabilit Remarcabilă, în acest 
sens, este munca foarte bună a colec
tivului secției de turnare continuă a 
oțelului, care a izbutit să preia și să 
toarne o cantitate mare de oțel li
chid. Producția acestei secții contri
buie firesc la îndeplinirea sarcinii 
asumate de combinatul nostru pri
vind realizarea în acest an a unui 
coeficient de scoatere a laminatelor 
din metal de 85,8 la sută. între co
lectivele care au contribuit în măsură 
deosebită la obținerea acestor reali
zări se numără schimbul B de la 
oțelăria nr. 1, condus de inginerul 
Vasile Popovici, schimbul A de la 
secția de turnare continuă, condus 
de maistrul Constantin Albu, precum 
și echipa de lăcătuși a maistrului 
Iosif Ficuț.

în spiritul indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în pre
zent ne preocupăm de menținerea 
unul ritm zilnic deosebit de susținut, 
in condițiile funcționării la capaci
tate maximă a utilajelor. De altfel, 
printr-o mai bună întreținere a aces

tora am izbutit să preintimpinăm 
opririle accidentale. De asemenea, 
aplicăm și alte măsuri de mare efi
ciență, precum reducerea la jumă
tate a timpului afectat refacerii zi
dăriei convertizoarelor, ridicarea 
coeficientului de folosire a volumului 
util al convertizorului de la 1,15 tone 
pe metrul cfrb la 1,38 tone pe me
trul cub ș.a. Totodată, acționăm în 
direcția aplicării unor perfecționări 
tehnologice.

Subliniez că toți comuniștii, oțe
larii nu vor precupeți' nici un efort 
pentru realizarea angajamentului 
asumat în întrecere. Desfășurăm, 
în acest sens, și o susținută 
muncă politico-educativă. concentrîn- 
du-ne atenția, în mod deosebit, asu
pra întăririi răspunderii în muncă a 
fiecărui lucrător, a ordinii și disci
plinei în toate sectoarele de activi
tate. Ținînd seama de faptul că ade
vărata răspundere se clădește pe 
competentă, comitetul de partid îm
preună cu consiliul oamenilor muncii 
își vor concentra în continuare aten
ția spre ridicarea calificării, îm
prospătarea continuă a cunoștințelor 
de specialitate ale tuturor celor care 
lucrează in oțeîărie.

Sîntem convinși că, aplicînd sarci
nile stabilite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfătuire, 
asemenea probleme vor fi soluționate 
în curînd, în așa fel ca angajamentul 
colectivului nostru de a da tării cit 
mai mult oțel, de cea mai bună ca
litate. să fie realizat exemplar în 
acest an hotărîtor al cincinalului.

Constantin VĂDUVA 
maistru principal,
secretarul comitetului de partid 
al uzinei oțelării-refractare — 
Galați

Constructorii -puternic mobilizați 
pentru recuperarea restanțelor
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Pe primul plan-ritmul 
și calitatea însămînțărilor

LA CONSFĂTUIRE S-A STABILIT:

• Să se acționeze cu hotărîre în vederea 
realizării integrale a programului de inves
tiții, a recuperării tuturor restanțelor;

® Să se lichideze furîmițarea forțelor și 
să se asigure concentrarea organizațiilor de 
construcții pe marile șantiere ;

• Județele, întreprinderile, centralele 
să-și asume răspunderea de a realiza direct 
unele lucrări în regie proprie.

Combinatul chimic din Giurgiu, 
unul dintre cele mai importante 
obiective de investiții ale actualului 
cincinal, urmează să-și aducă con
tribuția, încă din acest an, la reali
zarea sarcinilor județului Ilfov : cu 
6 la sută la producția industrială 
si cu 15,7 la sută la export. Iată 
motive temeinice pentru ca timpul 
scurt rămas pînă la 30 iunie, ter
menul de punere in funcțiune a uzi
nei de sodă caustică electrolitică, 
să fie folosit de constructori si 
montori cu maximum de randa
ment. zi de zi, oră de oră; la toate 
punctele de lucru.

După cum rezultă din datele sta
tistice. stadiul lucrărilor este de
parte de a putea fi considerat sa
tisfăcător. în locul unei activități 
intense pentru recuperarea restan
telor acumulate anul trecut, prin 
modul in care s-a acționat s-au 
adăugat altele noi. Ritmul lent de 
lucru din lunile ianuarie și februa
rie a determinat realizarea planu
lui de construcții-montaj in pro
porție de mai puțin de 50 la sută.

Nu se putea face mai mult ?
— Firește că da, ne-a spus ing. 

Ștefan Manea, directorul combina
tului. La majoritatea instalațiilor 
sini asigurate condiții materiale ca 

lucrările să fie mult avansate, față 
de stadiile existente, unele chiar 
predate pentru probe.

Analiza ..la zi“ a modului în care 
factorii răspunzători de realiza
rea investiției își îndeplinesc atri
buțiile confirmă punctul de vedere 
al beneficiarului.

® Documentația aferentă obiecti
velor pentru care au fost schimbate 
amplasamentele si care formează 
„platforma nr. 2“ — respectiv uzina 
de sinteze organice, o seamă de in
stalații, dar și alimentarea cu apă
— este în curs de elaborare la 
Institutul de inginerie tehnologică 
si proiectare pentru industria chi
mică din București. Pînă în mo
mentul de fată, adaptarea vechilor 
proiecte asigură lucrările din tri
mestrul I. urmînd ca. pînă la 31 
martie, să sosească pe șantier ne
cesarul pentru întregul an.

• Trustul de construcții indus
triale si agrozootehnice din Bucu
rești (Grupul de șantiere Giurgiu) 
nu a asigurat fronturile de mon
taj pentru utilaje in valoare de 
38 milioane lei. aflate acum în stoc. 
De asemenea, a atacat cu întirziere 
lucrările la estacadă. Din acest mo
tiv, fermele metalice și tubulatura
— peste 40 de km — sînt depozitate 

pe traseu deoarece lipsesc su- 
porții de beton, pentru ca montorii 
să poată începe lucrul. La secția de 
produși clorurați, prima capacitate 
care trebuie să intre în funcțiune, 
deși turnarea fundației n-a început, 
montorii asamblau separat cele 
patru rezervoare. „E mai greu așa 
— ne-a spus ing. Adrian Dumitres
cu, șeful șantierului de monta], 
pentru că trebuie să le transpor
tăm complete pe poziție". La fel 
stau lucrurile si la depozitul de 
propilenă : utilaje în stoc de 2,5 mi
lioane lei, pentru că nu este exe
cutată fundația. La hala de compre
sie hidrogen, compresoarele așteap
tă pe poziție terminarea fundației. 
La hala topire-sodă, lucrările de 
montaj stagnează, deoarece nu e 
finisat și acoperit canalul de eva
cuare a fumului, deasupra căruia 
urmează să fie amplasate utilaje, 
în plus, din cauza tărăgănării timp 
de aproape un an a stabilirii solu
ției constructive definitive la pri
za de apă de la Dunăre — lucrare 
de care depinde intrarea în func
țiune a combinatului — a trebuit 
să se recurgă la alte soluții.
• Furnizorii de utilaje, cu excep

ția întreprinderii mecanice de uti
laj tehnologic Moreni. care a răs
puns prompt la toate solicitările, 
n-au livrat utilaje in valoare de 38 
milioane lei. din care pentru mai 
bine de jumătate există front de 
lucru asigurat. Cele mai mari res
tanțe le înregistrează I.U.C.-Făgăraș, 
datoare cu peste 50 de utilaje in 
valoare de aproape 20 milioane lei. 
Le consemnăm pe cele mai impor
tante. care condiționează punerea 
în funcțiune : turnuri de răcire. 2 
evaporatoare de clor lichid si altele. 
Trebuiau să sosească pe șantier, po
trivit contractelor. între 30 septem
brie 1977 și 31 august 1978. După 
numeroase insistențe, I.U.C.F.-Rîm- 
nicu Vîlcea, în reștantă de anul tre
cut cu 132 tone de utilaje, a co
municat la 3 februarie combinatu

lui cauzele întîrzierii, solicitînd noi 
termene.

Din inițiativa comitetului muni
cipal de partid, in urma unei ana
lize întreprinse în prezența unor 
factori de răspundere de la forurile 
tutelare, lucrările rămase de exe
cutat au fost înscrise intr-un grafic 
însușit de șantierele de construcții 
și montaj și, detaliat, pe fiecare for
mație de lucru.

Unele din măsuri au început 
să fie aplicate : stația de re
dresare va sosi pe șantier la 
sfîrșitul lunii martie. Se fac de 
ne acum pregătiri de montai. Pen
tru alimentarea cu apă au fost co
mandate două pompe care urmează 
să fie montate pe o statie pluti
toare. Constructorii si-au concentrat 
forțele în punctele cu cele mai 
mari rămîneri în urmă ; pu- 
rificare-saramură, stația de re
dresare, electroliza. De aseme
nea, T.C.I.Az. a dirijat la Giur
giu patru compactoare, trei buldo
zere și un castor care lucrează în 
sectoarele cele mai importante si a 
detașat 312 zidari și dulgheri. Pe 
întreg șantierul s-a trecut la ziua 
de lucru prelungită. în plus, zilnic, 
100 de tineri din oraș, organizați 
în brigăzi, lucrează la nivelări si la 
alte operațiuni. De menționat că au 
fost asigurate pe șantier formații 
permanente de proiectanți. că cen
trala de mecanizare este reprezen
tată de specialiști care conduc di
rect lucrările pînă cind se va intra 
în grafic.

Numai acționînd cu exigență spo
rită — așa cum s-a stabilit la ana
liza amintită — corelindu-și înde
aproape eforturile, proiectanții, 
constructorii, beneficiarul, aceștia 
vor putea să-și îndeplinească sar
cinile în bune condiții, să asigure 
intrarea în funcțiune la termen a 
importantului obiectiv.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

LA CONSFĂTUIRE S-A STABILIT:

• Măsurile cu privire la organizarea 
conducerii unitare a agriculturii și crearea 
consiliilor agroindustriale să se reflecte, 
încă în acest an, în creșterea producției a- 
gricole;

• Să fie mobilizate toate forțele pentru 
însămînțarea la timp a culturilor;

® Fondul funciar - fiecare metru pătrat 
de pămint - folosit rațional!

Oamenii muncii din agricultura 
județului Constanța au urmărit cu 
profund interes lucrările Consfă
tuirii cu cadrele de conducere din 
industrie, construcții, transporturi și 
agricultură, cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostită' cu acest 
prilej. Acum, cînd se pun bazele 
recoltelor din acest an. acționează 
ferm pentru aplicarea în practică a 
măsurilor indicate. Desigur, pe pri
mul plan al preocupărilor este exe
cutarea fără întirziere și la un ni
vel calitativ ridicat a însămînțări- 
lor de primăvară. Am urmărit cum 
se desfășoară aceste lucrări in u- 
nitătile care fac parte din consiliul 
agroindustrial Valu Traian.

„Orientările și indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu privind 
grăbirea i.nsămînțărilor de primăva
ră și executarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate, combaterea 
hotărîtă a tărăgănării care se ma
nifestă pe alocuri reprezintă pentru 
noi un program clar, mobilizator 
de acțiune — ne spune ing. Mihai 
Petrescu, președintele biroului exe
cutiv al f-onsiliului agroindustrial. 
Acum acordăm maximă atenție ca
lității lucrărilor de pregătire a te
renului și semănatului".

în toate cele opt cooperative 

agricole și in fermele I.A.S. se află 
în cîmp, din zori și piftă în noapte, 
140 de tractoare care pregătesc un 
pat germinativ de înaltă calitate 
pentru culturile din prima urgentă. 
Un prim rezultat : s-au însămînțat 
sute de hectare cu lucernă. bor- 
ceag, legume și alte culturi ; în 
toate unitățile agricole din cadrul 
consiliului agroindustrial s-a înche
iat fertilizarea griului si orzului cu 
îngrășăminte chimice.

Calitatea pregătirii terenului si 
însămințatului depinde foarte mult 
de ceea ce se face în aceste zile 
pentru strîngerea resturilor vege
tale. în fiecare cooperativă agricolă 
au fost repartizate cite două trac
toare care lucrează în agregat cu 
combinatoarele pentru strîngerea 
tulpinilor de porumb.

în unitățile din consiliul agroin
dustrial a început plantarea cartofi
lor timpurii. în cele cinci coopera
tive cultivatoare de cartofi se ve
rifică amănunțit calitatea tuberculi
lor de sămînță. De asemenea, toate 
mașinile de plantat cartofi au fost 
adaptate pentru a lucra pe cite sase 
rînduri. în âcest mod. lucrarea va 
fi executată mai repede, cu un con
sum mai redus de combustibil. Cei 
mai buni mecanici au participat la 

o instruire pe această temă inițiată 
de direcția agricolă județeană.

întrucît terenurile consiliului a- 
groindustrial sînt irigate, se fac 
intense pregătiri pentru efectuarea 
udărilor în bune condiții. în pre
zent continuă dalarea canalelor de 
irigații. Totodată, biroul executiv 
al consiliului a „inventariat" cau
zele deficientelor semnalate anul 
trecut în aplicarea udărilor. în uni
tățile din cadrul consiliului lipsesc 
40 de motopompiști si mînuitori ai 
aripilor de ploaie. De aceea s-a 
apelat la soluțiile date de stațiunea 
de cercetări pentru culturi irigate 
— unitate componentă a consiliului: 
utilizarea agregatelor de udat, cos
tul lor recuperîndu-se încă din pri
mul an. Cooperativele agricole Lu
mina, Palazu Mare, Ovidiu, Poiana, 
Valea Seacă și Valu Traian au 
procurat 20 de instalații de asper- 
siune autodeplaSabile pentru udarea 
culturilor cu talie joasă.

La propunerea cercetătorilor din 
cadrul stațiunii a fost creat un 
consiliu al producției vegetale, care 
dezbate si decide asupra probleme
lor de care depind nivelul recolte
lor. începînd cu calitatea semințelor 
si a semănatului, proporția soiurilor 
și hibrizilor în toate unitățile agri
cole. crearea loturilor record la 
porumb, floarea-soarelui, soia și 
alte culturi.

Toate acestea reflectă hotărîrea 
oamenilor muncii din agricultura 
județului Constanta de a aulica în 
practică indicațiile date la consfă
tuire de secretarul general al parti
dului de a asigura grăbirea însă- 
mîntărilor si executarea unor lu
crări de cea mai bună calitate, ast
fel încît producția să sporească 
simțitor în acest an. întreaga 
agricultură să se ridice pe o treaptă 
nouă, superioară.

C. BORDEIANU
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DECRETUL PRIVIND MAJORAREA ALOCAȚIEI DE STAT

Mesaje de profundă recunoștință
I

pentru grija părintească a partidului
față de copii

COMUNICAT

în telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, colective de oa
meni ai muncii din întreprinderi si 
instituții, comitete și comisii de fe
mei. părinți, cadre didactice, elevi, 
organizații ale pionierilor și șoimilor 
patriei exprimă recunoștința profun
dă pentru măsurile adoptate privind 
majorarea alocațiilor de stat pentru 
copii.

în telegrama Consiliului județean 
Alba al Organizației pionierilor se 
arată : Asemenea tuturor copiilor 
de pe întreg cuprinsul patriei noastre 
— pionierii și șoimii patriei din ju
dețul Alba, străveche vatră de istorie 
a poporului român, au primit cu 
bucurie și profundă recunoștință de
cretul cu nrivire la majorarea alo
cației de stat pentru copii. Inițiată 
din permanenta dumneavoastră grijă 
pentru copii, această măsură capătă 
în contextul actualului an. proclamat 
„Anul international al copilului", o 
semnificație deosebită în străduința 
popoarelor de a asigura o viață tot 
mai fericită generațiilor viitoare.

în telegrama adresată de comite
lui de partid al întrenrinderii de 
stofe „Argeșeana“-Pitești se spune : 
’ntregul personal muncitor de la în- 
l eprinderea noastră vă adresează 
cele mai vii mulțumiri și profunda 
re moștință față de grija părintească 
pe care o manifestați permanent îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
pentru crearea unor condiții tot mai 
minunate de creștere și educare a 
generațiilor tinere din patria noastră. 
Ca mame și muncitoare textiliste,. 
împreună cu ceilalți oameni ai mun
cii din întreprindere, ne angajăm să 
realizăm exemplar sarcinile de plan 
pentru a întîmpina cu realizări deo
sebite cea de-a 35-a aniversare a eli
berării patriei și cel de-al XII-lea 
Congres al partidului.

Reflectare consecventă a politicii 
de pace pe care o promovați neabă
tut. dumneavoastră, părinte iubit al 
tinerei generații, prezentul decret se 
înscrie în contextul măsurilor care 
vor contribui la îmbunătățirea per
manentă a condițiilor noastre de 
viată — se spune in telegrama Con
siliului județean Timiș al Organiza
ției pionierilor. Mulțumindu-vă încă 
o dată, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. copiii jude
țului nostru vă asigură că vor în
văța și vor munci neobosit pentru a 
obține cele mai bune rezultate la în
vățătură. în munca din ateliere și 
laboratoare, pe ogoarele tării, oriunde 
va fi nevoie, pentru a deveni oameni 
de nădejde ai societății noastre.

Am primit cu deosebită bucurie și 
satisfacție hotărirea de majorare a 
alocației de stat pentru copii, se sou- 
ne în telegrama adresată de corni-, 
sia de femei din întreprinderea de

construcții de mașini Reșița. Această 
hotărîre demonstrează încă o dată că 
socialismul ce se făurește pe melea
gurile românești, sub conducerea 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, este societatea 
muncii, a grijii fată de făuritorii bu
nurilor materiale, față de femeile 
mame, gospodine si muncitoare. Vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că vom face totul 
pentru a creste, forma si educa tine
rele noastre vlăstare pentru a duce 
ștafeta muncii si a bunăstării mai 
departe, spre societatea comunistă, 
societatea viitorului.

Colectivul de oameni ai muncii de 
pe marea platformă a chimiei de Ia 
Săvinești — se menționează în tele
grama acestora — vă adresează dum
neavoastră. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu, cele mai 
sincere si profunde mulțumiri pentru 
grifa părintească pe care o manifes
tați. împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, fată de copiii tării, pen
tru crearea unor condiții de viată si 
de educație tot mai bune. Noi vedem 
în conținutul decretului de mărire a 
alocației de stat pentru copii- politica 
înțeleaptă si clarvăzătoare a parti
dului pentru utilizarea justă a bunu
rilor obținute de oamenii muncii 
din patria noastră, dovedind încă 
o dată hotărirea nestrămutată de a 
lupta pentru dezarmare si a dirija 
fondurile către creșterea nivelului de 
trai material si. spiritual al întregu
lui popor.

în telegrama adresată de Comite
tul județean Galati al Organizației 
pionierilor se spune : Recentele mă
suri de creștere a alocației de stat 
pentru copii, odată cu reducerea co
respunzătoare a cheltuielilor militare, 
sint pentru cele mai tinere generații 
de copii ai patriei dovada eforturilor 
deosebite făcute de poporul si parti
dul nostru pentru a asigura tuturor 
copiilor României socialiste o copi
lărie fericită, demnă, intr-o lume a 
păcii, securității si bunei înțelegeri, 
într-o lume ferită de pericolul 
războaielor.

în telegrama adresată de colectivul 
de muncitoare de la Filatura de 
bumbac Zalău se subliniază : Asigu
rarea fondurilor necesare majorării 
alocațiilor de stat pentru copii, prin 
diminuarea fondurilor destinate chel
tuielilor militare, este pentru noi o 
nouă și elocventă dovadă a hotărîrii 
conducerii partidului nostru, a Româ
niei socialiste de a acționa prin mă
suri concrete la realizarea condițiilor 
pentru destindere, pace și securitate 
în lume, pentru o viată senină și fe
ricită familiilor și copiilor noștri. Vă 
mulțumim din inimă.

Noi. cei peste 80 000 de șoimi ai 
patriei si pionieri de pe străbune 
meleaguri moldovene, vă aducem vii

și calde mulțumiri pentru grija pă
rintească cu care ne ocrotiți copilăria 
noastră fericită — se spune în tele
grama adresată de Consiliul județean 
Neamț al Organizației pionierilor. 
Recentele măsuri cuprinse în decre
tul privind majorarea alocației de 
stat pentru copii constituie încă o 
dovadă a preocupării permanente a 
partidului, a dumneavoastră perso
nal. în vederea asigurării celor mai 
bune condiții de viață și muncă pen
tru tinerele vlăstare ale României 
socialiste.

Trăim cu emoție. în aceste momen
te. sentimente de înaltă recunoștință 
fată de nemărginita grijă și dragoste 
pe care Partidul Comunist Român, 
dumneavoastră, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, le mani
festați pentru fericirea și bunăstarea 
celor mai tinere vlăstare ale patriei 
noastre socialiste — se spune în te
legrama Consiliului județean Teleor
man al Organizației pionierilor. Noi, 
cei 85 000 șoimi ai patriei și purtători 
ai cravatelor roșii cu tricolor din 
mănosul cîmp al Teleormanului, vă 
exprimăm, împreună cu părinții noș
tri. cu întregul nostru popor, recu
noștința fierbinte pentru condițiile 
minunate in care trăim, muncim și 
învățăm.

în telegrama Consiliului județean 
Sălaj al Organizației pionierilor se 
spune : în recentul decret vedem 
încă o dovadă a eforturilor deosebite 
făcute de poporul și partidul nostru 
pentrii a asigura tuturor copiilor din 
țara noastră o copilărie fericită in
tr-o lume a păcii și securității, a 
grijii permanente a partidului, a 
dumneavoastră personal, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
crearea celor mai bune condiții de 
creștere și educare a tinerei generații.

Acționînd sub deviza „Trăim și 
muncim în chip comunist", ne anga
jăm să obținem rezultate din ce in 
ce mai bune la învățătură. în activi
tățile practice. în ateliere și cercuri, 
pentru ca si noi. copiii de pe fru
moasele meleaguri sălăjene. să ne 
aducem contribuția la înfăptuirea 
politicii partidului și statului nostru.

în întreaga tară au avut loc adu
nări festive consacrate zilei de 8 
Martie — Ziua internațională a fe
meii, la care au luat parte muncitoare, 
țărance, intelectuale, activiste de 
partid, de stat și ale mișcării de 
femei.

în cadrul adunărilor a fost eviden
țiată 
de 
românce, maghiare, 
alte naționalități — 
partidului, la opera 
economico-socială a 
eroică a întregului popor pentru în
făptuirea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului. De asemenea, a 
fost reliefat rolul pe care îl are 
femeia în societatea noastră socialistă, 
în familie. în formarea si educarea 
pentru muncă si viată a tinerei ge
nerații.

participarea activă a maselor 
femei de la orașe si sate -r 

germane si de 
sub conducerea 
de dezvoltare 

tării, la munca

La adunarea festivă organizată în 
Capitală de Consiliul National al Fe
meilor, împreună cu Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, U.G.S.R. și 
Comitetul municipal al femeilor 
București au luat, parte tovarășii Lina 
Ciobanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C.
Gheorghe Pană, membru 
tuliți Politic Executiv 
P.C.R.. prim-secretar al

al P.C.R.. 
al Comite- 
al C.C. al 

Comitetului 
municipal București al P.C.R.. mem
bri ai C.C al -P.C.R.. miniștri, mem
bre ale Biroului Consiliului Național 
al Femeilor, reprezentante ale unor 
instituții centrale si organizații de 
masă și obștești.

Au participat, de asemenea, soții ale 
șefilor de misiuni diplomatice acre
ditați în România.

Despre semnificația si importanta 
Zilei internaționale a femeii a vorbit 
tovarășa Ana Mureșan. președinta 
Consiliului Național al Femeilor.

Telegrame adresate C. C. al P. C. R.y
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Participantele da adunările festive 
au adoptat. într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Prin telegrame se exprimă 
sentimentele de profundă recunoștin
ță ale tuturor femeilor din tara 
noastră — românce, maghiare, germa
ne și de alte naționalități — fată de 
preocuparea permanentă a conducerii 
partidului și statului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru creșterea 
rolului femeii în viata economico- 
socială. în conducerea societății, pen
tru ocrotirea familiei, a mamei și 
copilului, pentru formarea tinerei 
generații.

în telegrama adresată de partici
pantele la adunarea din Capitală se 
spune : Cu prilejul Zilei internațio
nale a femeii, gindurile milioanelor 
de femei din patria noastră se în
dreaptă cu nețărmurită dragoste și 
recunoștință către conducerea parti
dului. către dumneavoastră.' mult 
stimate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. omagiind 'activitatea 
neobosită ce o desfășurați. cu pildui
toare pasiune revoluționară, în frun
tea partidului și statului, pentru edi
ficarea socialismului și comunismului 
pe pămîntul României, pentru întă
rirea independentei și suveranității

sale naționale, pentru dezvoltarea 
colaborării și întărirea păcii si secu
rității pe plan internațional.

Exprimăm, de asemenea, și cu 
acest prilej, sentimentele noastre 
cele mai alese, de înaltă stimă și 
adîncă prețuire pentru modul strălu
cit în care tovarășa Elena Ceaușescu 
își îndeplinește înaltele funcții în
credințate de partid și popor, pentru 
contribuția sa remarcabilă la elabo
rarea si înfăptuirea politicii de dez
voltare în ritm susținut a economiei 
naționale, a științei, tehnicii și cul
turii. precum și recunoștința noastră 
față de preocuparea sa stăruitoare 
pentru afirmarea tot mai puternică 
a femeilor în toate domeniile, pentru 
dragostea si grija manifestate față de 
copiii tării.

Acum, cînd marcăm Ziua interna
țională a femeii, zi de luotă si de 
speranțe într-o lume mai dreaptă si 
mai bună, vă asigurăm, mult stima
te tovarășe secretar general, de ho- 
tărîrea femeilor din patria noastră 
de a înfăptui cu fermitate politica 
internă și externă a partidului, indi
cațiile și orientările dumneavoastră 
pentru dezvoltarea vieții economice 
și spirituale, pentru ca patria noas
tră socialistă să fie mereu mai pros
peră, mai înfloritoare.
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GIMNASTICĂ Ziarul francez „L'Equipe" :

„Emilia Eberle, preferata publicului"

Cronica zilei

privind vizita în Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe al Norvegiei,

Knut Frydenlund
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Stefan Andrei, ministrul aface
rilor externe al Norvegiei, Knut 
Frydenlund. a efectuat, împreună cu 
soția, o vizită oficială în România. în 
perioada 5—8 martie 1979.

în timpul vizitei, ministrul de ex
terne norvegian a fost primit de 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu,

în cadrul convorbirilor dintre cei 
doi miniștri de externe, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și respect reciproc, au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea relațiilor dintre Republica So
cialistă România si Norvegia, precum 
și aspecte principale ale situației in
ternaționale.

Reafirmînd hotărirea de a întări 
prietenia si cooperarea între Româ
nia și Norvegia, cei doi miniștri au 
fost de acord că există largi posibi
lități de dezvoltare in continuare a 
relațiilor dintre cele două țări si po
poare in domeniile politic, economic, 
tehnico'-științific și cultural.

El au constatat cu satisfacție că 
recenta acreditare a unui ambasador 
norvegian cu reședința la București 
va fi urmată în curînd de acreditarea 
unui ambasador român cu reședința 
la Oslo.

Cei doi miniștri au evidențiat dez
voltarea favorabilă a schimburilor 
comerciale si a cooperării economice 
șl au căzut de acord că există posibi
lități de extindere a conlucrării în 
aceste domenii. în acest sens, ei au 
exprimat interesul celor două gu
verne pentru a încheia In viitorul 
apropiat un nou acord comercial pe 
termen lung, un nou acord pe ter
men Jting de cooDerare economică, 
industrială si tehnică, un acord pri
vind transporturile internaționale, ru
tiere si o convenție de evitare a du
blei impuneri.

Ei au hotărît ca noul program de 
aplicare a acordului cultural, ce va 
fi elatxirat anul acesta, să reflecte 
dorința reciprocă de lărgire a schim
burilor cultural-stiintifice dintre cele 
două țări.

în cadrul schimbului amplu si util 
de păreri, pe care l-au efectuat cu 
privire la unele probleme interna
ționale actuale, cei doi miniștri de 
externe au exprimat voința politică

a celor două state de a continua în 
mod activ eforturile în vederea pro
movării securității si cooperării în 
Europa. Ei au subliniat importanta 
pe care o acordă reuniunii de la 
Madrid pentru continuarea procesului 
multilateral inițiat de Conferința 
pentru securitate și cooperare în 
Europa. în legătură cu aceasta, ei au 
evidențiat importanta pe care o 
acordă îndeplinirii efective a tuturor 
prevederilor Actului final al C.S.C.E.

Ei au subliniat necesitatea nere- 
curgerii la forță sau la amenințarea 
cu forța în relațiile internaționale 
și s-au pronunțat pentru soluționa
rea conflictelor pe calea negocieri
lor, instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, încetarea 
cursei înarmărilor și realizarea de 
progrese în ceea ce privește dezar
marea.

Ei au subliniat, de asemenea, că 
Organizația Națiunilor Unite trebu
ie să joace un rol sporit în soluțio
narea problemelor majore ale vieții 
internaționale.

Părțile și-au manifestat satisfacția 
față de rezultatele vizitei ministru
lui de externe norvegian, exprimînd 
convingerea că aceasta a adus o con
tribuție importantă la întărirea le
găturilor de prietenie dintre Româ
nia și Norvegia.

Ministrul afacerilor externe al 
Norvegiei a invitat pe ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România să efectueze. îm
preună cu soția, o vizită oficială în 
Norvegia.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere, data exactă urmind să fie sta
bilită ulterior pe căi diplomatice.

★
Joi dimineața a părăsit Capitala 

ministrul afacerilor externe al Nor
vegiei, Knut Frydenlund. care, la in
vitația ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
a tăcut o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Ion Neamțu, În
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
României la Oslo, și Per Borgen, 
ambasadorul Norvegiei la București. 

(Agerpres)

Joi după-amiază a fost semnat la 
București, in numele Guvernului Re
publicii Socialiste România, documen
tul proiectului Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) 
privind autostrada transeuropeană 
nord-sud.

Potrivit proiectului, autostrada, care 
va străbate Austria. Bulgaria. Ceho
slovacia, . Grecia. Italia, Iugoslavia, 
Polonia. România, Turcia și Ungaria, 
va satisface într-o măsură mai mare 
cerințele traficului internațional, con
tribuind, în același timo, la dezvoltarea 
relațiilor comerciale și de altă natură 
dintre statele respective, precum și 
cu cele din zonele învecinate. Țările 

■își vor coordona sectoarele de con
strucție a autostrăzii.

Tovarășul Emil Drăgănescu, minis
trul turismului și sportului, a primit 
joi dimineață pe Artemio Franchi, 
președintele Uniunii europene de 
fotbal asociație (U.E.F.A.). care se 
află la București cu prilejul reuniu
nii comitetului executiv al forului 
fotbalistic european.

în aceeași zi, la hotelul „Parc" din 
Capitală a avut loc o conferință de 
presă, în cadrul căreia președintele 
U.E.F.A. a făcut o expunere asupra 
activității organizației fotbalistice 
continentale, care anul acesta va săr
bători 25 de ani de existență.

în continuare, oaspetele 
la întrebările ziariștilor.

a răspuns

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 martie. In țară : Vreme în ge
neral umedă, cu cerul mai mult noros 
in Banat, Crișana, Transilvania, Ma-

ramureș și Moldova, unde 
precipitații locale, mal ales 
de ploaie. In, rest, cerul va 
iar ploile Izolate. Vînt moderat, cu in
tensificări în zona de munte. în Bucu
rești : Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii slabe. Vînt slab p?nă la moderat. 
Temperatura ușor variabilă. Ceață 
slabă, dimineața.

vor cădea 
sub formă 
fi variabil,

cinema
• Incredibila Sarah : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20.
• Al patrulea stol : SCALA — 
15; 17,30; 20, GLORIA — 15; 17,30; 
20.
• Stepa : CAPITOL — 15: 17.30;
20.
• Furtuni de vară : VICTORIA — 
15; 17,30; 20.
• Lebedele sălbatice : CENTRAL
— 15,30; 17,30: 19.30.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 15; 17; 19; 21, FAVORIT — 
14.30; 16,30; 18.30: 20.30, TOMIS — 
14.30: 16.30; 18.30; 20,30.
• Masca de apă : LUCEAFĂRUL
— 15,30; 18; 20. BUCUREȘTI — 15; 
17.30; 20, FEROVIAR — 15; 17,30; 
20.
• Poveste de dragoste șl onoare : 
TIMPURI NOI — 15; 17.30; 20.
• O simplă problemă de timp :
FESTIVAL — 15; 17: 19: 21, ME
LODIA — 15.15; 17,45; 20. MODERN
— 15; 17,30; 20.
• Intre oglinzi paralele : GRI- 
VITA — 15; 17,30 : 20, FLOREAS- 
CA — 15: 17.30: 20.
• Poliția este Învinsă : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20. 
GIULEȘTI — 15; 17,30; 20. ARTA
— 15; 17.30; 20.
• Aventurile maimuței Nuky —
15, Aurul ' lui Mackenna — 17; 
19,30 : DOINA. *
• 80 de husari : DACIA — 15;
17.30; 20. *

• Șeriful din Tennessee : EXCEL
SIOR — 15; 17,30 : 20, FLAMURA 
— 15; 17,30: 20.
• Tom și Jerry — 9; 11,15, Rîul 
care urcă muntele — 15; 17,30; 20 : 
BUCEGI,-
• Prefectul de fier 
15; 17,30; 20. AURORA — 
20.
• Crimă și pedeapsă 
Idiotul — 14, Macbeth 
Păianjenii (ambele serii) 
CINEMATECA.
• Omul fără identitate : 
15.30; 18; 30.
• Circiuma de pe strada Platnlț-
kala : DRUMUL SĂRII — 15.30;
18; 20.
•

BUZEȘTI — 
15; 17,30:

— 11.45,
— 16.15,
— 18,30 :

LIRA

Excursie ciudată : FERENTARI 
15; 17-30; 20.
Sfîrșitul „împăratului" din tal- 
: COTROCENI — 15; 17,30; 20. 
Front în spatele frontului : 

PACEA — 15.30; 19.
• Lanțul amintirilor : VOLGA —
14,30; 17,30; 20,15, MIORIȚA —
14.30; 17.30; 20,30.
• A fost odată tn clasa I : VII
TORUL — 15: 17; 19.
• Totul pentru fotbal : POPU
LAR — 15; 17.30: 20.
• Vlad Tepeș : MUNCA — 15.30; 
19, FLACARA — 15.30; 19.

ga

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Oameni și șoareci — 19.30,

— dar Emilia Eberle a fost prefe
rata publicului, iar în concursul de 
duminică, recunoscută în unanimita
te drept gimnasta cea mai valoroasă 
a acestui concurs".

Referindu-se la concursul masculin, 
specialistul francez Eric Lahmi re
marcă prestația surprinzător de bună 
a gimnastului francez Willy Moy, cla
sat pe locul întii la inele și la cal 
cu minere, exercițiile sale 
strînd progresul gimnasticii 
ne franceze înregistrat în 
timp.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Ziarul francez „L’Equlpe" publică 
un amplu comentariu pe marginea 
celei de-a V-a ediții a competiției in
ternaționale de gimnastică „Marele 
premiu al orașului Paris", desfășu
rată la sfîrșitul săptămînii trecute. în 
comentariu este subliniată evoluția 
plină de grație și măiestrie a gimnas
tei românce Emilia Eberle, care în 
concursul special pe aparate a termi
nat învingătoare la paralele inegale 
și sol. „Nu s-ar putea spune că una 
dintre concurente a dominat autori
tar întrecerea — scrie ziarul parizian

demon- 
masculi- 

ultimul

A A

• în primul tur al turneului de 
tenis de la Sao Paulo, jucătorul ro
mân Ilie Năstase l-a învins cu 6—1, 
6—0 pe brazilianul Carlos Kirmiayr. 
într-o altă partidă, americanul Hank 
Pfister l-a întrecut cu același scor : 
6—1, 6—0 pe mexicanul Raul Ra
mirez. .
• Continuîndu-și pregătirile în ve

derea meciurilor pe care le va dispu
ta în cadrul preliminariilor turneului 
olimpic de fotbal cu formația Româ
niei, echipa Ungariei a susținut la 
Budapesta un joc de verificare cu 
selecționata secundă de tineret a Un
gariei. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 5—4 (3—2) în 
tei de tineret.

• Localitatea 
a găzduit primul 
le Olandei și Belgiei, contînd pentru 
grupa a III-a a preliminariilor tur-

favoarea selecționa-

olandeză Rosendaal 
meci dintre echipe-

(sala Atelier) : Fanteziile lui Fa- 
riatiev — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic, Dirijor : MIRCEA BA- 
SARAB, Solistă: KARINE GHEOR- 
GHIAN (U.R.S.S.) — 20.
• Opera Română : Fldelio — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Casa cea nouă — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei) :
• Teatrul Mic
— 19.30.
• Teatrul de 
timp — 19.30.
• Teatru! „Nottara'
ru) : Micul ’ " 
Tot — 19,30, 
cursă — 19.
• Teatrul ....................
Iești) : Noaptea păcălelilor — 19.30, 
(sala Majestic) : Familie îndoliată
— 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Expo- 
gluma melodii — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cintece de tinerețe fără 
bătrinețe — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10, „13+1“ (O istorie cu 
Harap Alb) — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (la Teh- 
nlc-club) : Ileana SInziana — 17.
• Circul București : „Stop 1 Toa
tă lumea la circ" — 19,30.

Alibi
: Zbor de

19.39. 
sticleți

comedie : N-am

Maghe-
Familia

(sala
infern — 15.
(sala Studio) : Ultima

Giu iești (sala Giu-

® DIN NOU DES
PRE RAVAGIILE TABA- 
GISMULUI. Un cercetător de 
la Institutul national pentru 
asistentă medicală din Tokio a 
calculat că in Japonia pierderile 
economice provocate de taba
gism se ridică anual la suma 
de 1 140 miliarde yeni. Numai 
cheltuielile pentru tratamentul 
bolilor pricinuite de tabagism 
se ridică la 256 miliarde yeni pe 
an. La aceasta se mai adaugă :
14.6 miliarde yeni anual pier
dute de fumători pentru zilele 
nelucrate din pricina bolilor ;
10.7 miliarde yeni anual repre- 
zentînd pagubele incendiilor 
stirnite de țigările nestinse etc.

Comentînd cifrele de mai sus, 
un reprezentant al Centrului 
national de oncologie s-a refe
rit la pierderile de vieți ome
nești datorate tabagismului, care 
nu not fi evaluate in bani : in 
1976, în Japonia au murit de 
cancer pulmonar, ca urmare a 
fumatului, 100 000 de oameni I

® BUNICĂ NAVIGA
TOARE. Recent, un navigator 
solitar a încheiat o nouă tra
versare a Oceanului Atlantic. 
Din Canare, punctul de pornire, 
si oină la punctul de sosire, 
insula Barbados. în Caraibe. în 
decursul celor 37 de zile ale tra
versării. navigatorul a avut de

înfruntat mari dezlănțuiri ale 
naturii, s-a ales cu răni și 
contuzii. Pierzîndu-și puterile, 
la un moment dat. era să re
nunțe. Dar a mers oină Ia ca
păt. în fond însă, acest lucru s-a 
mai întimolat unui număr a- 
preciabil de navigatori. Citi nu 
sint cei care, răzbind din greu, 
au triumfat, oină la urmă, asu
pra oceanului ? Atunci, care 
este noutatea ? Ineditul îl re
prezintă faptul că autorul noii 
traversări este... o femeie de 57 
de ani — englezoaica Shirley 
Ravenscroft. Și. după cum se a- 
firmâ. „prima bunică din lume 
ce a biruit Atlanticul". Cum de 
s-â încumetat ? A tinut să ara
te că voința si puterea de re
zistență ale unei femei nu sint

neului olimpic de fotbal. Victoria a 
revenit fotbaliștilor belgieni cu sco
rul de 2—1 (1—1), prin golurile mar
cate de Hoste (min. 13 și min. 82). 
Punctul formației-gazdă a fost în
scris în minutul 25 de Hakkens.
• Competiția automobilistică „Ra

liul femeilor" — întrecere organizată 
de federația de specialitate și filiala 
județeană Ilfov a A.C.R. — va începe 
mîine, la ora 15,30, din fața Consiliu
lui popular al orașului Buftea. Concu
rentele vor parcurge în prima zi tra
seul Buftea — Periș — Snagov — 
Gruiu — Fierbinții de Sus (școala 
ajutătoare) și retur, cu sosirea la 
Buftea în jurul orei 19. A doua zi 
va fi parcurs un traseu între Cernica 
și pădurea Pustnicul, pentru ca, în 
finalul competiției, concurentele să 
susțină la Buftea o probă de îndemî- 
nare și să participe la un concurs 
de elegantă. Festivitatea de premie
re — duminică la Buftea, de la ora 
12.30.

• Turneul final al „Cupei campio
nilor europeni" la baschet masculin 
a programat alte două meciuri. în 
care s-au înregistrat următoarele re
zultate : Varese — Macabi Tel Aviv 
71—53 (34—28) ; Olympiakos Pireu — 
Real Madrid 97—101 (52—52).
• Meciurile retur din cadrul 

finalelor competiției europene 
nine de baschet „Cupa Liliana
chetti" s-au terminat cu următoarele 
rezultate : Teksid Torino — Marita 
Plovdiv 65—53 (29—32) ; Slovan Bra
tislava — Spartak Levski Sofia 79— 
64 (44—33). învingătoare în partidele 
tur la diferențe mai mari, echipele 
bulgare Marița Plovdiv și Spartak 
Levski Sofia s-au calificat în finală.

HOCHEI : Juniorii noștri 
au ratat calificarea

MIERCUREA-CIUC 8 (Agerpres). — 
Aseară la Miercurea-Ciuc, în pre
zenta a peste 5 000 de spectatori, au 
luat sfîrsit întrecerile campionatului 
european de hochei pe gheată pentru 
juniori (grupa B) la care au parti
cipat 8 echipe. în meciul decisiv, 
echipa Norvegiei a învins cu scorul 
de 5—3 (2—1, 1—0, 2—2) selecționata 
României, la capătul unei partide 
rapide, spectaculoase, de un aprecia
bil nivel tehnic. Punctele învingăto
rilor au fost marcate de Hansen (2), 
Ronold. Voigt si Jakobsen. Pentru 
gazde au înscris Todor (2) și An- 
dreescu. în urma acestei victorii, 
echipa Norvegiei a promovat in 
grupa A a 
de juniori, 
înregistrate 
Danemarca 
Olanda — _____
1—2) ; Iugoslavia — Franța 5—4 (0—2. 
4—2, 1—0).

Clasamentul final : 1. Norvegia .
2. România ; 3. Iugoslavia ; 4. Fran
ța ; 5. Olanda ; 6. Ungaria ; 7. Aus
tria : 8. Danemarca. A retrogradat 
in grupa C echipa Danemarcei. în 
locui ei urmind să joace in viitor se
lecționata Bulgariei, care dună 
se știe a cistigat recent la Sofia 
mul loc in grupa C.

acestei
Norvegiei a promovat 

campionatului european 
Iată celelalte rezultate 

in ultima zi : Austria — 
7—1 (2—0. 1—0. 4—1) ;

Ungaria 8—4 (4—0. 3—2.

cum 
pri-

al
Ca-

semi- 
femi- 
Ron-

ȘAH : Turneul 
internațional 
din Capitală

Turneul internațional de șah 
țării noastre a continuat joi în
pitală cu desfășurarea partideloi 
cuprinse in cea de-a III-a rundă. 
Iată rezultatele : Negulescu—Barc- 
zay remiză ; Bielczyk—Uhlmann re
miză ; Foișor—Peev întreruptă ;
Biriescu—Bellon 0—1 ; Lane—Tai-
manov 0—1 ; Stoica—Ghițescu re
miză ; Ciocîltea—Haik remiză ; Ro- 
gulj—Șubă întreruptă.

După desfășurarea acestei runde, 
în clasament! pe primul loc se află 
la egalitate Ghițescu (România) și 
Taimanov (U.R.S.S.) cu cite 2,5 
puncte, urmați de Haik (Franța) și 
Uhlmann (R. _ ~
2 puncte. Azi

în aceeași 
tima partidă 
pentru titlul 
dintre Mihai Ghindă . și 
Vaisman. Ghindă a obținut 
cucerind titlul de campion 
pe anul 1978 cu scorul final

D. Germană), cu cite 
are loc runda a 4-a. 
sală s-a disputat ul- 
a meciului de 
de campion

baraj 
national 
Volodea 
victoria 
al tării 
de 3—1.

t
Yanne,
Dumas, 
Claude

19.30
19.30
20.00
20,25

PROGRAMUL 1
Teleșcoală 
Telecinemateca 
Telex
Emisiune tn limba germană 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto 
1001 de seri 
Telejurnal 
Oameni ai șantierelor 
Film artistic : „Linia de 
ție". Premieră pe tară, 
a studiourilor franceze, 
buțle : Maurice Ronet. Jean Seberg, 
Daniel Gelln, Jacques Perrin,

demarca- 
Productie 
tn distri-

17,00

17,40
18,00
19,05
19.20
19.30
20.00
20,15

....... .....  ■ 1 r
Stephane Audran, Jean
Noâl Roquevert, Roger 
Pierre Guardi, Regia : 
Chabral
Revista literar-artistică TV 
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Selecțiuni din emisiunea „Album 
duminical"
Blocnotes — informații utilitare 
Caseta cu imagini
Cîntec nou in satul românesc 
1001 de seri
Telejurnal
Radar pionieresc
Pagini clasice — taterpreți con
temporani.

20.58 Forum cetățenesc
21,15 Telex
21,20 Studio liric '79

mai prejos decit cele ale băr- 
baiului.

® O GALAXIE CU 
MILIARDE DE SORI. 
Fundația națională de știință a 
S.U.A. a furnizat noi date pri
vind galaxia cunoscută sub nu
mele de N.G.C. 1961, care a con
stituit in ultima vreme obiectul 
cercetărilor unui grup de astro
nomi americani. Galaxia a sur
prins pe experți prin dimensiu
nile ei — are o masă de 10 ori 
mai mare decit a Căii Laptelui

și miliarde de sori activi. Ea 
este de un albastru intens și re
lativ tînără — avînd vîrsta de 
200 milioane de ani. N.G.C. 1961 
(denumirea provine de la nu
mărul de ordine sub care a fost 
înregistrată in Noul catalog ge
neral) face parte din categoria 
galaxiilor în spirală — ca si 
Calea Laptelui — fiind alcătui
tă din aștri strălucitori, gaze și 
pulbere cosmică.

• CINEMATOGRAF 
LA DOMICILIU. în Franța

În spiritul relațiilor de strînsă colaborare, 

în R. D. Germană se desfășoară 

„Zilele prieteniei 
și culturii românești"

în Republica Demo
crată Germană se des
fășoară zilele priete
niei și culturii româ
nești. Timp de zece 
zile (1-10 martie), pes
te 350 de participant! — 
soli ai artei românești 
— au prezentat și vor 
prezenta valori ale 
creației contemporane 
românești, valori de
terminate atît de tra
diția vie. progresistă a 
artei noastre, cit si de 
cerințele actualei dez
voltări a culturii in 
România socialistă. A- 
ceste manifestări sint 
o expresie elocventă a 
strînselor relații de co
laborare dintre Româ
nia și R.D. Germană, 
relații întemeiate pe 
stimă și respect re
ciproc, care au cunos
cut și cunosc un curs 
ascendent, amplifica
rea lor fiind în inte
resul ambelor țări și 
popoare prietene, con
structoare ale unei 
vieți noi, socialiste, 
întreg acest ciclu de 
manifestări este în 
mod semnificativ în
chinat celor două 
mari evenimente din 
viata poporului nostru 
care vor avea loc in 
acest an ; împlinirea 
a 35 de ani de la vic
toria insurecției anti
fasciste si cel de al 
XII-lea Congres al 
Partidului Comunist 
Român.

Publicului din tara 
prietenă i s-a oferit 
astfel prilejul de a cu
noaște cîteva trăsături 
dominante ale artei 
actuale românești din 
domeniile teatrului, 
muzicii, artei plastice, 
baletului, filmului. Ba
letul și orchestra Ope
rei Române din Bucu
rești. Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri" 
din Iași. Orchestra de 
cameră „Gheorghe 
Dima" din Brașov, for
mația „Cappella Tran- 
silvanlca" a Conserva
torului din Cluj-Naoo- 
ca, ansamblul folcloric 
al județului Timiș au 
prezentat publicului 
spectacole de reală ca

litate artistică. însăși 
mentionarea acestor 
formații care ocupă un 
loc bine definit în ca
drul creației interpre
tative actuale, forma
ții binecunoscute și 
deseori aplaudate de 
publicul nostru. este 
suficientă pentru a sub
linia nivelul inalt al 
participării românești 
care s-a bucurat in 
R. D. Germană de o 
călduroasă primire și 
de binemeritate apre
cieri.

Un loc important in 
cadrul acestor mani-

CORESPONDENȚA 
DIN BERLIN

testări il ocupă cele 
două expoziții de artă 
plastică organizate la 
Cottbus și Berlin.

Prezenta celor 60 de 
lucrări care alcătuiesc 
expoziția „Chipuri și 
imagini în pictura ro
mânească contempora
nă". manifestare cu 
care au fost inaugura
te noile galerii de artă 
din orașul Cottbus. în
lesnește o privire com
plexă nu numai asu
pra unor modalități 
variate de abordare a 
realităților României 
contemporane, dar și 
asupra tendinței foar
te accentuate a artiș
tilor de a pătrunde în 
spațiul social. Aspecte 
ale portului Constanta 
surprinse de Viorel 
Mărgineanu. naturile 
statice semnate de 
Gheorghe Vînătoru, 
„Șantierul noului cin
cinal" în viziunea lui 
Mlhai Rusu. imaginea 
„Iernii pe cîmpie" sau 
a „Călăreților" de Con
stantin Blendea. „Efi
gie de dor" de Ion Să- 
lișteanu. sau „Victorie" 
de Semproniu Iclo- 
zan. imaginea unora 
dintre „valorile con
temporane" trasate de 
Vladimir Șetran sau 
peisajele lui Covăcs 
Zoltan. compozițiile 
lui Grigore Vasile sau

acelea semnate de 
Ștefan Cilția. Spiru 
Chintilă, Georgeta Nă- 
părus. loan Gînju. Di- 
mitrie Gavrilean. au 
ilustrat nu numai va
rietatea unor modali
tăți de exprimare, ci 
în același timp și con
cepții artistice bine de
finite, atitudini bine 
precizate fată de rea
litatea noii condiții 
umane.

în holul Bibliotecii 
de Stat din Berlin o 
6electie de pictură a- 
partinind unor artiști 
bucureșteni și clujeni 
— printre care amintim 
pe Ion Dimitriu. Ște- 
fania Grimanskl. Doi
na Hordovan. Costin 
Neamțu. Benone Șu- 
văilă, Ilona Toth. 
Theodor Moraru și 
Mircea Mureșan — a 
dezvăluit, de aseme
nea. cîteva aspecte ale 
muncii creatoare des
fășurate de artiștii ro
mâni. Dacă ar fi să 
adăugăm la aceste ma
nifestări numeroasele 
prezentări de filme, 
expoziția de instru
mente populare vechi 
desqhisă la Kopenick 
sau expoziția de foto
grafii care, în Galerii
le de artă din Gera, 
a prezentat realizări 
din județul Timiș, 
fructuoasele intilniri si 
schimburi de opinii 
care au avut loc cu 
acest prilej asupra 
fiecăruia din domenii
le artistice reprezen
tate, avem imaginea 
unei ample acțiuni de 
cunoaștere si apropie
re spirituală.

Ca răspuns la aces
te manifestări. Zilele 
culturii Republicii De
mocrate Germane • în 
România, care vor 
avea loc în toamna 
acestui an, vor .con
tribui. de asemenea, 
la dezvoltarea in con
tinuare a relații
lor noastre culturale 
care în ultimii ani au 
cunoscut o continuă 
amplificare și diversi
ficare.

Marina PREUTU

a fost creată prima videotecă. 
Ea pune la dispoziția amatori
lor peste 700 de filme celebre, 
de Ia Începuturile cinematogra
fiei si oină în zilele noastre, 
înregistrate De videocasete. Po
sesorii de magnetoscoape pot 
avea astfel la domiciliu o ade
vărată cinematecă. în afară de 
filme de lung metraj, videotecă 
cuprinde si desene animate, do
cumentare. programe si cursuri 
de limbi străine înregistrate pe 
bandă video.

• „ADEZIV" PENTRU 
RĂNI. în cadrul Tîrgului In
ternational de articole medicale 
organizat recent la Dflsseldorf,

in R.F. Germania, interesul spe
cialiștilor a fost stîrnit de un 
adeziv destinat a sutura țesutu
rile umane. După cum preci
zează firma producătoare, sub
stanța adezivă denumită „Histo- 
Acryl" este perfect sterilă si li
pește în fracțiuni de secundă 
marginile oricărei răni sau tăie
turi. ca o a doua piele. Histo- 
Acrylul a si fost folosit cu 
succes la operații estetice. De 
asemenea, la campionatele mon
diale de box din acest an. des
fășurate la Belgrad, rănile su
perficiale pe obraz au fost „dre
se" pe loc cu Histo-Acryl. spor
tivii putîndu-sl continua în con
diții normale meciul. Specialiștii 
sint de părere că. rină in 1980.

acest „liniei" al tăieturilor se 
va impune si generaliza. înlo
cuind obișnuitele cusături chi
rurgicale.

•BRONTOZAUR 
MAROCAN. în apropierea 
localității Beni Mellal, din cen
trul Marocului. arheologii au 
descoperit resturile unui animal 
preistoric uriaș. Judecind după 
dimensiunile oaselor scoase la 
lumină — in număr de circa o 
sută — si ale vertebrelor, care 
au un diametru de 45 cm. se 
oare că ele au aparținut unui 
brontozaur. Arheologii apreciază 
că reptila măsura 25 metri lun
gime si cintărea 30 de tone.
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LA NAȚIUNILE UNITE ORIENTUL MIJLOCIU

Actele agresive ale regimurilor rasiste 
din Africa australă aspru condamnate
® Rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate la încheie
rea dezbaterilor asupra problemei rhodesiene ® Declarația 

Comitetului special O.N.U. impotriva apartheidului
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

—- în încheierea dezbaterilor asupra 
problemei rhodesiene. Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a adoptat o re
zoluție prin care condamnă cu ho
tărîre recentele acte de agresiune co
mise de forțe armate rhodesiene îm
potriva statelor vecine Angola, Bots
wana și. Mozambic, subliniind ăă 
astfel de acțiuni constituie violări 
flagrante ale suveranității și integri
tății teritoriale ale acestor state.

Consiliul a cerut Comitetului său 
pentru sancțiuni să se întrunească 
imediat pentru a lua în considerație 
ce’ măsuri trebuie adoptate în vede
rea întăririi și extinderii sancțiunilor 
impuse împotriva regimului de la 
Salisbury și să prezinte un raport 
asupra unor astfel de propuneri pină 
la data de 23 martie. în vederea exa
minării acestui raport, Consiliul de 
Securitate trebuie să se întrunească 
pină la data de 27 martie.

Pe de altă parte, rezoluția adoptată 
1oi cere tuturor statelor să se abțină 
de la a trimite observatori la asa- 
zisele alegeri ce vor fi organizate de 
regimul rasist rhodesian la 20 aprilie, 
declarindu-le anticipat nule si neave
nite. Documentul precizează că nici 
Națiunile Unite, nici statele membre 
ale acestei organizații nu vor recu

noaște reprezentanții sau organele 
stabilite prin această farsă electorală.

★
Comitetul special al O.N.U. împo

triva apartheidului a condamnat ac
tele agresive săvîrșite de regimul 
rasist sud-african împotriva Angolei. 
într-o declarație publicată la Națiu
nile Unite, comitetul cheamă Consi
liul de Securitate să adopte toate 
măsurile necesare și subliniază nece
sitatea de a se pune capăt oricărei 
colaborări cu R.S.A.

în declarație, Comitetul special al 
O.N.U. împotriva apartheidului iși 
exprimă solidaritatea cu Angola, cu 
celelalte state din prima linie a con
fruntării cu regimurile rasiste din 
Africa australă.

★
Un purtător de cuvînt militar din 

Salisbury a confirmat că forțele ae
riene ale regimului lui Smith au 
efectuat sîmbăta trecută un raid asu
pra unor tabere ale mișcărilor de 
eliberare ale poporului Zimbabwe, 
situate pe teritoriul zambian.

Denunțînd acest nou atac al rasiști
lor rhodesieni, un purtător de cuvîrit 
al guvernului zambian a făcut cunos
cut că în cursul raidului cinci civili 
zambieni au fost uciși, iar alți patru 
au fost răniți.

Delegați la conferința organizatâ zilele trecute de mișcarea antiapartheid 
din Londra indreptindu-se spre reședința primului ministru britanic pentru 
a cere condamnarea așa-zisei „reglementări interne" din Rhodesia și simu

lacrului alegerilor proiectate de autoritățile rasiste de la Salisbury

ITALIA^ Consultări în vederea soluționării 
crizei guvernamentale

ROMA 8 (Agerpres). — Noul pre
mier desemnat al Italiei. Giulio An
dreotti. si-a continuat, joi. consultă
rile în vederea constituirii unui nou 
guvern. El s-a întilnit, în acest scop, 
cu liderii Partidului Socialist si ai 
propriului partid — democrat-creștin.

Observatorii politici subliniază că 
dacă si această ultimă încercare de

soluționare a actualei crize guverna
mentale din Italia va fi ratată, va 
deveni necesară convocarea de ale
geri generale anticipate. Soluția 
amintită nu este insă, după cum se 
știe, dorită nici de partidele politice 
si nici de opinia publică italiană, 
profund îngrijorată de gravele pro
bleme politice si economice cu care 
este confruntată tara.

Comuniștii vest-germani reafirmă necesitatea dezarmării
BONN 8 (Agerpres). — în ajunul 

dezbaterilor din Bundestagul vest- 
german în problema dezarmării, 
Partidul Comunist German a dat pu
blicității o declarație în care subli
niază dorința comuniștilor din R.F.G. 
.de a contribui la Încetarea cursei 
înarmărilor, la limitarea armamen
telor și trecerea la măsuri prac

tice de dezarmare. „Acumularea în 
continuare de armament obișnuit și 
atomic — se arată în declarație — 
precum și lărgirea bazei materiale 
pentru pregătiri militare creează in 
primul rind un pericol pentru viața- 
populației din R. F. Germania. Asi
gurarea păcii și lupta împotriva răz
boiului constituie problema decisivă 
a contemporaneității".

• Vizita președintelui Carter la Cairo • începerea convor
birilor egipteano-americane • Reuniunea Comitetului 

Executiv al O.E.P.
CAIRO 8 (Agerpres). — La Cairo 

au început joi seara convorbirile 
oficiale dintre președintele R. A. 
Egipt, Anwar El-Sadat, și pre
ședintele S.U.A., Jimmy Carter, care 
a sosit în aceeași zi în capitala 
egipteană.

După cum transmite agenția 
M.E.N., convorbirile sînt consacrate 
examinării tuturor aspectelor le
gate de continuarea negocierilor 
egipteano-lsraeliene în vederea în
cheierii tratatului de pace între 
R. A. Egipt si Israel.

Adresîndu-se oaspetelui său, a 
cărui vizită a apreciat-o drept „o 
misiune istorică și curajoasă", șeful 
statului egiptean a subliniat : „Veți 
constata că poporul egiptean este 
ferm hotărît să ajungă la o pace 
justă și globală în regiune. Sîn- 
tem, de asemenea, hotărîți ca frații 
noștri palestinieni să-și poată do- 
bîndi drepturile naționale și să-și 
recîștige libertățile". „în zilele care 
urmează — a continuat el — vom 
acționa împreună ca aceste aspi
rații să devină o realitate. Noi 
dorim să ridicăm un edificiu al păcii 
bazat pe principiile legitimității și 
legalității".

Răspunzînd, președintele S.U.A. a 
spus : „Speranța noastră este că 
vom realiza un acord care să fie 
onorabil șl să garanteze securitatea 
fiecăreia din părțile participante la 
negocieri. Dar. înainte de toate, 
scopul nostru este să ajungem la o 
pace durabilă". „Condiția cea mai 
importantă pentru dobîndirea suc
cesului a fost deja Îndeplinită — 
convingerea sinceră a ambelor părți

că pacea este preferabilă războiu
lui, că deosebirile de păreri pot fi 
soluționate mai bine dind dovadă 
de rațiune, și nu prin vărsare de 
singe".

BEIRUT 8 (Agerpres). — Comitetul 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.) s-a reunit 
la Beirut într-o ședință specială, con
sacrată examinării ultimelor evoluții 
privind situația din Orientul Mijlociu 
— anunță agenția M.A.P.

Convorbiri < 
siriano-yemenite

DAMASC 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al-Assad. a 
avut joi convorbiri cu Aii Abdallah 
Saleh, președintele R.A. Yemen, a- 
flat într-o vizită la Damasc în ca
drul unui turneu pe care îl între
prinde într-o serie de țări arabe, 
pentru a expune situația de la fron
tiera dintre cele două state yeme- 
nite. Cei doi șefi de stat au pro
cedat la un schimb de păreri asu
pra relațiilor bilaterale și principa
lelor probleme care preocupă lumea 
arabă. Au fost trecute, de asemenea, 
în revistă problemele legate de si
tuația de la frontiera dintre R.A. Ye
men și R.D.P. Yemen — informează 
agenția M.E.N.

După convorbirile de la Damasc, 
președintele R.A. Yemen a plecat în 
aceeași zi la Amman, pentru a 
conferi cu oficialități iordaniene.

IRAN

Continuă procesul normalizării vieții 
social-economice

TEHERAN 8. — Trimisul Agerpres 
transmite : Sub conducerea Consiliu
lui Revoluției — autoritatea supremă 
în stat în etapa actuală — și a gu
vernului provizoriu, in Iran continuă 
procesul de normalizare a vieții in
terne. O preocupare majoră o consti
tuie sporirea extracției de petrol — a- 
fectată serios timp de 70 zile. In ciuda 
unor dificultăți, s-a reușit ca extrac
ția de petrol zilnică să fie adusă la 
2 milioane barili, depunîndu-se efor
turi pentru creșterea sa în continuare. 
Presa a făcut cunoscut că, pentru pri
ma dată în istoria industriei petro
liere iraniene, tehnicienii și muncito
rii autohtoni au forat un puț de ex
tracție fără ajutorul experților străini.

Guvernul provizoriu a anunțat, 
miercuri, că va preleva din bugetul 
pe anul 1979—1980 unele fonduri im
portante ce vor fi folosite pentru pu
nerea în aplicare a unor măsuri so
cial-economice urgente in favoarea 
păturilor sărace ale populației. Pri
mul ministru a făcut cunoscut că 
primele 10 miliarde de riali ce vor fi 
încasate din exporturile de petrol vor 
fi puse la dispoziția organizațiilor lu

crătorilor din această ramură pentru 
construcția de locuințe.

în ceea ce privește viata politică, 
aceasta cunoaște o tendință de inten
sificare in perspectiva referendumu
lui popular de la 30 martie, în care 
toți cetățenii iranieni cu drept de vot 
vor fi chemați la urne pentru a se 
pronunța asupra viitoarei forme de 
guvernămînt. Pentru acest eveniment 
se pregătesc intens atît forțele de sub 
conducerea aiatolahului Khomeiny, 
care se pronunță pentru o republică 
islamică, cit și grupările politice 
laice. între care Frontul Național și 
Frontul Național Democratic recent 
creat, care își propune să unească 
forțele democratice progresiste din 
toate straturile societății, inclusiv u- 
nele mișcări cu orientare de stîriga.

Purtătorul de cuvînt al guvernului 
a anunțat că. în prezent. Comisia spe
cială continuă procesul de elaborare 
a proiectului noii Constituții a țării, 
menită să o înlocuiască pe cea din 
1908. El a precizat că proiectul va fi 
publicat după referendumul de la 30 
martie si va fi supus dezbaterii pu
blice. după care va fi supus aprobă
rii unei Adunări Constituante.

Conferință arabă în
ABU DHABI 8 (Agerpres). — La 

Abu Dhabi s-au încheiat lucrările 
primei conferințe arabe asupra ener
giei. informează Qatar News Agency 
(Q.N.A.). Participanții au adoptat 
hotărirea înființării unui Comitet 
permanent pentru energie, afiliat, la 
Organizația Țărilor Arabe Exporta
toare de Petrol (A.O.P.E.C.). precum 
și a unui Fond arab pentru dezvol
tare economică și socială. S-a hotă
rît. totodată, ca cea de-a doua con
ferință arabă asupra energiei să se 
desfășoare peste trei ani. în cazul în 
care împrejurările nu vor impune 
devansarea acestei date.

Totodată, în cadrul conferinței au 
fost adoptate mai multe rezoluții și

problemele energiei
recomandări. S-a recomandat astfel 
ca noul comitet pentru energie să 
stabilească si să urmărească o poli
tică energetică armonizată la nivelul 
țărilor arabe, să studieze posibilită
țile utilizării de noi surse de ener
gie. Conferința a cerut să se acorde 
prioritate studiilor- privind utilizarea 
energiei electrice, solare și a hidro
carburilor.

Participanții la reuniune au reco
mandat noului comitet să contribuie 
la definirea unei politici de raționa
lizare a consumului energetic.

în cadru) lucrărilor conferinței au 
fost abordate, totodată, probleme pri
vind nivelul producției de petrol si 
modalitățile de calculare a preturilor 
Ia export

Manifestări 
românești 

peste hotare
In aula Bibliotecii centrale din 

Copenhaga a avut loc deschi
derea expoziției fotodocumenta- 
re „Momente din istoria Româ
niei". Cu acest prilej s-a orga
nizat un stand de cărți, incluzind 
lucrări din și despre România 
traduse in limba daneză și in 
alte limbi de circulație interna
țională. Ambasadorul țării noas
tre in Danemarca, Stana Drăgoi, 
a donat Bibliotecii centrale din 
Copenhaga un set de opere în 
limbi străine ale președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu, 
documente ale P.C.R., precum și 
lucrări de istorie, geografie, eco
nomie, literatură beletristică și 
albume de artă.

La lectoratul de limbă și ci
vilizație românească de la Uni
versitatea „Maria Sklodowska- 
Curie" din Lublin (R.P. Polonă) 
a avut loc o seară de cultură 
românească. Totodată, in aula 
bibliotecii universitare s-a des
chis expoziția de fotografii 
„România, ieri și azi". Au fost 
prezenți profesori și asistenți 
universitari, Reprezentanți ai or
ganelor de partid locale, stu
dent!.

In capitala Italiei a luat sfirșit 
„Săptămâna filmului românesc" 
organizată de Biblioteca română 
din Roma și Comitetul național 
pentru difuzarea filmului de artă 
și cultură, in colaborare cu Cen
trul experimental de cinemato
grafie.

In cadrul programului de 
schimburi culturale dintre Ro
mânia și Siria, la Teatrul de 
păpuși și marionete din Da
masc a avut loc, in prezența 
unui numeros public, premiera 
spectacolului „Miinile". Cu ace
lași prilej a avut loc vernisajul 
Expoziției de fotografii din ac
tivitatea teatrelor de păpuși și 
marionete din România.

PANMUNJON :

O nouă întîlnire între reprezentanții
R. P. D. Coreene și Coreei de Sud

PANMUNJON 8 (Agerpres). — La 
Panmunjon a avut loc cea de-a doua 
întîlnire între reprezentanții R.P.D. 
Coreene și ai Coreei de Sud în le
gătură cu formarea unui Comitet 
pregătitor pentru reunificarea na
țională.

Reprezentantul Partidului Muncii 
din R.P.D. Coreeană. Kwon Min. a 
arătat că sarcina reprezentanților ce
lor două părți este „de a elimina 
confruntarea și de a marca un nou 
început, cu dorința reconcilierii re
ciproce și a unității". Referlndu-se la

formarea Comitetului de pregătire a 
reunificării naționale, el a subliniat 
că aceasta presupune nu numai per
sonalități, ci și partide și organiza
ții politice reprezentînd toate pătu
rile sociale, ceea ce înseamnă o ga
ranție fermă pentru soluționarea 
problemei reunificării ne o bază de
mocratică.

S-a convenit ca o nouă întîlnire 
pentru abordarea aceleiași probleme 
să aibă ldc la 14 martie â.c.. la Pan
munjon —- informează A.C.T.C,

Numiri In organismele superioare de conducere ale Algeriei
ALGER 8 (Agerpres). — Comitetul 

Central al Partidului Frontul de Eli
berare Națională (F.L.N.), reunit la 
Alger, a numit pe Mohammed Ben- 
Ahmed Abdelghani în funcția de 
prim-ministru al noului guvern al 
Algeriei. Portofoliul Ministerului 
Afacerilor Externe a fost încredințat

lui Mohammed Ben Yahya. în același 
timp, Abdelaziz Bouteflika si Ahmed 
Taleb Ibrahimi au fost numiți mi
niștri consilieri ai președintelui re
publicii.

La Alger s-a anunțat, de asemenea, 
că Mohamed Saleh Yahiaoui a fost 
numit coordonator al aparatului cen
tral al F.L.N.

In sprijinul eforturilor pentru dezvoltare 
ale țărilor rămase in urmă

WASHINGTON 8 (Agerpres). - 
Miniștrii de finanțe ai Grupului ce
lor 24. care reprezintă țările in curs 
de dezvoltare în cadrul Fondului Mo
netar International, au avansat o se
rie de propuneri destinate ameliora- ' 
rii in perspectivă a situației econo
mice a statelor respective. După cum 
a informat. într-o conferință de pre
să, David Ibarra Munoz (Mexic), 
care a prezidat lucrările grupului, a 
fost propusă, între altele, studierea 
creării unui nou fond, de 15 miliar
de dolari, pentru finanțarea impor
turilor de bunuri de echipament ale 
țărilor în curs de dezvoltare, altfel 
spus pentru finanțarea transferului 
de tehnologie, țările sărace văzînd în 
industrializare cea mai bună cale de 
soluționare a problemelor lor econo
mice.

Miniștrii de finanțe au propus, de 
asemenea, crearea unui sistem de a- 
jutor pe termen mediu, acoperind 
perioada de 5—10 ani, în sprijin.'^ 
țărilor care întimpină serioase dif1 
cultătl in situația balanței lor f1 ■■ 
plăti.

După cum a declarat ministrul r - v 
xican. participanții la reuniui,..?' 
grupului au schițat un tablou'foar
te pesimist al perspectivelor econo
mice pe anul 1979 ale țărilor lumii 
a treia. încetinirea creșterii econo
mice în țările occidentale indus
trializate. absenta unor progrese in 
negocierile Nord-Sud. reaccentuarea 
tendințelor protectioniste din comer
țul mondial vor fi greu resimțite — 
a spus Munoz — în țările in curs de 
dezvoltare.

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

Primire la Sofia. Pre?edln‘ 
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, Todor Jivkov, l-a primit 
miercuri pe Hikmet Cetin, viceprim- 
ministru al Turciei, aflat in vizită în 
Bulgaria. Agenția B.T.A. informează 
că părțile și-au exprimat hotărirea 
de a acționa pe mai departe în direc
ția dezvoltării relațiilor bilaterale in 
/Spiritul bunei vecinătăți.

Evoluția relațiilor hispa- 
no-cehoslovace. Regele Juan 
Carlos al Spaniei l-a primlț pe 
ministrul afacerilor externe al 
Cehoslovaciei, Bohuslav Chnoupek, 
aflat în vizită oficială la Madrid. 
S-a constatat cu acest prilej evolu
ția pozitivă a relațiilor dintre cele 
două țări în ultima perioadă și s-a 
exprimat interesul față de intensifi
carea lor continuă în domeniile 
politic, economic și cultural.

Curtea Supremă pakista
neză ^‘a susPendat dezbaterile în 
legătură cu cererea avocaților apă
rării fostului premier Zulfikar' Aii 
Bhutto de a se revizui hotărirea de 
respingere a apelului acestuia îm
potriva sentinței de condamnare a 
sa la moarte, pronunțată anul trecut 
de un tribunal din Lahore. Jude- 
cătorul-șef al Curții Supreme, 
Anwar-Ul-Haq, a anunțat că se va 
proceda la o reanaliză de fond în 
legătură cu problemele care s-au 
ivit la - recentele dezbateri și . că, 
în acest scop, viitoarea audiere va 
avea loc duminică. Avocatul prin

cipal al apărării, Yahya Bakhtiar, a 
declarat că „întregul proces în 
apel trebuie să fie reexaminat".

Premierul desemnat al
Belgiei, Paul Vanden Boeynants,
a eșuat in misiunea pe care i-a în- 
credintat-o regele . Baudouin de a 
forma un nou guvern, informează 
agenția Associated Press. Astfel, la 
trei luni după alegerile generale, in 
urma cărora nici unul dintre parti
dele politice nu a obtinut majori
tatea necesară pentru constituirea
unui guvern monocolor. criza guver
namentală belgiană persistă, in po
fida repetatelor încercări de a i se
pune capăt.

La Viena a avut loc ° nou^ 
ședință ordinară în cadrul negocieri
lor privind reducerea trupelor și ar
mamentelor și măsuri adiacente in 
Europa centrală. A luat cuvintul șeful 
delegației sovietice, Nikolai Tarasov.

Campania electorală din 
Thailanda Thailanda vor avea 
loc, la 22 aprilie, alegeri parlamen
tare. Aproximativ 21 milioane de ce
tățeni cu drept de vot sint chemați 
să aleagă pe cei 301 deputați ai viito
rului parlament al țării. In prezent 
este în curs de desfășurare campa
nia pentru desemnarea candidaților, 
in care sînt antrenate numeroase 
partide și grupări politice.

La Geneva are loc în prezent re
uniunea Comitetului special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației — organism din care fac 
parte 47 de state, intre care și 
România. Sarcina prioritară a actua
lei reuniuni, care va dura oină la 
16 martie, este aceea de a examina 
propunerile înaintate de state in le
gătură cu sporirea și perfectionarea 
rolului Națiunilor Unite, creșterea 
eficientei activității organizației mon
diale in procesul apă'rării și con
solidării păcii, respectării legalită
ții internaționale, reglementării pe 
cale pașnică a conflictelor — 
concluziile dezbaterilor urmind a 
fi înaintate viitoarei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U.

Așa cum este cunoscut, creșterea 
rolului O.N.U. în întreaga viată in
ternațională constituie o constantă a 
politicii externe a României socia
liste. în documente ale partidului și 
statului nostru, in . cuvintările tova
rășului Nicolae Ceaușescu se subli
niază in permanență necesitatea de 
a se acționa pentru ca O.N.U. să .de
vină un instrument cit mai puternic 
și mai eficace. în stare să aducă o 
contribuție tot mai substanțială la 
apărarea și consolidarea păcii si 
securității internaționale.' sprijinind 
cu întreaga sa autoritate indenen- 
denta și suveranitatea statelor, drep
tul popoarelor de a-și hotărî de sine 
stătător destinele.

în concepția României privind de
mocratizarea relațiilor internaționale. 
Organizația Națiunilor Unite, cuprin- 
zind cvasiunanimitatea țărilor lumii, 
reprezintă cadrul cel mai adecvat 
pentru dezbaterea și soluționarea 
marilor probleme care confruntă 
omenirea, cu participarea pe baze 
egale a tuturor statelor.

Cu atît mai mare însemnătate ca
pătă in acest context lucrările Comi
tetului special pentru Carta O.N.U. 
și creșterea rolului organizației în 
condițiile în care aceste lucrări nu 
se desfășoară, din păcate, intr-un 
climat senin. în diferite zone 
ale globului persistă focare mai 
vechi de încordare și conflict 
sau și-au făcut apariția alte
le noi. între state membre ale 
O.N.U. au loc ciocniri. înfruntări ar
mate. Toate aceste evoluții pun și 
mai pregnant în evidență necesitatea 
creșterii rolului O.N.U., a eficienței 
sale in viata internațională.

Este știut că una din cauzele fali

mentului defunctei Ligi a Națiunilor 
a fost tocmai faptul că na s-a acțio
nat cu hotărîre, că nu s-au luat din 
timp măsuri pentru prevenirea și 
stingerea conflictelor. Experiența 
tristă a trecutului subliniază, cu și 
mai multă tărie, necesitatea ca toate 
statele membre ale O.N.U. să nu 
cruțe nici un efort pentru ca organi
zația să fie cu adevărat un instru
ment viguros și eficace in apărarea 
păcii și securității generale, in pro
movarea telurilor colaborării si pro
gresului in lume.

între toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială, a unei lumi mai 
bune și mai drepte, a unei păci trai
nice", prezentat Adunării Generale in 
noiembrie 1975, se spunea : „Rațiunea 
fundamentală care a stat la baza în
ființării O.N.U. a fost de a feri ge
nerațiile viitoare de flagelul răboiu- 
lui, de a asigura soluționarea pe cale 
pașnică a oricăror diferende interna
ționale. Nu se poate aprecia insă că 
această înaltă îndatorire a forului 
mondial a fost îndeplinită in mod sa
tisfăcător. Popoarele sint pe bună

alte 48 de state, pe care Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat-o prin 
consens la trecuta sesiune, s-a sta
bilit comitetului ca sarcină prioritară 
încheierea examinării propunerilor 
prezentate de state in legătură cu 
reglementarea pe cale pașnică a di
ferendelor. astfel incit această temă 
majoră a vieții internaționale să 
poată fi dezbătută la viitoarea reu
niune a forului mondial.

în această ordine de idei, de o a- 
preciere pozitivă s-a bucurat in 
rindul membrilor comitetului pro-

O NECESITATE STRINGENTĂ:

Creșterea rolului O.N.U. 
în viata internațională 
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La baza Cartei O.N.U., documentul 
fundamental al organizației, se află 
— cum bine se știe — principiile le
galității si eticii internaționale. Ade- 
rind la Organizația Națiunilor Unite, 
fiecare stat și-a luat implicit obliga
ția solemnă de a le aplica neabătut 
în viață, respectarea întocmai a aces
tor principii fiind condiția esențială a 
unei lumi a păcii.

Promovarea consecventă a legali
tății și eticii internaționale este o 
cerință primordială a vieții interna
ționale. căreia O.N.U.. ca expresie a 
intereselor fundarrtentale ale tuturor 
popoarelor, trebuie să-i consacre în 
cel mai înalt grad atenția. Tocmai de 
aceea tara noastră consideră că este 
imperios necesar ca O.N.U. să se ri
dice la înălțimea misiunii istorice în
credințate de popoare — aceea de in
strument cit mai eficace în opera de 
edificare a unei lumi a păcii, secu
rității si cooperării.

Pornind de la asemenea pre
mise. in cunoscutul document cu- 
prinzînd „Poziția României cu pri
vire la îmbunătățirea și democrati
zarea activității O.N.U., la întărirea 
roiului său in realizarea colaborării

Pe marginea reuniunii 
Comitetului special 

pentru Carta O.N.U.
dreptate îngrijorate de faptul că au 

‘existat și continuă să existe cazuri 
numeroase de recurgere la forță sau 
la amenințarea cu forța, ceea ce a 
dus la conflicte militare, la încălca
rea suveranității și integrității unor 
state, creind pericole grave pentru 
pacea și securitatea întregii lumi".

Activitatea desfășurată de comitet 
la reuniunile precedente a permis 
acumularea unui număr însemnat de 
propuneri și sugestii din partea sta
telor, ceea ce evidențiază o dată mai 
mult faptul că sporirea rolului și efi
cientei O.N.U. în statornicirea unor 
condiții de liniște și pace pe planeta 
noastră răspunde realmente unor co
mandamente ale vieții internaționale.

în rezoluția inițiată de România și

punerea țărir noastre privind încheie
rea unui tratat general prin care 
toate statele să-și ia angajamentul de 
a soluționa orice diferend intre ele, 
indiferent de natura sa, exclusiv prin 
mijloace pașnice. Totodată. România 
a luat inițiativa înființării unui or
ganism de conciliere și bune oficii, 
subordonat Adunării Generale, care 
ar urma să joace un rol activ in 
prevenirea diferendelor internațio
nale și în găsirea de soluții corespun
zătoare intereselor statelor implicate, 
în concordanță cu spiritul bunei ve
cinătăți și coexistentei pașnice.

Sînt propuneri care au o deosebită 
însemnătate si actualitate, transpu
nerea lor în viață fiind neîndoios 
menită să contribuie la creșterea în
crederii statelor în capacitatea O.N.U. 
de a-și îndeplini funcțiile conferite 
de Cartă în domeniul menținerii 
păcii și securității.

Totodată, instituirea, ca regulă ge
nerală, a obligativității de a se folosi 
de către sțatele membre cadrul 
oferit de O.N.U. pentru reglemen
tarea diferendelor ar avea o in
fluentă deosebit de favorabilă asupra 
climatului politic mondial, ar în

lesni prevenirea și stingerea grabnică 
a focarelor de tensiune si conflict, ar 
promova cursul destinderii, creind, 
totodată, condiții favorabile pentru 
trecerea la măsuri efective de dezar
mare — deziderat vital ăl popoa
relor.

în cadrul grupului său de lucra, 
comitetul a trecut la examinarea 
propunerilor statelor vizind imbuna- 
tătirea și raționalizarea procedurilor 
și metodelor de lucru existente in 
cadrul O.N.U. în acest context, dele
gația română a prezentat o serie de 
propuneri menite să contribuie la 
îmbunătățirea structurilor și demo
cratizarea activității organismelor 
O.N.U., aducerea lor tn concordanță 
cu situația nouă a organizației — ce
rință de actualitate, a cărei realizare 
este de natură să stimuleze creș
terea eficientei și capacității de ac
țiune a O.N.U. România a propus 
astfel organizarea unei dezbateri te
meinice a problemelor de pe ordi
nea de zi. depunindu-se eforturi pen
tru a se ajunge la consens., in Con
dițiile participării la elaborarea 
soluțiilor a tuturor statelor. Țara 
noastră a propus, de asemenea, ex
tinderea practicii tinerii de reuniuni 
ale O.N.U. în diferite state membre 
si repartizarea mai largă a sediilor 
organismelor din sistemul O.N.U.. ge
neralizarea metodei d<’ desemnare 
democratică, prin alegere, a statelor 
in organele Națiunilor Unite cu 
componentă restrînsă. îmbunătățirea 
metodelor de lucru ale secretariatu
lui O.N.U. Aceste propuneri au fost 
apreciate pozitiv de un mare număr 
de state, care au evidențiat că apli
carea lor tn viață va contribui ia 
creșterea prestigiului Națiunilor U- 
nite. la atragerea mal largă a state
lor la activitățile O.N.U.

Comitetul Iși continuă dezbaterile 
tntr-un spirit de lucru, tnsusi mersul 
reuniunii comitetului confirmă, așa 
cum au subliniat, de altfel, o serie 
de delegații, justețea propunerii 
românești de a se prelungi mandatul 
acestui organism, astfel incit el să-și 
încheie misiunea încredințată, con
tribuind la ..optimizarea activității 
Națiunilor Unite", la creșterea rolu
lui organizației de apărător al lega
lității internaționale, ca promotor tot 
mai activ ăl năzuințelor și interese
lor popoarelor de pace, securitate și 
dezvoltare liberă.

Nicolae PLOPEANU

Tîrgul internațional de 
primăvară de la Viena 8 fost 
inaugurat joi. La tîrg, care în acest 
an este la cea de-a 109-a ediție, iși 
expun produsele peste 3 400 de firme 
din aproximativ 30 de țări. într-o 
alocuțiune rostită la deschiderea tîr- 
gului, cancelarul Austriei. Bruno 
Kreisky, a evidențiat importanta ex
tinderii și întăririi relațiilor econo
mice și comerciale dintre țările lumii.

După organizarea de noi 
alegeri *rei Circumscripții din 
Bangladesh, joi la Dacca au fost date 
publicității rezultatele definitive ale 
alegerilor parlamentare de la 18 fe
bruarie. Partidul Naționalist din Ban
gladesh al președintelui Ziaur Rah
man a obtinut 207 din cele 300 de 
mandate ale noului parlament. Parti
dul „Liga Awami" al fostului pre
mier Mujibur Rahman a întrunit 39 
mandate, fiind oficial considerat
principalul partid de opoziție din 
tară.

Rata medie a inflației tn 
țările industrializate occidentale a 
fost anul trecut de 6.8 1a sută fată 
de 7,8 la sută in 1977, indică statisti
cile publicate de Fondul Monetar In
ternațional la Washington. Acest pro
gres înregistrat în lupta impotriva 
inflației este umbrit de accentuarea 
tendințelor de creștere a preturilor, 
începînd de la sfîrșitul, anului trecut, 
care releva pentru anul în curs o 
recrudescentă a inflației. Astfel, in 
decembrie anul trecut, rata preturi

lor crescuse deja cu 7,2 la sută în 
comparație cu aceeași perioadă a 
anului precedent.

Contribuția țărilor neali
niate la cauza păcii, inde* 
pendenței naționale, justiției și pro
gresului social este tema seminarului 
ce se va desfășura la Kingston. La 
reuniune vor participa delegați din 
49 de țări. în cadrul seminarului va 
avea loc o sesiune deschisă consa
crată mijloacelor care să conducă la 
instituirea unei noi ordini economice 
Internationale mai* juste.

Prețul petrolului pfața 
mondială ar putea crește cu circa 7 
la sută peste majorarea anunțată de 
O.P.E.C. în luda decembrie 1978 — se 
arată înțr-un raport al Oficiului ge
neral de contabilitate al S.U.A. Do
cumentul arată că, din cauza majoră
rii prețurilor petrolului, inflația și 
șomajul vor crește in Statele Unite 
substanțial, iar rata creșterii econo
mice a țării va scădea.

Descoperirea unui depo
zit ilegal de explozibile. 
Poliția nord-irlandeză a descoperit, 
miercuri, intr-un cartier al Belfastu- 
lui un mare depozit ilegal de explo
zibile, conținînd 42 de recipiente, fie
care avînd aproximativ 20 kg. Citind 
surse ale poliției, agenția A.P. infor
mează că descoperirea amintită a fost 
făcută în urma organizării unor am
ple cercetări, după primirea unor >v- 
formații potrivit cărora I.R.A. inu 
ționa să inițieze o nouă serie de ac
țiuni teroriste de amploare.

Orașe braziliene amenin
țate de inundații.In n<*d-^ 
Braziliei, 26 de orașe situate pe teri
toriile a patru state din componența 
acestei țări sint în primejdie de a fi 
inundate de apele în creștere ale 
fluviului Sao Francisco, al cărui de
bit a sporit considerabil din cauza 
ploilor puternice din zonă. S-a preci
zat că respectivele orașe se află toa
te în aval de barajul de la Sobra- 
dinho, unul’din cele mai importante 
din această regiune a Braziliei. Au
toritățile locale au luat măsuri de 
evacuare a populației din cartierele 
mai joase ale orașelor aflate in pe
ricol.

Ziarul britanic „TheSun", 
publicația cu cel mai mare tiraj din. 
insulele britanice (4 milioane exem
plare), nu a apărat miercuri, ca ur
mare a grevei tipografilor cu un 
regim de angajare parțială.

Șapte persoane acuzate 
de trafic de stupefiante au 
fost arestate recent la Istanbul, după 

• ce la locuința uneia dintre acestea a 
fost găsită și confiscată o cantitate 
de 1.6 kilograme heroină, in valoare 
de 1.8 milioane dolari. De menționat 
că „proprietarul" acestei „mărfi" 
abia fusese eliberat dintr-o închisoare 
din R.F. Germania, unde a executat 
o pedeapsă tot pentru trafic de dro
guri.

Date inedite în legătură cu structura 
planetei Jupiter

O primă concluzie 
care se degajă din stu
dierea planetei Jupiter 
de către sonda spațială 
americană „Vopager-l" 
este aceea că „pata ro
șie", cu o suprafață de 
trei ori mai mare decit 
cea a Pământului. oare 
să fie un uriaș uragan, 
constituit din cinci vir- 
tejuri diferite ce se ro
tesc în sens invers ace
lor de ceasornic.

Sonda spațială „Vo- 
yager-1" a dezvăluit, de 
asemenea, prezenta in 
jurul planetei Jupiter a

unui inel alcătuit din 
particule relativ mari, 
care realizează o miș
care de revoluție in
tr-un interval de apro
ximativ șapte ore. După 
cum a relevat Bradford 
Smith', șeful grupului 
de experți de la Pasa
dena specializat in in
terpretarea imaginilor 
recepționate, descoperi
rea este deosebit de 
importantă, Jupiter in- 
trind acum, alături de 
Saturn și Uranus, in ca
tegoria planetelor de 
mari dimensiuni cu

inele in jurul lor (din
tre acestea n/imai Nep- 
tun nu are o asemenea 
caracteristică). Calculele 
preliminare arată că 
inelul, in grosime de 
circa 30 km. se află la 
o distanță de 55 000 km 
de stratul de nori jupi- 
terieni.

„Voyager-1" se în
dreaptă in prezent spre 
planeta Saturn, in ve
cinătatea căreia va ajun
ge după 20 de luni. Cea 
de-a doua sondă din 
serie se va apropia de 
Jupiter in luna iulie.
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