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Nicolae Ceausescu,
9 

președintele Republicii Portugheze, 
generalul Antonio Ramalho Eanes, 
va face o vizită oficială în țara noastră

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, genera

lul Antonio Ramalho Eanes, pre
ședintele Republicii Portugheze, 
împreună cu doamna Maria Ma

nuela Ramalho Eanes, va face o 
vizită oficială în România, între 
21 și 23 martie a.c.

încununare a rezultatelor deosebit de rodnice ale dialogului la nivel înalt româno-francez

Președinții Nicolae Ceausescu si Valerv Giscard d'Estaing au semnat 
Declarația comuna a RepubEcii Socialiste România si a Republicii franceze

dintre cele două țări

Ceremonia semnării Declarației comune

Simbătă, 10 martie, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Franceze, Valâry Giscard 
d’Estaing, au semnat, in cadrul unei 
ceremonii, care a avut loc la Palatul 
Republicii, Declarația comună a 
Republicii Socialiste România și a 
Republicii Franceze.

La solemnitate au participat tova

DECLARAȚIA COMUNA
a Republicii Socialiste România

și a Republicii Franceze

intre intreprinde-

Republica Socialistă România și Republica Franceză,

Fidele prieteniei tradiționale dintre popoarele român șt 
francez, întemeiată pe profunde afinități de limbă și cul
tură, precum și pe aspirațiile comune spre progres ;

Hotărite să adîncească această prietenie, să dezvolte 
colaborarea dintre cele două țări și să o extindă la noi 
domenii ;

Hotărite să-și unească eforturile pentru dezvoltarea pro
cesului destinderii și intărirea securității și păcii in Europa 
ți in lume ;

Subliniind, in acest sens, importanța primordială a res
pectării independenței și suveranității fiecărui stat ;

Convinse că dezvoltarea relațiilor dintre ele servește 
»tit intereselor României șl Franței, cit și cauzei păcii:

Declară, în mod solemn, cele ce urmează :
I

Cele două părțî consideră că aprofundarea dialogului 
politic dintre România și Franța constituie un obiectiv de 
o importanță deosebită.

Ele evidențiază rolul deosebit pe care l-a avut aplicarea 
Declarațiilor româno-franceze din 18 mai 1968 și din 15 
iunie 1970 pentru dezvoltarea relațiilor do prietenie și 
cooperare dintre cele două țări.

Ele subliniază, de asemenea, importanța contactelor 
dintre primii miniștri și membrii celor două guverne.

Cele două părți subliniază interesul pe care îl acordă 
întâlnirilor periodice dintre miniștrii afacerilor externe, 
precum și consultărilor periodice și, de fiecare dată cind 
situația o cere, dintre cele două ministere de externe 
asupra tuturor problemelor de interes comun.

In scopul lărgirii relațiilor româno-franceze, cele două 
părți vor favoriza dezvoltarea legăturilor dintre parla
mente, municipalități și alte instituții din cele două țări.

Cele două părți își exprimă satisfacția față de dezvol
tarea relațiilor economice dintre cele două țări in cursul 
ultimilor ani. Ele au convenit să depună eforturile ne
cesare pentru dezvoltarea și mai rapidă a acestor rapor
turi, potrivit posibilităților oferite de potențialul economic 
și industrial de care dispun România și Franța.

Cele două părți iși reafirmă voința de a realiza și, pe 
cit posibil, de a depăși obiectivul dublării schimburilor 
comerciale in 1980 față de 1975, pe baze cit mai echili
brate. In această privință, ele subliniază importanța 
pe care o prezintă continuarea liberalizărilor, acțiunea 
în vederea facilității accesului produselor și avantajele 
acordate României de Comunitatea Economică Europeană 
în domeniul preferințelor generalizate.

Cele două părți își reafirmă hotărirea de a continua 
eforturile pentru lărgirea și diversificarea cooperării eco-

Semnată la București, la 10 martie 1979.

Președintele
Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU

rășii Manea Mănescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu. Cornel Burtică. Virgil 
Cazacu Lina Ciobanu, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Ion Ionită, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu. Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan

Ion Coman, Miu Dobrescu, 
Fazekas, Mihai Gere Nicolae 

Vasile
Winter, 
membri 

■ oficiale
luat

Andrei,
Ludovic 1
Giosan,
Richard 
cum și 1 
persoane

Au luat parte
Poncet, Jean-Franțois Deniau, 
ques Legendre, Jean-Pierre Prou- 
teau, Jacques Wahl, celelalte per-

Patilineț, Ion Ursu, 
Marin Vasile, pre- 
ai guvernului, alte 
române.

Jean-Franțois 
Jac-

nomice, in special iu domeniile producției industriale 
tehnologiei.

Cele două părți au convenit să favorizeze aprofundarea 
cooperării economice in sectoarele in care există deja o 
asemenea cooperare, cum sint industria de automobile, 
aeronautica, informatica, construcțiile de mașini și pe
trochimia și lărgirea acestei cooperări în noi sectoare, 
cum sint folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice, 
telecomunicațiile, electronica etc. Ele afirmă dorința lor 
comună ca negocierile în curs in aceste domenii să fie 
cit mai curind finalizate.

Cele două părți au convenit să încurajeze realizarea 
de noi acțiuni de cooperare pe terțe piețe și să favori
zeze în acest scop informarea reciprocă 
rile și organismele din cele două țări.

Părțile își exprimă, totodată, 
cooperare între întreprinderile 
două țări. Ele au stabilit ca, în 
guvernamentală de cooperare 
viitoarea sa sesiune, măsuri corespunzătoare.

Dorind să întărească prietenia tradițională dintre cele 
două popoare, printr-o cunoaștere reciprocă mai largă și 
mai profundă a culturilor lor, precum și a realităților 
din România și Franța, cele două părți au convenit să 
lărgească schimburile culturale, științifice și tehnice.

Ele vor încuraja in acest scop manifestările culturale, 
precum și schimburile de delegații. O atenție deosebită 
se va acorda organizării periodice de expoziții de artă, 
știință și tehnică, de carte, precum și organizării de 
festivaluri artistice, săptămini ale filmului, traducerii de 
lucrări din literaturile română și franceză. Ele vor 
facilita organizarea de întâlniri pe teme de interes comun 
în domeniile cultural, științific și tehnic.

Ele vor favoriza promovarea limbilor română și 
franceză In invățămîntul școlar, universitar și extrașco- 
lar, precum și în cercurile științifice, tehnice și pro
fesionale. Cele două părți consideră că dezvoltarea schim
burilor In domeniul turismului și sportului va contribui, 
de asemenea, la — ■ _ ' ' _■
reciproce între cele două popoare. In acest sens, ele au 
convenit să încurajeze aceste schimburi, să favorizeze 
întâlnirile între tineri români și francezi.

II
România și Franța consideră că respectarea strictă de 

către toți a scopurilor și principiilor Națiunilor Unite și 
a principiilor înscrise in Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa constituie o condiție 
indispensabilă pentru menținerea păcii, intărirea destin
derii și progresul popoarelor.

de a se realiza o 
mijlocii din cele

dorința 
mici și 
acest sens, Comisia mixtă 
economică să adopte, la

adincirea prieteniei și cunoașterii 

(Continuare în pag. a IH-a)

Președintele
Republicii Franceze

VALERY GISCARD D'ESTAING

soane oficiale care l-au însoțit pe 
președintele Franței in vizita sa in 
România.

Erau prezenți ambasadorul țării 
noastre la Paris. Corneliu Mănescu, 
și ambasadorul Franței la București, 
Pierre Cerles.

După semnare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Valery Giscard d’Estaing s-au felici
tat Reciproc, și-au strins cu căldură 
mîinile.

La încheierea ceremoniei, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Valery 
Giscard d’Estaing au închinat o cupă 
de șampanie pentru întărirea conti
nuă a prieteniei tradiționale româno- 
franceze. pentru dezvoltarea tot mai 
intensă a colaborării rodnice dintre 
țările noastre, in folosul și spre 
binele ambelor popoare, în interesul 
cauzei păcii, securității și cooperării 
în Europa și în întreaga lume.

(Continuare în pag. a Il-a)

In timpul vizitei la Sinaia

n Capitală

Președintele Republicii Franceze, 
Valery Giscard d’Estaing, și-a în
cheiat, simbătă, vizita oficială efec
tuată In țara noastră împreună cu 
doamna Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

Solemnitatea plecării înalților 
oaspeți a avut loc pe aeroportul in
ternațional Otopeni.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Valery Giscard d’Estaing, 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
Anne-Aymone Giscard d’Estaing au 
sosit la aeroport împreună. Aeropor
tul era pavoazat cu drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Franceze. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portretele pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Valery Giscard d’Estaing, încadrate 
de drapelele de stat ale celor două 
țări.

Pe mari pancarte, în limbile româ
nă și franceză, erau înscrise urările :

se dezvolte continuu relațiile 
tradiționale de prietenie și colabora
re româno-franceze, spre binele am
belor țări și popoare, al cauzei păcii 
și securității în Europa și în lume !“, 
„Trăiască pacea, prietenia și co
laborarea între toate popoarele 
lumii !“.

Sosirea celor doi șefi de stat a fost 
salutată cu urale și ovații de repre
zentanții populației Bucureștiului, 
care au dat din nou expresie senti
mentelor de prietenie ce și le nu
tresc reciproc cele două popoare, do
rinței lor de a da noi dimensiuni și 
noi valențe colaborării dintre Româ
nia și Franța.

în această atmosferă de caldă 
prietenie s-a desfășurat ceremonia 
plecării spre patrie a președintelui 
Republicii Franceze.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Franceze și Repu
blicii Socialiste România, în timp ce, 
în semn de salut, au fost trase 21 
salve de artilerie.

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

în continuare, președintele Re
publicii Franceze, Valery Giscard 
d’Estaing, și doamna Anne-Aymone 
Giscard d’Estaing, persoanele fran
ceze din suita prezidențială și-au luat 
rămas bun de la tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec. Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Ion Dincă, Janos 
Fazekas, Ion Ioniță, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei. Ion Co
man, Miu Dobrescu, Nicolae Giosan, 
Ion Ursu, cu soțiile, precum și de la 
tovarășii loan Avram, Traian Dudaș, 
Mihail Florescu, George Homoștean, 
Suzana Gâdea, Eugen Proca. Con
stantin Stătescu, Ion Traian Ștefă- 
nescu, miniștri.

Președintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat 
rămas bun de la Jean-Franțois 
Poncet, ministrul afacerilor externe,
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Dejun oficial oferit de președintele Valery Giscard d’Estaing

în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Președintele Republicii Franceze, 
Valfe.ry Giscard d’Estaing, și doamna 
Anne-Aymone Giscard d’Estaing au 
oferit simbătă. In saloanele Ambasa
dei Franței, un dejun oficial în 
onoarea președintelui Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

Au luat parte Manea Mănescu,

Ștefan Voitec, Emil Bobu, Ion Gheor
ghe Maurer. Cornel Burtică. Virgil 
Cazacu, Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Ion Ioniță, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea. Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Illa Verdeț, Ștefan Andrei, 
Ion Coman, Miu Dobrescu, Nicolae 
Giosan, Ion Ursu, cu soțiile, membri 
ai guvernului, conducători ai unor

Instituții centrale, organizații de 
masă ți obștești, personalități ale 
vieții culturale (1 științifice din țara 
noastră.

Au participat, de asemenea, Jean- 
Franțois Poncet, Jean-Franțois De
niau, Jacques Legendre, Jean-Pierre 
Prouteau, Jacques Wahl, celelalte 
persoane oficiale care l-au Însoțit pe 
președintele Republicii Franceze în

v vizita oficială efectuată în tara noas
tră.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Paris și ambasadorul Franței 
la București.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, președinții Valery Giscard 
d’Estaing și Nicolae Ceaușescu 
rostit toasturi.

au

COMUNICAT COMUN

Toastul președintelui 
Valery Giscard d’Estaing

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

vă

în declarațiile 
acestei coope-

vă mulțumesc

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Nu voi ține acum un discuns, ci 

doar un scurt toast de mulțumire. 
Mai întîi spre a vă mulțumi dum
neavoastră și înalților demnitari 
români de a fi venit în această 
mică parte a teritoriului francez 
de la București, unde sîntem foar
te bucuroși de a vă primi.

Spre a vă mulțumi apoi, dom
nule președinte, pentru reușita în- 
tllnirii noastre. Nu numai că am 
confirmat împreună ceea ce s-a 
hotărît în trecut, dar am reușit să 
dăm un nou impuls cooperării 
dintre România și Franța. Noi am 
Înscris de mult 
noastre principiile 
rări politice.

Vreau apoi să
pentru perfecta organizare a aces
tei vizite, pentru atenția și cordia
litatea cu care ne-ați înconjurat pe 
noi personal, precum și delegația 
noastră. Nu este vorba numai de 
relațiile dintre un stat și altul, ci 
de dezvoltarea relațiilor dintre 
două popoare a căror prietenie 
este tradițională.

Vreau, în sfîrșit, să vă mulțu
mesc, domnule președinte, pentru 
rolul personal pe care l-ați avut 
în reușita acestei vizite. Grație 
hotărtrilor pe care le-am luat, gra
ție tonului pe care l-ați imprimat 
discuțiilor noastre, grație atmosfe
rei cordiale în care am discutat, 
simt că am trecut Ia o etapă foarte

țara dumneavoastră spre Si- 
Pretutindeni am văzut sem- 
bucuriei și bunăvoinței pe 

românii le-au arătat delega-

importantă tn relațiile dintre țări
le noastre.

Vreau să mulțumesc poporului 
român pentru bunăvoința pe care 
a dovedit-o și pentru primirea ce 
ne-a fost rezervată atît în Bucu
rești, cît și în timpul călătoriei 
prin 
naia. 
nele 
care
ției franceze, ale prieteniei și cor
dialității arătate președintelui 
Franței. Am văzut, de asemenea, 
româncele surîzînd, făcîndu-ne 
semne de bun venit. Nu știu dacă 
translatorul a tradus bine surîsul 
româncelor... (Animație).

Domnule președinte, doresc să 
vă mulțumesc încă o dată pentru 
felul în care ați asigurat succesul 
vizitei noastre, pentru importanța 
și înalta apreciere ce ați acordat-o 
acestei vizite. într-adevăr, legătu
rile dintre Franța și România, din
tre popoarele noastre trebuie să 
devină un element al prieteniei și 
păcii în Europa și în lume.

Vreau să ridic paharul
— în onoarea Excelenței Sale, 

președintele Republicii Socialiste 
România,

— în onoarea doamnei Ceaușescu, 
care a avut amabilitatea să ne în
soțească în cursul vizitei,

— pentru acest nou impuls dat 
prieteniei, afecțiunii și cooperării 
dintre România și Franța! (Aplau- 
■e).

Domnule președinte,
Doamnă Giscard d’Estaing, 
Domnilor șl doamnelor. 
Tovarăși și prieteni,
Aș dori să încep prin a

mulțumi, domnule președinte, pen
tru că ați răspuns invitației pe 
care v-am adresat-o și ați făcut 
această vizită în România.

Intr-adevăr, între România si 
Franța, între cele două popoare e- 
xistă relații vechi, tradiționale, ba
zate pe considerație și stimă re
ciprocă, pe o anumită influență la
tină.
s-au 
le și 
nat 
noastre au luptat împreună în pri
mul război mondial pentru inde
pendență, pentru a fi ele însele. 
Chiar și în al doilea război mon
dial, românii și francezii au luptat 
împreună împotriva fascismului , 
în ultima parte a războiului, ar
matele noastre au luptat împreună 
în cadrul coaliției antihitleriste.

Dar desigur, cel mai important 
este acum nu istoria, ci Ceea ce 
trebuie să facem pentru dezvol
tarea colaborării în toate domenii
le, pentru a contribui la o politi
că de securitate, de destindere și 
pace în Europa și în întreaga 
lume.

într-adevăr, vizita dumneavoas
tră, convorbirile și înțelegerile la 
care am ajuns deschid noi per
spective acestei colaborări în toate 
domeniile.

Dacă vizita dumneavoastră se 
încheie cu rezultate atît de bune, 
ele se datoresc, desigur, faptului că 
popoarele noastre nutresc aceleași 
idealuri de pace, de dreptate și fe
ricire, că sînt ferm atașate princi
piilor respectării dreptului la inde
pendență și suveranitate al fiecărei

Nu o dată popoarele noastre 
aflat alături în condiții gre- 
ușoare. Așa cum ați mențio- 
în primul toast, popoarele

națiuni. în concretizarea înțelegeri
lor la care am ajuns, dumneavoastră 
ați avut, fără îndoială, un rol foar
te important Iată de ce eu aș dori 
să exprim deplina noastră satis
facție pentru remarcabilul succes 
al vizitei, pentru înțelegerea la 
care am ajuns și să dau glas 
convingerii că tot ceea ce am con
venit atît pe plan bilateral, cît și 
în ce privește extinderea conlucră
rii pe plan internațional se va 
realiza.

Aș dori încă o dată să exprim 
mulțumirile mele pentru invitația 
ce mi-ați adresat de a vizita Fran
ța. Sîntem convinși că intensifi
carea contactelor — atît la nivel 
înalt, cît și la toate nivelurile — 
între țările noastre corespunde pe 
deplin intereselor celor două po
poare. cît și cauzei păcii în lume.

Desigur, sentimentele pe care 
le-ați constatat la poporul român 
în aceste zile exprimă dorința sa 
de ă dezvolta continuu prietenia 
tradițională cu poporul francez 
prieten. Surîsul româncelor este a- 
dresat atît acestei prietenii tradi
ționale, cît și, îndeosebi, președin
telui Franței.

Regretăm că vizita a fost atît de 
scurtă. Sperăm însă că veți reveni 
curînd în România și, de aseme
nea, sperăm să ne reîntîlnim, în- 
tr-o perioadă nu prea îndepărtată, 
în Franța.

Iată de ce, avînd convingerea că 
această vizită marchează un mo
ment nou în relațiile româno-fran
ceze, doresc să ridic acest pahar :

— în cinstea prieteniei de 
nezdruncinat dintre România și 
Franța,

— în cinstea președintelui Franței, 
Giscard d’Estaing, și a doamnei 
Giscard d’Estaing. a celorlalți prie
teni francezi și a dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

PLECAREA DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)
Jean-Franțois Deniau, ministrul co
merțului exterior, Jacques Legendre, 
secretar de stat la Ministerul Muncii 
și Participării, Jean-Pierre Prouteau, 
secretar de stat la Ministerul Indus
triei, Jacques Wahl, secretar general 
Ia Președinția Republicii, și de la 
celelalte persoane oficiale care l-au 
însoțit pe președintele Republicii

Franceze la vizita efectuată în țara 
noastră.

La ceremonia plecării erau de față 
ambasadorul României la Paris, Cor
nelia Mănescu, și ambasadorul Fran
ței la București, Pierre Cerles.

La scara avionului, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Valfery Giscard 
d’Estaing și-au strins cu căldură 
mîinile. Cu aceeași cordialitate și-au

luat rămas bun tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anne-Aymone 
Giscard d’Estaing.

Dînd glas satisfacției pentru rezul
tatele pozitive ale acestei vizite, miile 
de cetățeni aflați pe aeroport aplau
dau cu însuflețire, ovaționînd înde
lung pentru continua dezvoltare a 
prieteniei româno-franceze, in folosul 
ambelor popoare, al cauzei păcii.

securității și cooperării In Europa șl 
în întreaga lume.

Un grup de pionieri au oferit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și pre
ședintelui Valfery Giscard d’Estaihg, 
tovarășei Elena Ceaușescu și doamnei 
Anne-Aymone Giscard d’Estaing bu
chete de flori.

La ora 15,45, aeronava preziden
țială â decolat, îndreptîndu-se spre 
Paris.

INTÎLNIRE 
DE LUCRU

Sîmbătă dimineața a avut loc o 
tntllnire de lucru, la care au parti
cipat Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Neculai Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, Du
mitru Bejan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Gheorghe Fulea, adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, și Jean-Franțois Deniau, 
ministrul comerțului exterior, Jean- 
Pierre Prouteau, secretar de stat la 
Ministerul Industriei, alte persoane 
oficiale franceze.

în spiritul înțelegerilor și ori
entărilor stabilite de președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Valâry Giscard d’Estaing, au fost 
examinate noi posibilități și acțiuni 
concrete menite să conducă la lăr
girea și diversificarea colaborării și 
cooperării reciproc avantajoase pe 
plan economic, tehnico-științific și 
In alte sfere de activitate, precum 
și in domeniul schimburilor comer
ciale.
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Semnarea 
unor protocoale

La Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale au fost semnate sîmbătă proto
coalele privind cooperarea în dome
niile : industriei de autovehicule ; 
electronicii și informaticii ; aeronau
ticii ; tehnicii audiovizuale, precum șl 
cooperarea economică.

Documentele au fost semnate din 
partea română de Comei Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistru] comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, iar 
din partea franceză — de Jean-Fran- 
țois Deniau, ministrul comerțului 
•xterior.

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Re
publicii Franceze. Valery Giscard 

...dJEstaing. și doamna Anne-Aymone 
Giscard d’Estaing au efectuat o vizită 
oficială In România, In perioada 8—10 
martie 1979.

în timpul șederii In România, pre
ședintele Republicii Franceze și dele
gația care l-a însoțit au vizitat obiec
tive economice și social-culturale din 
București și din județul Prahova, 
bucurindu-se pretutindeni de o pri
mire călduroasă, plină de ospitalita
te, expresie a sentimentelor de stimă 
și prietenie pe care poporul român 
le nutrește față de poporul francez.

Cel doi președinți au avut con
vorbiri, care s-au desfășurat tntr-o 
atmosferă de cordialitate și Înțele
gere reciprocă.

La convorbiri au participat.
Din partea română : Manea 

Mănescu, prim-ministru al guvernu
lui, Comei Burtică, viceprim-minis
tru al guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale. Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, Ioan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini. Dumitru Bejan. ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, Nicolae Constantin, 
ministru secretar de stat Ia Președin
ția Republicii, șeful grupului de con
silieri ai președintelui Republicii, 
Ștefan Bîrlea, directorul cabinetului 
președintelui Republicii, Constantin 
Mitea, consilier al președintelui Re
publicii, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu. ambasadorul Republicii So
cialiste România la Paris.

Din partea franceză: Jean-Franțois 
Poncet, ministrul afacerilor externe, 
Jean-Franțois Deniau, ministrul co
merțului exterior, Jacques Legendre, 
secretar de stat pe lingă ministrul 
muncii ’ și al participării, însărcinat 
cu pregătirea profesională, Jean- 
Pierre Prouteau, secretar de stat la 
Ministerul Industriei, Jacques Wahl, 
secretar general al Președinției 
Republicii, Pierre Cerles, amba
sadorul Franței la București. Pierre 
Hunt, purtătorul de cuvînt al Pre
ședinției Republicii.

în urma convorbirilor pe care le-au 
avut, cei doi președinți, animați de 
dorința de a întări și adinei relațiile 
tradiționale de prietenie dintre cele 
două popoare și de a contribui la 
instaurarea cooperării, păcii și securi
tății in Europa și în întreaga lume, 
au semnat o Declarație comună.

Animați de voința de a da un nou 
impuls relațiilor româno-franceze, 
conform aspirațiilor celor două po
poare și sentimentelor de prietenie 
tradițională care le unesc, președin
tele Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Franceze au 
examinat căile și mijloacele în ve
derea lărgirii și aprofundării colabo
rării dintre România și Franța.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că în decursul ultimului 
deceniu a avut loc o dezvoltare im
portantă a acestei colaborări și au 
subliniat rolul hotărîtor pe care l-au 
avut în această privință vizita în 
România a generalului de Gaulle, In 
1968, și vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Franța, în 1970.

In spiritul declarațiilor româno- 
franceze din 18 mai 1968 și 15 iunie 
1970, întîlnirile dintre primii miniștri 
și membrii celor două guverne au 
devenit un element important al re
lațiilor dintre cele două țări și au 
contribuit la aprofundarea colaboră
rii bilaterale.

Cei doi președinți au relevat cu 
satisfacție dezvoltarea relațiilor eco
nomice dintre cele două țări și in 
mod deosebit a cooperării industriale 
și in domeniul tehnologiei. Ei au 
subliniat rolul important al cooperă
rii economice pe termen lung pentru 
aprofundarea raporturilor româno- 
franceze. în legătură cu aceasta, ei 
au exprimat satisfacția față de rezul
tatele obținute în sectoarele in care 
cooperarea este deja avansată : in
dustria de automobile, aeronautica, 
chimia, electronica, informatica și 
construcțiile de mașini. Contractele 
și acordurile încheiate cu ocazia vi
zitei, in special in domeniul indus
triei de automobile și al informaticii, 
vor permite realizarea de noi pro
grese in cadrul acestei cooperări.

în timpul vizitei au fost semnate 
protocoale privind cooperarea In do
meniile tehnicii audiovizuale, aero
nauticii, electronicii și informaticii, 
industriei de autovehicule, precum șl 
un protocol privind cooperarea în do
meniul economic.

Cele două părți au convenit să 
favorizeze realizarea în comun a 
unor acțiuni de cooperare in aceste 
domenii, ca și în alte domenii care 
conferă în prezent bune perspective, 
cum sînt folosirea pașnică a ener
giei nucleare, energetica, siderurgia,

telecomunicațiile, utilajul minier, 
Industria alimentară etc.

Cele două părți au afirmat voința 
lor comună de a pune în aplicare 
cit mai curînd acordurile cadru în
cheiate și de a finaliza negocierile 
în curs In diverse domenii.

Subliniind rolul Comisiei 
guvernamentale de cooperare 
mică in dezvoltarea relațiilor 
mice, cele două părți au

mixta 
econo- 
econo- 

„__ ._______________ _ _  reafir
mat hotărîrea lor de a folosi toate 
posibilitățile pe care Ie oferă cadrul 
instituțional, și In special Acordul pe 
termen lung de cooperare economică 
și industrială și Convenția privind 
încurajarea, protejarea și garantarea 
reciprocă a investițiilor.

în același spirit, cele două părți 
au convenit să promoveze noi forme 
de cooperare. In special prin crearea 
de societăți mixte de producție și 
comercializare. Această cooperare se 
va extinde și pe terțe piețe.

Cele două părți au subliniat Im
portanța creditelor pentru finanțarea 
dezvoltării cooperării pe termen 
lung. Ele au convenit să încurajeze 
cooperarea în domeniul bancar și de 
credit.

Cele două 
ția pozitivă 
ciale și au 
a realiza șl, . 
păși obiectivul dublării schimburilor 
In 1980 față de 1975, pe baze cît mai

părți au relevat evolu- 
a schimburilor comer- 

reafirmat voința lor de 
pe cit posibil, de a de-

echilibrate. în acest scop, ele vor fa
voriza lărgirea cooperării între în
treprinderile din cele două țări, 
schimbul de informații economice, 
întîlnirile de experți și participarea 
la tirguri și expoziții.

Cele două părți au subliniat im
portanța pe care o acordă dezvoltă
rii relațiilor culturale, științifice și 
tehnice între România și Franța. 
Ele au relevat, in această privință, 
importanța realizării prevederilor 
Acordului cultural din 1965 și Pro
gramului de schimburi pe perioada • 
1978—1980. Părțile și-au exprimat 
voința de a intensifica eforturile în 
vederea creșterii volumului și cali
tății acestor schimburi, de a adinei 
și lărgi cunoașterea reciprocă a va
lorilor materiale și spirituale, precum 
și 11 limbilor celor două popoare.

Fiecare parte va continua să exa
mineze In spirit de bunăvoință 
problemele umanitare. Inclusiv in 
domeniile reunificării familiilor și 
căsătoriilor, ținînd seama de dreptul 
fiecărei persoane la o viață demnă 
și sigură.

Cei doi președinți au făcut o ana
liză aprofundată a situației interna
ționale. Convorbirile au permis să 
se constate o largă convergență sau 
apropiere a punctelor de vedere ale 
celor două țări in numeroase pro
bleme.

Cele două părți au constatat că In 
ultimii ani au fost obținute progrese 
în unele domenii în direcția îmbu
nătățirii relațiilor internaționale. 
Totodată, ele au relevat existența 
unor probleme grave, a unor focare 
de tensiune sau conflicte care per
sistă sau care au apărut In lume.

Subliniind necesitatea respectării 
riguroase a principiilor înscrise in 
Carta Organizației Națiunilor Unite 
și în Actul final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Euro
pa. cele două părți au reafirmat că 
toate statele trebuie să acționeze 
pentru rezolvarea diferendelor dintre 
ele pe calea negocierilor. Ele au sub
liniat. totodată, hotărîrea lor comună 
de a acționa în favoarea rezolvării 
juste si pașnice a marilor probleme 
cu care este confruntată lumea con
temporană.

Cele două părți au acordat o aten
ție deosebită situației in Europa și 
îndeosebi perspectivelor deschise de 
Conferința pentru securitate si coo
perare în Europa.

Luind act de rezultatei» reuniunii 
de la Belgrad din 1978 a reprezen
tanților celor 35 de state participante 
la C.S.C.E., cele două părți s-au pro
nunțat pentru ca toate statele să-și 
intensifice eforturile In vederea tra
ducerii in viată a tuturor principiilor 
și prevederilor Actului final si în
făptuirii obiectivelor fixate de către 
conferință. Ele consideră necesar ca 
reuniunea de la Madrid să înregis
treze progrese importante pe această 
cale șl să constituie astfel o etapă 
semnificativă in întărirea securității 
și cooperării In Europa. România șl 
Franța vor conlucra strins în vede
rea Înfăptuirii acestui obiectiv.

Cele două părți au relevat, de ase
menea. importanta reuniunilor da 
experți prevăzute de Actul final pen
tru examinarea problemelor speci
fice.

Cele două părți consideră că adop
tarea de măsuri practice de încrede
re si de dezarmare trebuie concepută 
ca un element indispensabil pentru 
întărirea securității si păcii în Europa 
si în lume. Ele consideră că proble
mele dezarmării în Europa trebuie să 
fie abordate in spiritul Actului final 
de la Helsinki,, cu participarea tuturor 
statelor semnatare. Ele reafirmă în 
acest sens importanta declarației pri
vind principiile care guvernează re-

latiile reciproce dintre statele parti
cipante la C.S.C.E., în special a pre
vederilor sale referitoare la nere- 
curgerea la forță și la amenințarea 
cu forța șl la reglementarea pașnică 
a diferendelor.

Cele două părți se pronunță pen
tru convocarea unei oonferințe pri
vind dezarmarea In Europa, cu parti
ciparea tuturor statelor semnatare ale 
Actului final de la Helsinki, avînd 
drept obiectiv creșterea încrederii, li
mitarea și reducerea forțelor armate 
și armamentelor.

Cele două părți 
teresul lor pentru 
Balcani, ca și in 
continentului, a relațiilor de bună 
cinătate și de colaborare.

Cei doi președinți și-au exprimat 
preocuparea față de intensificarea ca
litativă și cantitativă a cursei înar
mărilor și au subliniat necesitatea de 
a se trece cît mai curînd la adop
tarea de măsuri practice și eficien
te pentru Încetarea cursei Înarmări
lor convenționale și nucleare, pentru 
înfăptuirea dezarmării sub un con
trol internațional adecvat. Ei s-au 
pronunțat cu hotărîre pentru înche
ierea de acorduri in acest scop.

Cele două părți consideră că se
siunea specială a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite con
sacrată dezarmării a dus la unele 
rezultate pozitive, in măsura In care 
ea a creat un cadru instituțional mai 
democratic pentru dezbaterea și re
glementarea problemelor dezarmării 
și a înregistrat propuneri concrete 
privind diverse aspecte legate de 
realizarea acestui obiectiv major.

Ele își reafirmă hotărîrea de a face 
tot ce depinde de ele pentru succesul 
lucrărilor Comitetului de dezarmare, 
astfel Incit acesta să contribuie la 
rezolvarea cit mai grabnică a pro
blemelor dezarmării.

Cele două părți consideră că dezar
marea trebuie să permită trans
ferarea de noi resurse pentru dez
voltare.

Cele două părți au examinat si
tuația din Orientul Apropiat. Ele au 
evidențiat necesitatea de a se ajunge 
la o soluție globală a conflictului, 
pe calea negocierilor. între toate 
părțile interesate, inclusiv reprezen
tanții poporului palestinian. Ele au 
subliniat că instaurarea unei păci 
juste și durabile in această regiune 
trebuie să fie bazată pe retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate in 
1967, pe recunoașterea drepturilor 
legitime ale poporului palestinian, 
precum și pe garantarea indepen
denței, securității și integrității teri
toriale a tuturor statelor din regiu
ne, inclusiv Israelul.

Cele două părți au subliniat, de 
asemenea, rolul important pe care 
Organizația Națiunilor Unite trebuie 
să-l joace în definirea și punerea în 
aplicare a unei reglementări globale 
a acestei probleme.

Cei doi președinți au examinat cu 
atenție situația din Africa. El au re
afirmat atașamentul lor față de res
pectarea independenței naționale, a 
suveranității și integrității teritoria
le a statelor africane. Ei au subli
niat că problemele acestui continent 
trebuie să fie soluționate de către 
înseși statele africane, pe calea ne
gocierilor directe și în spirit de cola
borare, cu excluderea oricărui ames
tec din afară, care nu poate decît 
să ducă la agravarea tensiunilor și 
să afecteze pacea șl destinderea.

Profund neliniștiți de evoluția si
tuației din sudul Africii, cei doi șefi 
de stat condamnă politica de discri
minare rasială si de apartheid șl se 
pronunță pentru respectarea dreptu
rilor populației Zimbabwe șl a celei 
din Namibia la autodeterminare și la 
independentă. In conformitate — 
principiile si rezoluțiile Organizației 
Națiunilor Unite.

Cele două părți consideră că Insta
urarea unei noi ordini economice in
ternaționale juste si echitabile este o 
condiție indispensabilă pentru întări
rea păcii si securității in lume. Ele 
au subliniat importanta pe care o 
acordă sesiunii speciale a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite din 1980 privind noua ordine 
economică internațională, precum si 
necesității asigurării unei pregătiri 
corespunzătoare a acestei sesiuni.

Președintele Republicii Socialiste 
România si președintele Republicii 
Franceze și-au exprimat convingerea 
că intîlnirea si convorbirile pe care 
le-au avut au contribuit la Întărirea 
prieteniei și colaborării dintre Româ
nia si Franța, precum și la cauza 
destinderii si păcii in Europa si în 
lume.

Președintele Republicii Franceze a 
invitat pe președintele Republicii So
cialiste România să efectueze o vi
zită oficială In. Franța. Invitația a 
fost acceptată cu

București, la 10

întoarcerea de la Sinaia
Sîmbătă dimineață. președinții 

Nicolae Ceaușescu și Valfery Giscard 
d’Estaing. tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing s-au întors în Capitală, 
venind de la Sinaia.

De la castelul Peles — reședința 
rezervată distinșilor oaspeți — pină 
la gara Sinaia, șefii celor două state 
au fost aclamați îndelung de nu
meroși localnici și turiști aflați la 
acest sfîrșit de săptămină in frumoa
sa stațiune montană.

în gara Sinaia. împodobită sărbă
torește cu drapelele de stat ale celor 
două țări, care încadrau portretele 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Valery Giscard d’Estaing. o gardă 
militară, formată din trupe de vînă- 
tori de munte, a prezentat onorul.

Cei doi șefi de stat au fost salutați 
cu deosebită căldură de Ion Cîrcei, 
președintele Consiliului popular ju
dețean Prahova, și de Constantin 
Neagu. primarul orașului Sinaia.

Sute de locuitori ai Sinaiei. aflați 
în piața gării și pe peron, și-au luat 
uri rămas bun de la distinșii Oaspeți.

Președinții Nicolae Ceaușescu si 
Valery Giscard d’Estaing. tovarășa 
Elena Ceaușescu si doamna Anne- 
Aymone Giscard d’Estaing au răs
puns cu prietenie manifestărilor calde 
adresate de cetățeni.

La sosire în gara Băneasa, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si pre
ședintele Valery Giscard d’Estaing, 
tovarășa Elena Ceaușescu si doamna 
Anne-Aymone Giscard d’Estaing au 
fost salutați de tovarășii Manea 
Mănescu. Ștefan Voitec, Emil Bobu,

Cornel Burtică. Janos Fazekas. Ion 
Ioniță. Paul Niculescu. Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană. IJie Verdet, 
Ion Coman. Miu Dobrescu’, Nicolae, 
Giosan, cu soțiile, de membri ai gu
vernului. de alte persoane oficiale. 
Au fost prezenți. de asemenea, amba
sadorul României la Paris și amba
sadorul Franței la București.

Numeroși bucuresteni au făcut o

au subliniat 
consolidarea 

alte regiuni

plăcere.
martie 1979

in- 
în 

ale 
ve-

cu

de stimă 81 pre-caldă manifestare_ ______ „ ___
tuire fecior doi șefi de stat, ovatio- 
nînd pentru prietenia tradițională 
româno-franceză. pentru dezvoltarea 
în continuare a legăturilor de strinsă 
colaborare si cooperare dintre Româ
nia si Franța.

Președintele Nicolae Ceaușescu si 
președintele Valery Giscard d’Estaing 
au răspuns cu simpatie manifestă
rilor mulțimii.

Telegramă de la bordul avionului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Țin să mulțumesc domnului președinte al României pentru primirea 
excepțională pe: care doamna Ceaușescu și Domnia Sa personal, împreună 
cu poporul român, ne-au rezervat-o.

Sînt foarte impresionat de marea atenție cu care am fost înconjurați 
și am apreciat mult ospitalitatea de care ne-am bucurat la castelul de la 
Sinaia.

Numeroasele întrevederi pe care le-am avut împreună au fost deosebit 
de utile. Ele ne-au permis să afirmăm in mod solemn atașamentul Româ
niei și al Franței față de politica destinderii și cea a dezarmării, a căror 
importanță pentru pacea Europei și a lumii devine zi de zi tot mai mare.

Mă bucur, de asemenea, de dezvoltarea cooperării 
a contribuit vizita mea. Sper ca schimburile noastre să se 
bază ca si pină acum si ca vizita dumneavoastră oficială 
o doresc cît mai apropiată, să le dea un nou avînt.

Cu sentimente deosebit de cordiale,

VALERY GISCARD

bilaterale la care 
dezvolte pe aceeași 
în Franța, pe care

D’ESTAING
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cu ziariști români, francezi și reprezentanți ai presei mondiale
Sîmbătă. președintele Nicolae 

Ceaușescu și președintele Valery 
Giscard d’Estaing s-au întîlnit. în 
cadrul unei conferințe de presă, cu 
ziariști români și francezi, precum și 
cu reprezentanți ai presei mondiale 
aflati la București cu prilejul vizitei 
șefului statului francez în România.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale din tara noastră, ai 
Agerpres și Radioteleviziunii. trimiși 
speciali ai unor ziare si companii de 
radio și televiziune din Franța și 
din alte țări, ai unor mari agenții in
ternaționale de presă, corespondenți 
acreditați la București.

La conferința de presă au asistat 
tovarășii Manea Mănescu. Cornel 
Burtică. Dumitru Popescu. Stefan 
Andrei, precum și loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini. și Corneliu Mănescu. ambasado
rul României la Paris.

Au fost de față, de asemenea, Jean- * 
Franțois Poncet, Jean-Frangois De- 
niau. Jacques Legendre. Jean-Pierre 
Prouteau, Jacques Wahl. Pierre Cer- 
les. ambasadorul Franței la Bucu
rești. celelalte persoane oficiale care 
l-au însoțit pe președintele Franței 
în tara noastră.

La începutul întîlnirii. președinții 
Nicolae Ceaușescu si Valăry Giscard 
d’Estaing au făcut scurte declarații , 
în legătură cu rezultatele dialogului ’ 
la nivel înalt româno-francez.

în continuare, cei doi șefi de stat 
au răspuns Întrebărilor adresate de 
ziariști.

Declarația președintelui
Valery Giscard

Declarația președintelui

dolală. la diferite zone ale lumii, in
clusiv la situația din sud-estul Asiei. 
Poziția României în această privință 
este cunoscută. Noi ne-am pronunțat 
și ne pronunțăm împotriva oricărei 
acțiuni militare, pentru încetarea a- 
cestora. pentru retragerea trupelor 
Ch'inei din Vietnam si restabilirea 
încrederii și colaborării dintre . cele 
două țări. în general, noi ne pronun
țăm pentru retragerea trupelor străi
ne de pe teritoriul altor state, pentru 
a Se înceta orice acțiuni militare si 
orice amestec în treburile interne ale 
altor țări.

în ce privește problemele dezarmă
rii si relația dintre dezarmarea nu
cleară și cea așa-zis clasică, pre
ședintele Giscard d’Estaing a men
ționat deja că există anumite deose
biri de păreri, dar am avut impre
sia că. pînă la urmă, am ajuns la 
o anumită concluzie — și anume că. 
în orice condiții, problema dezarmă
rii trebuie abordată global, că pentru 
a putea vorbi de dezarmare gene
rală trebuie luată în considerare atît 
dezarmarea nucleară, cît si dezar
marea clasică. Formele în care să se 
realizeze aceasta, desigur trebuie 
stabilite în mod corespunzător. în ce 
ne privește, noi nu putem să fim de 
acord că problemele nucleare privesc 
numai pe cei care posedă armament 
nuclear, deoarece, din păcate, armele 
nucleare, dacă vor fi folosite vreo- 

noi sperăm să nu se tntim- 
vor lovi si pe cei 
poate in primul 
De aceea. în pro- 
oprirea cursei ar-

I' Nicolae Ceaușescu
d’Estaing Doamnelor și domnilor ziariști,

Doamnelor șl domnilor ziariști,

Am venit în România la invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
am avut împreună discuții aprofunda
te asupra relațiilor franco-române și 

. asupra principalelor probleme ale 
lumii de astăzi. Rezultatul acestor 
discuții este consemnat într-o decla
rație pe care am semnat-o și care 
este cea de-a treia declarație franco- 
română. Prima a fost semnată de 
președintele Ceaușescu și generalul 
de Gaulle în 1968, a doua a fost sem
nată la Paris în 1970, de președintele 
Ceaușescu și președintele Pompidou, 
iar cea de-a treia semnată de pre
ședintele Ceaușescu și de mine. Fie
care din aceste trei declarații a 
trasat linia de dezvoltare a cooperă
rii politice, economice și culturale 
între România și Franța.

întrucît textul acestei declarații va 
fi difuzat, aș sublinia numai punc
tele esențiale. Primul punct este con
firmarea dorinței de cooperare bi
laterală dintre România și Franța — 
voință politică ce se manifestă prin 
întîlniri la cel mai înalt nivel. Astfel, 
după vizita pe care am făcut-o pre
ședintelui Ceaușescu în România s-a 
stabilit ca el, la rîndul său, să 
vină în Franța într-un viitor apro
piat, pentru a menține ritmul 
acestor întîlniri la nivel înalt. Al doi
lea punct îl constituie importanta pe 
care atît unii, cît și ceilalți o acor
dăm politicii de destindere, cadrul 
relațiilor internaționale in Europa, 
politică ce a fost definită prin Actul 
final de la Helsinki, ale cărui princi
pii esențiale în domeniile politic, eco
nomic si al problemelor umanitare 
au fost reamintite in declarația noas
tră. Al treilea punct îl constituie pre
ocuparea noastră comună de a milita 
pentru dezarmare în Europa, proble
ma complexă, avînd în vedere nu
mărul țărilor interesate, precum si 
problemele tehnice de tot felul care 
tin de acumularea actuală de arma
mente. Noi ne-am declarat de acord 
— aceasta figurează si in declarație — 
asupra cadrului in care ar trebui 
studiată această problemă si anume : 
o conferință asupra dezarmării reu
nind toate țările semnatare ale Ac
tului final de la Helsinki.

Declarația se referă în continuare 
la normele politicii internaționale in 
lume și. fie că este vorba despre de
clarația noastră, fie că este vorba de 
comunicatul care tratează în mod 
deosebit problemele Africii si proble
ma Orientului Mijlociu, reamintim 
principiile fundamentale de abordare 
a stărilor de tensiune din 
zone ale lumii. în sfirsit.
punct al Declarației noastre comune 
se referă la problemele dezvoltării, 
la dorința comună a României și a 
Franței de a găsi soluții noi,, 
originale și mai substanțiale la pro
blemele dezvoltării și la voința noas
tră de a coopera în cadrul diferitelor 
conferințe sau foruri în care proble
mele dezvoltării vor fi abordate in
tr-un viitor apropiat.

Iată, în esență, principiile .coope
rării politice dintre România si 
Franța, așa cum sînt înscrise in De
clarația noastră.

Azi dimineață, miniștrii comerțului 
exterior ai României și Franței au 
semnat cinci documente. Este vorba 
în primul rînd despre un acord ge
neral — cadrul de dezvoltare al 
schimburilor si cooperării economice. 
Acest acord materializează, după cum 
știți, dorința noastră de a dubla în 
1980 volumul schimburilor fată de 
1975. Ambele părți ne-am exprimat

intenția fermă de a pune în practică 
acest acord, care deschide noi dome
nii de cooperare. în special în cel al 
energiei electrice și nucleare si al 
utilajelor miniere. Trebuie făcută o 
mențiune specială la schimburile în
tre întreprinderile mici și mijlocii 
române și franceze, al căror volum 
este planificat să atingă 100 000 000 
franci anual. în sfîrșit. acordul pre
vede conjugarea eforturilor de coo
perare fată de terțe țări, prin aso
cierea tehnologiilor românești și 
franceze. în afară de acest acord-ca- 
dru. care deschide noi domenii de 
cooperare, s-au semnat patru acor
duri pe sectoare de perspectivă, cu- 
prinzind hotărîri concrete. Primul 
sector este electronica si informatica, 
domenii în care România si Franța au 
stabilit deja relații de cooperare ce 
se vor dezvolta si în domeniul a noi 
generații de calculatoare, centralelor 
electronice telefonice și electronicii 
medicale. Partea română a anunțat 
deja o hotărîre concretă de a lucra 
împreună la programele ordinatoare
lor ce vor conduce procesul de produc
ție la uzma de autoturisme OLTCIT. 
Al doilea sector de viitor al coope
rării este industria de autoturisme. 
Se prevede dezvoltarea cooperării 
deja existente — al cărei nivel l-ați 
putut deja constata pe străzile Bucu- 
reștiului — și se prevede extinderea 
acestei cooperări la vehiculele in
dustriale și la motoarele diesel. S-au 
mai încheiat un contract și un acord- 
cadru privind montarea autoturisme
lor R-20 în România (2 000 pentru 
început) și. respectiv, construirea în 
România a automobilului R-18. în 
ceea ce privește aeronautica, dome
niu în care cooperarea noastră are 
deja tradiție, in special în construc
ția elicopterelor, se prevede o hotă
rîre de principiu privind achizițio
narea a 40 „Alouette“-in și proiec
tarea in comun a unui elicopter bi- 
motor ușor (cu două turbine), pre
cum și posibilitatea construirii în co
mun a unui avion de cursă scurtă.

Al patrulea domeniu de viitor este 
cel al televiziunii și' al mijloacelor 
audiovizuale. Președintele Ceaușescu 
m-a anunțat ieri, 
derii noastre, că 
nești și el însuși 
de a opta pentru
viziOne in culori SECAM. în același 
timp, se vor stabili relații de coope
rare în domeniul echipamentelor, 
programelor și noilor tehnici de dez
voltare a mijloacelor audiovizuale. Pe 
plan economic, am făcut deci pași 
importanți și anume în domenii de 
mare viitor. Și astfel, pe lîngă con
firmarea aprofundării cooperării po
litice, această vizită a inaugurat o 
nouă etapă de foarte mare impor
tantă pentru dezvoltarea cooperării 
economice între Rotnânia si Franța, 
în sfîrșit. comunicatul consemnează 
esența convorbirilor pe care le-am 
avut și toate problemele discutate și 
în special problemele importante ale 
cooperării culturale, artistice, științi
fice și ale dezvoltării schimburilor, 
precum și a vizitelor reciproce ale 
delegațiilor tineretului român si fran
cez.

Acestea sînt pe scurt concluziile 
discuțiilor noastre și țin să-i mulțu
mesc în mod deosebit președintelui 
Ceaușescu pentru excelenta organi
zare a acestei vizite, pentru carac
terul profund al convorbirilor și să 
mulțumesc în același timp poporului 
român pentru primirea care mi-a fost 
făcută.

în cursul întreve- 
autoritătile româ- 
au luat hotărîrea 
sistemul de tele-

diferite 
ultimul

★
ÎNTREBARE : (GIAN MARCO 

VENIER — corespondent la 
București al Agenției italiene de 
presă ANSA) :

Domnule președinte Valery 
Giscard d’Estaing,

Ați afirmat că dezarmarea 
este o problemă complexă care 
trebuie rezolvată printr-o abor
dare realistă. Propuneri concrete 
de dezarmare au fost prezentate 
in mod oficial atit de Franța cit 
șl de România. Printre aceste 
propuneri există și aceea de a se 
crea o zonă-tampon demilitari
zată pe linia de demarcație intre 
cele două blocuri militare opu
se. Care sint, după părerea 
dumneavoastră, posibilitățile de 
a se realiza o asemenea măsură 
de dezarmare convențională ? 
Față de o evoluție pozitivă a . 
situației din Europa, ar putea 
Franța să-și schimbe actuala

★

atitudine în ce privește dezar
marea nucleară ?

Președintele 
VALERY GISCARD D’ESTAING S

Totuși nu este posibil să intrăm în 
detaliile modalităților foarte com
plexe a ceea ce ar putea să fie mă
suri de dezarmare în Europa. Obiec
tul convorbirilor noastre cu președin
tele Nicolae Ceaușescu a fost în mod 
esențial de a defini cadrul în care 
aceste probleme ar putea fi tratate, 
și noi sîntem de acord ca acest ca
dru să fie cel al țărilor semnatare 
ale Acordului de la Helsinki. Noi am 
avut o convorbire foarte aprofun
dată ieri seară asupra numeroaselor 
probleme ce se ridică și nu este 
sibil să le rezumăm în cîteva 
vinte. Voi preciza numai că 
sîntem de acord să existe ceea 
denumim măsuri de încredere,
că măsuri avind ca scop atenuarea 
temerilor diferitelor țări din Europa,

po- 
cu- 
noi 

ce 
adi-

Doresc să exprim deplina satisfac
ție pentru rezultatele excelente ale 
convorbirilor și vizitei președintelui 
Giscard d’Estaing.

într-adevăr. de la prima Declarație 
comună din 1968 și pînă la cea de-a 
treia declarație — pe care am sem
nat-o astăzi — relațiile româno-fran
ceze au cunoscut un progres sub
stanțial atît în ce privește schimburi
le economice, cît și în cooperarea în 
producție, care s-a dezvoltat în acești 
ani în cîteva domenii importante, 
printre care în domeniul aviației — 
mă refer la elicoptere — al calcula
toarelor, în construcția de automobile 
și în alte sectoare.

De asemenea, în acești ani s-a dez
voltat colaborarea în domeniul știin
ței, culturii, reluînd, într-o formă 
nouă, superioară, relațiile tradiționa
le dintre România și Franța.

Totodată, aș putea spune că, pe 
baza prevederilor declarației din 1968, 
s-a realizat o colaborare strînsă între 
țările noastre pe plan internațional, 
cu atît mai mult cu cît, în
tr-o serie de probleme fundamen
tale, România și Franța au ace
leași poziții — mă refer la necesitatea 
ca relațiile dintre state să se bazeze 
pe deplina egalitate in drepturi, pe 
respectul independenței și suverani
tății naționale, pe respectul dreptu
lui fiecărui popor de a fi pe deplin 
stăpîn pe destinele sale și de a nu 
se admite nici un amestec în trebu
rile interne ale altor state șl națiuni.

De altfel, împreună cu președintele 
Giscard d’Estaing am semnat docu
mentele de la-’ Helsinki, care afirmă 
cu putere voința popoarelor țărilor 
semnatare de a acționa pentru afir
marea unor relații noi în lume și, 
îndeosebi, în Europa, necesitatea în
făptuirii unei lumi a securității și 
colaborării, a unei lumi care să 
asigure fiecărei națiuni posibilități 
egale de afirmare în toate domeniile.

Deoarece președintele Giscard 
d’Estaing a prezentat pe larg acordu
rile realizate, nu doresc să mă mai 
refer la ele. într-adevăr, cele cinci 
înțelegeri realizate și semnate astăzi 
de miniștrii de comerț exterior ai 
României și Franței, precum și cele
lalte acorduri și contracte sempate 
în aceste zile deschid o perspectivă 
bună colaborării dintre România și 
Franța. Noi dorim realmente să 
realizăm obiectivul care l-am stabilit 
încă în 1968, ca Franța să ocupe pri
mul loc în comerțul exterior al Româ
niei cu țările occidentale. Am reali
zat anumiti pași în această privință, 
dar mai avem ceva de făcut. Sperăm 
că înțelegerile din aceste zile vor 
crea condiții pentru a atinge acest 
obiectiv. Facem acest lucru nu 
în detrimentul altora. ci toc
mai din dorința de a demonstra că 
este posibil ca și între țări cu orîn- 
duiri sociale diferite 
sînt animate de 
de voința de a 
piile deplinei 
realiza cooperări 
se, cu rezultate 
ambele popoare, cît și pentru securi
tatea și pacea lumii. Doresc să men
ționez că sîntem ferm hotărîți șă fa
cem totul pentru ca în toate aceste 
domenii asupra cărora am convenit
— inclusiv în domeniul televiziunii 
în culori, al adoptării sistemului 
SECAM, în legătură cu care am dis
cutat și am hotărît în aceste zile — 
să realizăm o cooperare la un nivel 
cît mai înalt. Consider că deosebirile 
în ce privește sistemul economic al 
celor două țări nu constituie o pie
dică în realizarea acestui obiectiv. 
Noi cooperăm, de altfel, bine în pre
zent atît cu întreprinderi franceze de 
stat, cit și cu întreprinderi și com
panii particulare din Franța. Deci, 
avem o experiență — și pe a- 
ceastă bază putem afirma că există 
condiții ca tot ceea ce am înscris în 
documentele semnate în aceste zile
— inclusiv în ce privește cooperarea 
cu întreprinderi mici — să fie reali
zat.

în ce privește problemele interna-

dacă acestea 
respect reciproc și 

colabora pe princi- 
egalități — se pot 
reciproc avantaj oa- 
bune atît pentru

★

privește măsurile de încre- 
putea examina propunerile 
acest sens de președintele

iar in ce 
dere, am 
făcute in 
Nicolae Ceaușescu.

ÎNTREBARE: (GIAN MARCO 
VENIER) :

Domnule președinte Ceaușescu,
Intre propunerile dumnea

voastră privind destinderea in 
f Europa este și aceea a transfor

mării Balcanilor intr-o zonă a 
păcii, demilitarizată. Aceasta ar 
crea, practic, primul nucleu de 
națiuni care ar depăși pozițiile 
de apartenență la alianțe mili
tare diferite. Citeva dintre sta
tele balcanice sînt și state me
diteraneene. Implicit, crearea 
unei zone de pace in Balcani ar 
trebui să ducă la crearea unei 
zone asemănătoare în Meditera- 
nă. Despre această legătură in
tre politica balcanică și cea me
diteraneană s-a discutat la ac-

ționale, desigur, în primul rînd 
ne-am preocupat de situația din Eu
ropa — deși alte zone sint mai_ Com
plicate. Am discutat 
nu numai pentru 
acest continent, ci 
aici sînt concentrate 
portante mijloace de distrugere și 
cele mai puternice armate, stau față 
în fată cele două blocuri militare — 
N.A.T.O. și Pactul de la Varșovia. Ca 
atare. înfăptuirea securității europe
ne. trecerea la măsuri concrete de 
dezangajare militară și dezarmare 
vor exercita o puternică influentă a- 
supra întregii lumi, nu numai asu
pra Europei. Noi ne-am pronunțat 
pentru o conferință consacrată înfăp
tuirii dezarmării în Europa, desigur, 
considerînd 
preocupării 
nerală. Am 
problemelor 
trebuie să se facă luind în conside
rație atât armamentul clasic, cit și 
armamentul nuclear, deoarece fără o 
abordare globală a problemelor de
zarmării și fără a acorda locul cu
venit atit problemelor încetării înar
mării nucleare, cît și dezarmării nu
cleare nu se pot realiza pași reali in 
direcția dezarmării. Sperăm că 
schimburile de vederi asupra aces
tor probleme vor întări colaborarea 
româno-franceză în problemele de
zarmării.

De asemenea, am discutat mult în 
legătură cu problemele legate de li
chidarea subdezvoltării și înfăptuirea 
noii ordini economice internaționale. 
România, fiind ea însăși țară în curs 
de dezvoltare, făcînd parte din gru
pul acestor țări, este direct inte
resată să se ajungă la soluții reale, 
care să prevadă un sprijin mai pu
ternic din partea țărilor dezvoltate 
pentru țările in curs de dezvolta

și la înfăptuirea unor 
între state — ceea ce 
o nouă ordine eco- 
putea spune că asu- 
probleme am ajuns, de 

> a conlu
cra — desigur, de ne poziții diferite, 
avind în vedere că Franța se numără 
printre țările dezvoltate — pentru a 
găsi soluții avantajoase atît pentru 
țările in curs de dezvoltare, cît și 
pentru țările dezvoltate, pentru în
treaga economie mondială.

Este evident că ne-am preocupat de 
problemele complicate care există 
astăzi in diferite părți ale lumii, de 
conflictele care nun tot mai grav in 
pericol pacea întregii omeniri. Așa 
cum se menționează, de altfel, in De
clarație si in Comunicat, am ajuns la 
concluzia comună că trebuie făcut 
totul pentru soluționarea tuturor pro
blemelor dintre state nrin tratative 
pașnice, nent.ru a se renunța la forță, 
la calea militară in rezolvarea dife
ritelor litigii dintre state. Noi consi
derăm că numa'i rezolvarea ne o ase
menea cale a problemelor este în in
teresul atit al popoarelor respective, 
cit si al celorlalte popoare, al 
destinderii, colaborării si păcii 
naționale.

Nu doresc să mă mai refer 
alte probleme. Vreau numai 
exprim convingerea că vizita. Decla
rația și celelalte documente semnate, 
precum și convorbirile pe care le-am 
avut cu președintele Giscard d’Estaing 
asupra unui cerc larg de probleme 
vor deschide perspectivele unei am
ple colaborări româno-franceze in 
toate domeniile — atît ne olan bila
teral. cit și internațional.

Doresc să exprim mulțumirile mele 
președintelui Giscard d’Estaing pen
tru invitația pe care mi-a adresat-o 
de a vizita Franța, cît și pentru înțe
legerile generale de a intensifica con
tactele la toate nivelurile între țările 
și popoarele noastre. Așa cum am 
menționat, aceste relații au o bogată 
tradiție. Țările noastre sint atașate 
ferm păcii, colaborării și prieteniei — 
și intensificarea conlucrării, a schim
burilor și contactelor dintre popoarele 
noastre va servi nu numai celor două 
țări și națiuni, dar si cauzei păcii si 
destinderii în Europa si in întreaga 
lume.

despre Europa 
că trăim pe 
și pentru că 
cele mai ,im-

aceasta ca o parte a 
privind dezarmarea Re
considerat că abordarea 

securității în Europa

re. precum 
relații noi 
noi numim 
nomică. As 
pra 4--— 
aseme)
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acestor probleme am 
ejiea. la înțelegerea de

cauzei 
inter-

și la 
să-mi

tualele convorbiri cu președin
tele Giscard d’Estaing ?

Președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU :

într-adevăr, în cadrul propunerilor 
române cu privire la sporirea încre
derii și dezarmării sînt cuprinse și 
idei cu privire la întărirea colaboră
rii și securității în Balcani. Fără în
doială că orice pași în direcția dez
voltării colaborării de orice fel, a 
întăririi încrederii servesc nu nu
mai zonei respective ci și popoarelor 
din zonele învecinate — mă refer la 
zona Mediteranei, cit și ia întreaga 
Europă. De aceea, noi sîntem intere
sați ca țările din Balcani să dezvolte 
colaborarea dintre ele — desigur, în 
forme corespunzătoare, finind seama 
de alianțele din care fac parte în 
condițiile actuale — nu numai pen
tru a putea evita apariția unor 
ciocniri și conflicte, ci. Îndeosebi,

pentru a se ajunge la o conlucrare 
cit mai largă.

Problemele blocurilor militare nu 
se pot soluționa de țările din Balcani, 
ci numai de către cele două blocuri, 
prin desființarea concomitentă a lor.

ÎNTREBARE : (MAURICE
DELARUE. trimis al ziarului 
„Le Monde") :

Ați vorbit mai înainte despre 
situația in Europa, in Africa sau 
in Orientul Mijlociu, dar nu ați 
menționat Asia. înseamnă oare 
aceasta că despre situația ■ din 
Asia nu ați discutat ? Pe de-altă 

’ parte, poziția românească ce 
menționează dezarmarea nuclea
ră concordă oare cu propunerea 
franceză privind. organizarea 
unei conferințe asupra proble
melor armamentelor convențio
nale in Europa ? întrebarea o 
adresez ambilor președinți.

Președintele 
VALERY GISCARD D’ESTAING :

La prima chestiune aș spune că 
am discutat despre ansamblul situa
ției din lume si, natural, și despre 
situația din sud-estul asiatic. întru
cît această! situație a făcut recent o- 
biectul unei dezbateri în fata instan
țelor internaționale si mai ales a 
Consiliului de Securitate. ne-am 
referit la pozițiile adoptate la Con
siliul de Securitate.

De asemenea, m-am referit la a- 
ceastă problemă în discursul pronun
țat în prima seară a vizitei și ați 
notat referirea pe care am făcut-o 
la reținerea de care au dat dovadă 
anumite puteri adepte ale politicii de

destindere și afectate de consecințele 
acestui conflict.

Ca răspuns la a doua parte a între
bării, am avut, vă repet, schimburi de 
vederi mai aprofundate asupra pro
blemelor dezarmării. Evident, nu este 
rostul unor convorbiri inițiate intre 
conducătorii români și francezi să 
trateze ansamblul unor probleme care 
interesează 35 de țări.

Desigur că problema securității nu
cleare — considerată exclusiv ca o 
problemă a celor două superputeri. 
sub forma unui acord care nu a fost 
încă încheiat. — este o parte a pro
blemei securității în Europa. Este deci 
dificil să precizăm natura corespon
dențelor ce trebuie stabilite intre 
securitatea nucleară si dezarmarea 
în domeniul armamentelor convențio
nale. Am Înregistrat poziția româ
nească in această problemă. Poziția 
franceză se prezintă in. termeni di
feriți. întrucît potrivit concepției 
noastre există o problemă specifică 
a armamentelor convenționale si a- 
ceastă problemă trebuie să facă obiec
tul unor negocieri și al unui studiu 
specific. Pe de altă parte însă, ți
nem seama și înțelegem preocuparea 
României, după părerea căreia este 
nerealist să se imagineze o reducere 
a armamentelor convenționale in 
Europa fără, ca, simultan, si urmînd. 
fără îndoială, alte proceduri, să fie 
tratată , si problema nivelului arma
mentelor nucleare în regiune.

Președintele
NICOLAE CEAUȘESCU:

în. cadrul convorbirilor pe care 
le-am purtat, ne-am referit, fără in-

dată 
ple aceasta — îi 
care nu le au. si 
rind pe aceștia, 
blema dezarmării. . .. .
mamentului nuclear si a celui clasic 
constituie un întreg.

ÎNTREBARE (STEPHEN MIL
LER — Agenția americană de 
presă Associated Press) :

Domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu.

In ce măsură convorbirile 
franco-române oglindesc sau nu 
politica, externă și economică a 
României față de Vestul neso- 
cialist ?

Președintele
NICOLAE CEAUȘESCU:

Am menționat, mai înainte în de
clarația mea că în relațiile noastre cu 
Franța si cu alte țări pornim de la 
faptul că orînduirea socială dintr-o 
tară sau alta constituie o problemă 
a fiecărui popor, că noi trebuie 
să dezvoltăm colaborarea in spi
ritul principiilor de egalitate, de 
neamestec în treburile interne, pe 
baze reciproc avantajoase. Aș putea 
spune si acum că. în cadrul convor
birilor din aceste zile, in acest spirit 
am abordat problemele. în acest spirit 
am ajuns la înțelegerile de care s-a 
vorbit aici. Apreciez că deosebirile 
de orîndu'iri sociale nu constituie o 
piedică in dezvoltarea unei largi cola
borări între România si Franța, ca, 
de altfel, in general între țările socia
liste și țările capitaliste. Dimpotrivă, 
tocmai existenta acestor deosebiri 
face necesar să se dezvolte o strînsă 
conlucrare economică, dacă dorim 
într-adevăr să asigurăm destinderea 
si pacea.

DECLARAȚIA COMUNĂ
(Urmare din pag. I)

Ele își reafirmă hotărîrea de a se 
conduce în relațiile reciproce, ca și 
în relațiile lor cu toate celelalte state, 
în conformitate cu următoarele prin
cipii :
— egalitatea suverană, respectarea 

drepturilor inerente suveranității ;
— nerecurgerea la forță și la ame

nințarea cu forța :
— inviolabilitatea frontierelor :
— integritatea teritorială a statelor ;
— reglementarea pașnică a diferen

delor ;
— neintervenția în treburile interne 

ale altor state ;
— respectarea drepturilor omului și 

libertăților fundamentale ;
— egalitatea în drepturi a popoarelor 

și dreptul popoarelor de a dispune 
de ele însele ;

— cooperarea între state ;
— îndeplinirea cu bună credință a 

obligațiilor asumate în conformi
tate cu dreptul internațional.

în situația internațională actuală, 
România și Franța consideră necesar 
să sublinieze în mod deosebit 
ce urmează :

Respectarea independentei si 
veranității naționale, precum 
egalității in drepturi și a integrității 
teritoriale a statelor constituie nor
me esențiale ale vieții internaționale 
care se impun in mod egal tuturor 
statelor. Aceste norme implică drep
tul suveran și neîngrădit al fiecărui 
stat de a alege și a urma calea sa de 
dezvoltare politică, economică și 
socială, de a-și construi in mod liber 
relațiile externe, inclusiv de a în
cheia. conform voinței sale, acorduri 
cu alte state și cu organizații interna
ționale.

Statele trebuie să rezolve proble
mele litigioase pe căi politice, prin 
tratative, fără a recurge la forță sau 
la amenințarea cu forța. Ele nu tre
buie să intervină, sub nici un pre
text, în treburile interne ale altui 
stat, oricare ar fi relațiile lor 
reciproce.

Fiecare stat trebuie să aibă posibi
litatea de a participa în mod direct 
și în deplină egalitate la examinarea 
și reglementarea 
temaționale 
sale.

România 
destinderea 
instaurarea între toate statele a unui 
dialog liber, deschis și direct, pe baza 
independenței și egalității. Destin
derea exclude politica de bloc sau 
sfere de influență. Ea presupune 
luarea în considerare a intereselor și 
punctelor de vedere legitime ale altor 
state, precum și respectarea dreptu
rilor și libertăților fundamentale 
omului.

cele

su-
și a

problemelor in-
care privesc interesele

și Franța consideră că 
nu poate progresa fără

in
și Franța 
destinelor

ale

România 
comunitatea ________
vilizațiilor și valorilor 
națiunilor europene, precum și im
perativul păcii cer ca toate aceste 
națiuni, indiferent de sistemele lor 
economice și sociale, să se apropie și 
să-și întemeieze relațiile dintre ele 
pe încredere, solidaritate și colabora
re, cu respectarea personalității, ori
ginalității și

Cele două 1 
tă privință, 
Conferinței 
cooperare în 
că procesul 
rință trebuie să fie
și amplificat, in afara
spirit de bloc, cu participarea activă, 
in condiții de egalitate, a fiecărui 
stat participant.

subliniază 
istorice, a 
culturale

că 
ci- 
ale

diversității lor.
părți reafirmă, în aceas- 

semnificația istorică a 
pentru securitate și 

i Europa. Ele consideră 
declanșat de conte

să fie dezvoltat 
în afara oricărui

Ele subliniază necesitatea respec
tării riguroase si a aplicării efective, 
de către toate statele participante, a 
tuturor principiilor și prevederilor 
Actului final. Apreciind că aceasta 
va constitui o contribuție hotărîtoare 
la întărirea securității, a cooperării 
și destinderii, ele se pronunță pen
tru o aplicare dinamică a Actului fi
nal, prin noi eforturi și măsuri co
respunzătoare.

România și Franța sînt hotărîte să 
acționeze prin toate mijloacele de 
care dispun pentru continuarea si a- 
profundarea acestui proces si să-și 
unească eforturile in acest scop.

Cele două părți au evidențiat im
portanța pe care o acordă reuniuni
lor reprezentanților statelor partici
pante Ia Conferința pentru securita
te si cooperare în Europa, la niveluri 
corespunzătoare. în conformitate cu 
Actul final.

Cele două părți afirmă că întări
rea securității pe continent consti
tuie unul din obiectivele esențiale ale 
politicii lor. In acest sens, în con
formitate cu obiectivele stabilite de 
statele semnatare ale Actului final 
de la Helsinki, ele subliniază necesi
tatea adoptării de măsuri efective 
privind intărirea încrederii, reduce
rea riscurilor de confruntare milita
ră, precum și dezarmarea în Europa. 
Ele se pronunță, în această privință, 
pentru convocarea unei conferințe a 
tuturor statelor semnatare ale Actu
lui final consacrată dezarmării în 
Europa și sînt de acord să acționeze 
împreună pentru realizarea acestui 
obiectiv.

Cele două părți acordă o importan
tă deosebită dezvoltării unei largi 
cooperări între toate statele euro
pene in domeniile industriei, știin
ței. tehnicii, agriculturii și mediului 
înconjurător, în scopul favorizării 
dezvoltării economice a tuturor ță
rilor continentului. De asemenea, ele 
au convenit asupra necesității de a 
intensifica eforturile pentru lărgirea 
schimburilor și vizitelor. în scopul de 
a contribui la o mai bună cunoaștere 
reciprocă a popoarelor continentului 
și. prin aceasta. Ia apropierea lor.

IV
Cele două părți exprimă voința lor 

comună de a acționa pentru exclude
rea folosirii forței și a amenințării 
cu forța din relațiile între state, în 
conformitate cu voința popoarelor de 
a trăi în pace, înțelegere si colabo
rare. Ele consideră că în acest scop 
este necesar să se acționeze, prin 
măsuri progresive, pentru oprirea 
cursei calitative și cantitative a înar
mărilor conventionale și nucleare și 
realizarea dezarmării generale si 
complete, sub un control internatio
nal efectiv, cu participarea tuturor 
statelor și in folosul tuturor popoa
relor.

România și Franța se pronunță în 
favoarea adoptării de măsuri de li
mitare și reducere substanțială a ar
mamentelor, a trupelor și a cheltuie
lilor militare.

Cele doua părți consideră că mă
surile de dezarmare trebuie realizate 
astfel incit să nu aducă atingere 
securității de care fiecare națiune 
trebuie să beneficieze pentru a-și 
putea consacra forțele dezvoltării 
sale economice și sociale.

<

V
Cele două părți au constatat 

s-au obținut unele progrese pe calea 
destinderii și că se afirmă cu putere 
aspirațiile popoarelor la pace, secu
ritate și dezvoltare. Ele relevă tot
odată persistenta unor factori care 
contravin acestui curs : creșterea fără

că

precedent a arsenalelor militare, exis
tența unor conflicte și a unor focare 
de tensiune, politica de forță.

finind seama de amenințările exis
tente în situația internațională, cele 
două nării afirmă necesitatea ca toa
te tarile să acționeze, in toate împre
jurările si in toate regiunile lumii, 
în conformitate cu imperativele păcii 
si destinderii. Este necesar. în spe
cial. ca statele de pe toate continen
tele să se poată dezvolta la adăpost 
de amestecul din afară si de politica 
sferelor de influență. Pacea si des
tinderea reală nu pot. de altfel, să fie 
concepute în condițiile continuării 
unor situații contrare dreptului po
poarelor de a-si hotărî singure soarta, 
ale persistentei politicii de discrimi
nare rasială.

România si Franța vor acționa în 
favoarea acestor obiective si îsi vor 
uni eforturile pentru îmbunătățirea 
relațiilor politice si lărgirea colabo
rării intre toate statele.

VI
Constatînd decalajul crescînd din

tre țările industrializate si țările în 
curs de dezvoltare, care constituie un 
obstacol in calea progresului in lume 
Si este de natură să aducă atingere 
securității, cele două părți exprimă 
voința lor comună de a contribui la 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, avînd drept o- 
biectiv reducerea acestui decalaj si 
instaurarea unor raporturi mai juste 
Si mai echitabile în relațiile econo
mice internaționale.

Ele consideră că noua ordine eco
nomică internațională trebuie să se 
întemeieze pe egalitatea deplină a 
tuturor statelor, să ducă la eliminarea 
subdezvoltării si să cuprindă întreaga 
omenire. în acest sens, ele subliniază 
necesitatea imperioasă de a se acor
da un spriiin crescînd eforturilor de
puse de țările în curs de dezvoltare 
si de a se stabili raporturi mai largi 
Si mai echitabile între aceste țări si 
țările dezvoltate. în interesul tuturor 
statelor.

Convinse că sprijinul comunității 
internaționale pentru dezvoltare tre
buie să crească, ele s-au pronunțat 
pentru crearea, sub auspiciile O.N.U., 
a unui fond pentru dezvoltare, ali
mentat prin contribuții voluntare ale 
țărilor celor mai bogate si mai puter
nic înarmate, precum și prin econo
miile rezultate din dezarmare, des
tinat sprijinirii celor mai defavorizate 
țări în curs de dezvoltare.

România si Franța sint. de aseme
nea. hotărîte să-si aducă o contribuție 
aetivă la intensificarea eforturilor in 
vederea instaurării unei noi ordini 
economice mondiale,

VII
Cele două părți se pronunță pentru 

creșterea rolului si eficientei Organi
zației Națiunilor Unite în solutiona
rea problemelor internaționale. Româ
nia si Franța îsi vor uni eforturile in 
cadrul organizației si al instituțiilor 
sale specializate pentru apărarea pă
cii. intărirea securității popoarelor, 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale. înfăptuirea dezarmă
rii și promovarea cooperării între 
toate statele.

Cele două părți au subliniat impor
tanta hotărîtoare a intilnirilor la ni
vel înalt pentru progresul 
româno-franceze. Ele au 
convingerea că promovarea 
nuare a acestor întîlniri va 
puternic la adîncirea raporturilor bi
laterale. precum si .cooperării intre 
cele două țări pentru soluționarea 
problemelor internaționale si intărirea 
păcii in lume.

relațiilor 
exprimat 
In conti- 
contribui

nent.ru
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I Legumele timpurii au o cerință... legitimă:
I
I DIVERS I

I
I Generozitate I

SĂ FIE INSĂMINTATE DEVREME!
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Două femei — Maria Botoș, 
casieră la O.J.T., și Valeria As- 
taliș, de la Întreprinderea me
canică de reparații auto și uti
laje de transport din Baia Mare 
— veniseră la spitalul județean 
în vizită la niște rude bolnave. 
Tocmai atunci, pe culoar se au
zea, alarmată, vocea unei infir
miere : .Avem un caz extrem 
de grav și trebuie făcută cu 
maximă urgentă o transfuzie de 
singe proaspăt. Cine are grupa 
sanguină...?".

— Eu — a răspuns Maria Bo
toș !

— Și eu I — a adăugat Vale
ria Astaliș.

Răspunzind apelului, Maria și 
Valeria au oferit, cu generozi
tate, singele salvator. De la ini
mă la inimă.

I
I
I
I
I
I
I

I stat I
I ceasul... I
I
I
I
I
I
I
I

Pe strada Traian din muni
cipiul Drobeta-Turnu Severin 
funcționează o ceasornicărie. 
Cetățeanul Ion Bocioagă s-a 
dus cu un ceas la reparat. Meș
terul l-a consultat, a fixat pre
țul, omul a achitat și a plecat. 
Nu inainte ca 
nă :

— Ceasul e 
zile.

După două 
fățișat, dar ceasul nu era re
parat. A venit din nou, după 
alte patru zile. Degeaba. A ve
nit și după alte șase zile. Dar 
tot degeaba. Și uite-așa, a tot 
venit după ceas de vreo opt ori. 
Pină și-a pierdut răbdarea, lu- 
indu-și înapoi ceasul. Tot nere
parat.

Cum rămine cu plata pe de
geaba? Cu așa meșteri, iți stă 
ceasul, nu alta !

meșterul să-i spu-

gata petit două

tile, omul t-a în-

I
I

Joc fără
noroc

I
I
I
I
I
I
I

Al. Birlădeanu, șef de tură, și 
Mihai Andrieș, operator, lucrau 
in schimbul de noapte la insta
lația de oxigen a Uzinei chimi
ce din Borzești. Puțin după mie
zul nopții, cei doi începuseră să 
caște, să moțăie. Ca să nu-i 
prindă somnul și să treacă tim
pul mai repede, au început să 
joace... cărți. Joc de noroc, pe 
bani. Cînd unul, cind 
tul, după cum le surîdea 
le fugea norocul, aprindeau 
o țigară. Exact ceea ce 
strict interzis in locul unde se 
aflau. Culmea e că nu au fost 
singuri. Au avut și... galerie. 
Sau, in termenii respectivi, chi
biți. I-a „asistat" o... laborantă. 
Depistați, au fost cu toții amen
dați. De unde se vede că ase
menea jocuri nu aduc nicioda
tă noroc.

al- 
sau 
cite
era

I Pe mina
I cui era
I tractorul ?

I
!
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!

I la
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In timp ce se întorcea de 
școală, un tînăr din Poiana 
Mare, județul Dolj, a fost acci
dentat mortal de un tractor. 
Tractorul era condus de Ștefan 
Bărbieru. Acesta nu avea 
mis de conducere. Dar i 
destul alcool in singe.

Din cercetări rezultă că 
Bărbieru a mai fost prins 
volan in stare de ebrietate.

per- 
avea

I
I

Șt. 
la 
a 

făcut chiar și închisoare, dar nu 
se învățase minte. Nici el, dar 
nici mai marii lui, de la S.M.A. 
Calafat care i-au trecut cu ve
derea abaterile săvirșite de la 
disciplina profesională și de la 
cea rutieră. Acum va da soco
teală in fața legii.

I
I

Negustorul 
de

I
I
I
I
I
I

promisiuni
De la o vreme, se pripășise 

prin Orșova un anume Ion Go- 
man. A dat sfoară in țară că 
e un ins cu relații sus-puse 
și că „nu există problemă pe 
care să n-o poată rezolva". Cit 
ai zice... chilipir, s-au și prezen
tat la el primii creduli. La un 
moment dat, numărul naivilor a 
fost așa de mare, incit Goman 
nu mai prididea cu vlnzarea... 
promisiunilor. Ce fel de promi
siuni făcea ? Destul să spunem 
că acum toți clienta lui fluieră 
a pagubă, in timp ce el, din- 
du-și arama pe față, se jură că 
nu are relații sus-puse : e sin
gurul adevăr pe care-l spune.

I
I
I

Cînd 
se întrece 
măsura...

I
I
I
I
I
I

Dumitru Leru și Gheorghe 
Dofteanu erau (că nu mai sînt) 
doi foarte buni prieteni din Tg. 
Ocna. Prieteni și de pahar. 
După primul rind, li s-au dez
legat limbile și au început si 
trăncănească, fiecare-n legea 
lui, vrute și nevrute. După alte 
citeva pahare au ajuns la ceartă. 
Au mai dat pe git cite unul și 
au ajuns la bătaie. Apoi, ca să 
pună virf la toate, pe drum spre 
casă, Leru a scos cuțitul. Inter
venția promptă a medicilor l-a 
salvat pe Dofteanu. Dar pe Leru 
nu-l mai salvează nimeni de 
răspundere.

Petre POPA
și corespondenții „Scîntell1
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în scopul bunel aprovizionări a 
populației cu produse agroalimenta- 
re, la indicația conducerii partidului, 
organele de specialitate au luat mă
suri pentru suplimentarea, în acest 
an, cu 30 000 hectare a .suprafețelor 
destinate culturii legumelor. Astfel, 
se vor cultiva în plus, fată de pla
nul initial, 8 000 hectare cu mazăre, 
4 400 hectare cu fasole, 4 000 hectare 
cu tomate, 4 500 hectare cu castraveți, 
2 700 hectare cu rădâcinoase, 500 
hectare cu verdețuri, precum și. alte 
legume. Dintre acestea, mazărea, ver- 
dețurile și rădăcinoasele se însămin- 
țează tocmai in această perioadă. Am 
urmărit, mai îndeaproape, cum se 
realizează programul de cultivare a 
mazării de grădină — legumă cu 
mare pondere în alimentație, care se 
consumă atît in stare proaspătă, cit 
și conservată.

După cum s« știe, pentru a se 
obține conserve de mazăre de ca
litate superioară este necesar ca 
păstăile — materia primă — să se 
recolteze cit mai devreme, Înain
te de Începerea căldurilor, iar 
producția să fie eșalonată, astfel 
Incit fabricile să poată lucra o pe
rioadă mai lungă. Tocmai de aceea, 
In acest an se vor cultiva 12 soiuri 
de mazăre cu diferite perioade de 
vegetație. De asemenea, organele de 
specialitate au Întocmit grafice de 
însămîntare, astfel încît și pe aceas
tă cale să se realizeze eșalonarea 
producției pină la începutul lunii iu
lie in sud și mijlocul lunii august In 
jumătatea de nord a țării. La toate 
acestea se adaugă și alte măsuri me
nite să asigure obținerea unor canti
tăți cit mai mari de conserve de ma
zăre și de bună calitate. întrucît re

coltarea manuală necesită mul
tă forță de muncă, au fast asigu
rate un număr sporit de mașini pen
tru recoltat, batoze, vînturătoare. A 
crescut și capacitatea de prelucrare 
prin intrarea in funcțiune a noi linii 
tehnologice la fabricile de la Ora
dea, Văleni de Munte, Burdujeni și 
Huși. Buna aprovizionare a popu
lației presupune ca și la piață să fie 
puse in vinzare, în lunile de primă
vară, cantități cît mai mari de ma
zăre — sub formă de păstăi sau boa
be. Ținîndu-se seama de neajunsu
rile care au existat anul trecut în 
această direcție, producția care se va 
obține pe cele 8 000 hectare, ce se vor, 
cultiva suplimentar în acest an cu 
mazăre, va fi valorificată în stare 
proaspătă la piață.

Obținerea unei producții cit mai 
mari și eșalonarea ei pe o perioadă 
mai lungă necesită ca mazărea să fie 
lnsămințată cît mal devreme, respec- 
tindu-se Întocmai programul stabilit 
de organele de specialitate. Din da
tele centralizate la Ministerul Agri
culturii rezultă că, pină la 8 martie, 
au fost însămînțate 2100 hectare cu 
mazăre. Se apreciază că programul 
la zi ar fi fost realizat. Ce se as
cunde insă in spatele cifrelor medii? 
Inegalități foarte mari între diferite 
județe.

Graficele lucrărilor - 
respectate punct cu 

punct
ARAD. Din situația Întocmită Ia 

întreprinderea județeană da legume

Un orar „foarte precis": după bunul plac

și fructe rezultă că din cele 1175 
hectare au fost însămîntate 920 
hectare,. îndeosebi cu soiurile Alasca, 
Bdrdi și Pilot. în continuare, ur
mează să se însămînțeze, potrivit 
programului stabilit, celelalte su-> 
prafețe cu soiurile Gulivert, Dessi și 
Gotinga. Lucrările sînt avansate in 
unitățile din cadrul consiliilor agro
industriale Sintana, Aradul Nou, 
Felnac ș.a. Atenția specialiștilor și 
a mecanizatorilor este îndreptată, in 
egală măsură, spre executarea unor 
lucrări de bună calitate. Paralel, 
se pregătesc utilajele de recoltat 
mazăre, iar în zilele următoare vor 
începe lucrările de reparare a sta
țiilor de batozare.

TELEORMAN. Pentru a se reedita 
rezultatele bune de anul trecut — în
deplinirea integrală a planului de 
producție în legumicultură — au fost 
luate măsuri pentru respectarea, 
punct cu punct, a graficelor de însă- 
mînțare și plantare a legumelor. Ca 
urmare, pină la această dată au fost 
însămințate 145 hectare din cele 422 
hectare prevăzute în program a sa 
realiza pină la 15 martie. Lucrările 
sint avansate tn cooperativele agri
cole Piatra, Brinceni, Scrioaștea, 
„Dezrobirea" — Cervenia. Buzes- 
cu. Specialiștii din unități urmă
resc, la fața locului, lucrările exe
cutate.

Temperatura 
scăzută... a inerției
ILFOV. însămînțarea mazării sa 

desfășoară din plin în cooperativele 
agricole Drăgoiesti. Sinesti. Dridu, 
Nuci, Găujani, precum și în fermele 
proprii ale întreprinderilor pentru 
prelucrarea legumelor și fructelor 
Oltenița, Giurgiu și Buftea. Totuși, su
prafețele însămînțate pină la această 
dată reprezintă numai 50 la sută față 
de cele prevăzute în program. Se 
invocă în multe unități agricole mo
tivul că solul ar fi încă rece. Dar in 
aceleași condiții climatice, în jude

țul Teleorman au fost însămînțate 
suprafețe mult mai mari cu mazăre. 
Vor neapărat legumicultorii ilfoveni 
să livreze mazărea in luna iunie, 
uscată puternic de soare ? Consuma
torii nu o vor cumpăra, iar fabricile 
vor produce conserve de calitate in
ferioară. în județul Ilfov. îndeosebi 
în zona Greaca, exista bunul obicei 
că mazărea să se însămînțeze în ul
tima decadă a lunii februarie. O tra
diție care ar trebui reînviată. Deși 
a trecut o decadă din luna martie, 
măcar acum să fie grăbită însămîn
țarea mazării.

De reamintit citeva însușiri ale a- 
cestei plante în loc de orice altă ple
doarie pentru grăbirea semănatu
lui :
• mazărea are cerințe moderate 

față de temperatură, germinația in- 
cepînd Ia 1—2 grade la soiurile din 
cultura mare și 3—4 grade la cele 
de grădină ;
• creșterea plantelor începe la 

temperatura aerului de plus 4—5 gra
de, dar plantele tinere suportă și 
temperaturi scăzute de minus 5—6 
grade ;
• pentru a germina, semințele de 

mazăre absorb o cantitate mult mai 
mare de apă decît cerealele și anu
me 100—150 la sută din greutatea 
lor, apă care se află acum în sol, dar 
mai tirziu s-ar putea pierde prin 
evaporare.

Este bine să se știe, dar și să se 
țină seama de faptul că :
• intîrzierea semănatului cu 10 

zile față de epoca optimă determină 
reducerea producției cu 20—30 la 
sută ;
• la o întîrziere de 20 de zile, 

producția se reduce la jumătate.
Prin urmare, chiar dacă timpul 

continuă să fie rece; trebuie să se 
intensifice semănatul mazării. res- 
pectîndu-se programul stabilit de 
organele de specialitate, astfel încît 
să se obțină recolte timpurii și eșa
lonate pe o perioadă cît mai lungă.

Ioan HERȚEG
și corespondenții „Scîntell”

Ceea ce unii nu cunosc despre
PROTEJAREA INIMII

Pe firmă scrie: 
I.A.P.L. Amzei : „bu- 
fet-patiserie — Parc- 
Scînteia". Pe ușă, in 
locul rezervat pentru 
orar — nimic. Doar 
ceva mai jos. o preci
zare : duminica închis. 
De ce ne-am oprit a- 
supra acestor „amă
nunte"? I.A.P.L. Amzei 
a motivat probabil ob
ținerea spațiului res
pectiv cu intenția de
clarată de a deschide 
aici un bufet-patiserie, 
de a diversifica rețeaua 
cu unități de mare uti
litate intr-o zonă a- 
glomerată. Și l-a obți
nut. La început pentru 
un mic bufet-patiserie. 
Apoi a mai obținut ce
va spațiu și a deschis 
și-o bodegă. Apoi a 
mai obținut un spațiu 
și a creat și-o braserie. 
Bufetul n-a rămas de-

cît un bar care apro
vizionează cu băutură 
bodega și braseria. Dar 
la această originală 
„diversificare" se mai 
adaugă una : persona
lul do aici alcătuiește 
un orar — fiindcă cei 
în drept ori n-au În
tocmit un asemenea 
orar, ori nu contro
lează respectarea lui 
— după bunul plac. 
O dată închid la ora 
20,00. altă dată la 20,30, 
iar zilele trecute (marți 
6 martie, de pildă) la 
20,45. De ce ? Pentru 
că aproape toți din per
sonalul localului se 
„cinsteau" (unii cu 
clienții, alții între ei) 
si nu se mai grăbeau.

Cit privește respon
sabilul (fără ecuson, 
fără tinuta vestimen
tară proprie profesiei) 
ne-a spus-o direct: „O-

rarul îl facem cum 
vrem noi. Ar trebui să 
lucrăm numai pină la 
ora 16,00, dar dacă 
dati grămadă peste noi, 
stăm pină mai tîrziu. 
N-am văzut client! ca 
aici : toată ziua recla
mă, de ce n-avem una, 
de ce n-avem alta".

Iată, așadar, unde 
s-a ajuns cu o bună 
idee. în loc de bufet- 
patiserie, au apărut 
vreo două... restauran
te. în loc de un per
sonal amabil, clienții 
sînt primiți de un res
ponsabil care, pe lingă 
faptul că nu-și face 
datoria — pentru că 
in afară de băutură 
aicj nu găsești aproa
pe nimic — e gata in 
orice moment să-i și 
apostrofeze. Ca să fie 
diversificarea... com
pletă. (C. Priescu).

Televizorul din raft și... confuziiledin plic
Cetățeanul loan Să- 

veanu din Satu Mare 
ne-a adus la cunoștin
ță ciudatele peripeții 
trăite de el în legă
tură cu un televizor 
cumpărat de la maga
zinul „Oțelul". întru- 
cît televizorul portativ 
„Sport" cumpărat s-a 
defectat în aceeași zi 
în care l-a pus în 
funcțiune (doar după 
10 minute), s-a dus 
să-și spună păsul la 
magazin. De aici a fost 
îndrumat să meargă cu 
aparatul la atelierul de 
reparații televizoare, a- 
flate în termen de ga
ranție. Meșterii con

stată însă că certifica
tul de garanție cu care 
s-a prezentat omul era 
pentru radio și nu pen
tru televizor. întrucit 
confuzia o săvirșiseră 
cei de la magazinul 
„Oțelul", omul s-a dus 
din nou Ia el. Si ei, ca 
să se convingă i-au 
cerut să aducă apara
tul la magazin. Ba, 
mai mult: i-au promis 
că i-1 va repara dele
gatul întreprinderii „E- 
lectronica". După ce a 
fost reparat, aparatul 
a funcționat... o oră. 
Ce să facă ? Să bată 
iar drumurile? A cău
tat în plicul care în

soțește aparatul in
strucțiunile. pentru a 
se ghida în reglarea 
exterioară a acestuia, 
în plic însă se aflau in
strucțiuni pentru tele
vizorul......... Diamant" I
Așadar, din nou pe 
drumuri. Vânzătorul de 
la „Oțelul" i-a dat alt 
plic, dar în el nici un 
fel de instrucțiuni. 
Pină la urmă, cetățea
nul a intrat în posesia 
certificatului de garan
ție corespunzător. Tre
cuseră însă între timp 
10 zile de oboseală si 
drumuri făcute cu ne
miluita. (Octav Gru- 
meza).

Vitrina îndeamnă copiii la fumat?
La parterul blocului 

din strada Baba Novac 
15 A din București se 
află o cofetărie, cu 
două vitrine la stradă. 
Rostul vitrinelor, de 
cînd există, este de a 
expune produse care 
să atragă mușterii. 
Una din ele corespun
de scopului. Cealaltă, 
cu produse preambala-

te, destinate în mod 
deosebit copiilor, are 
un caracter mai... com
plex. Alături de na
politane „Mihă’iță". 
bomboane cu ciocolată 
„Steluța", biscuiți „Ga- 
rofița". jeleuri asorta
te și ciocolată cu lap
te. se lăfăie pachete de 
țigări: „Carpați" cu si 
fără filtru, „-Mărășești",

„Snagov", „Litoral", 
„Cișmigiu", „Dacia"...

Este cumva in peri
col planul de desfa
cere al unității ? Tre
buie atrași să fumeze... 
copiii ? -Asemenea re
clamă pentru țigări și 
fumat in genera! nu 
este de admis, cu atît 
mai mult într-o ase
menea unitate. (AL 
Plăieșu).

Patru roți i-au 
păcălit pe toți?

Formidabil cum a reușit mașina să trans
forme imaginea lui Miclea Ionel in ochii 
celor care-l cunoșteau ! Mai întii nevasta, 
de care era despărțit :

— De unde-o ai, dragă ?
— Am cumpărat-o.
— Cu ce bani ?
— Mi-a dat tata darul de nuntă pentru 

care v-ați cîriit.
— Hai acasă, puișor, hai să ne-mpăcărn. 
Apoi s-a înmuiat însuși tatăl, nea Tu-

dorache Miclea :
— Cu ce-ați cumpărat-o, băiete ?
— Cu ce cîștig eu, cu ce-a mai strîns 

Pavlica.
— Ia și ăștia două-j-de mii, să nu mai 

zică nevastă-ta așa și pe dincolo.
Un cumnat, de gheață pînă atunci, l-a 

invitat să facă împreună concediul (litoral, 
nordul Moldovei și-o cură de pălincă in 
județul Bihor). Soția unui coleg de exa
men de conducere și-a lăsat bărbatul și 
l-a invitat și ea în comuna natală (Salcia, 
județul Prahova). O fochistă de la „Co
corul" l-a invitat să împartă împreună 
spațiul locativ de pe Calea Victoriei. Multe 
alte partide strălucite se ofereau acestui 
băiat simpatic, tinăr, cu Dacia 1 300 și cu 
servici atît de bun.

Unele știau că lucrează la Getax, altele 
la „Ciclop". în realitate el se scula la 
șapte jumătate, mimînd că se grăbește la 
program, după care pornea în plimbare 
pe la vadurile de bișnițari, pîndind să 
fie închiriat ca șofer cu ora. Pentru chel
tuieli mărunte avea cei „două-j-de mii" de

Concertul orchestrei
Wiener Symphoniker

Un colectiv simfo
nic cu o istorie demnă 
de toată atenția : și-a 
spus cuvîntul în via
ta muzicală vieneză, 
chiar din anul înfiin
țării — 1900. La pu
pitrul ei s-au aflat 
F. Lowe (elev al lui 
Bruckner), Gustav 
Mahler ; mai tîrziu 
Wilhelm Furtwăngler, 
Bruno Walter. Ri
chard Strauss... S-a
consolidat de-a lungul
timpului, atrăgind cele 
mai interesante forțe 
muzicale interpretati
ve din capitala Aus
triei. propunind forma 
și denumirea actuală 
insă de-abia în 1945. 
Răsfoim mai departe 
cartea sa de onoare și 
îi vom găsi colabora
tori pe Herbert von 
Karajan, pe Wolf
gang Sawalish. ' Otto 
von Klemperer. Karl 
Bdhm, mari persona
lități ale baghetei de 
la care un ansamblu 
de muzicieni profesio
niști — și în sensul 
seriozității, al studiu
lui permanent pentru 
îmbunătățirea tehrjicii. 
al unei continue com
petitivități — poate 
„profita", adică în
văța. In ultimii ani 
au lucrat cu celebrul
.Carlo Marna 
înregistrări, 
cu Andre 
pentru ca

Giulini — 
filmări, 

Cluytens, 
la Bucu

rești, în concertul de 
la Sala Palatului, să
evolueze sub conduce
rea lui Christoph Es-
chenbach în dublă ca
litate : pianist si di
rijor. Nu este deloc 
de mirare că momen
tul de vîrf al seriei a 
fost Mozart — Concer
tul pentru pian si or
chestră în La major 
K. W. 488 — dacă știm 
că dirijorul-pianist 
este autorul integralei

la nea Tudorache. Pentru că pe mașină 
nu dăduse nici un ban.

Pentru mașină cheltuise doar cit să-și 
procure două perechi de numere false și-un 
microfon de mină cu șnur in melcișori. 
„Restul" mașinii fusese „procurat" — 
ca să ne exprimăm delicat — de la un 
loc de parcare de lingă Parcul Tineretu
lui. în seara de vară cind i-a venit ideea, 
mașina avusese numărul 7—B—8 153. în- 
cepind de-a doua zi. a purtat, timp de 
zece luni, ba numărul 3—B—489, ba 
2—B—723. Ca să fie și mai sigur că nu-l 
oprește miliția să-l întrebe de acte, cind 
vedea cite-un agent de circulație, ducea 
microfonul de Ia bord lâ gură, mimind 
că transmite ceva febril. Voia să lase 
impresia că lucrează la Salvare, la I.T.B., 
la I.D.E.B., ori la altă asemenea instituție 
de intervenție urgentă în folosul popu
lației.

La volan, ca la volan, putea mai ușor 
păcăli. Dar cum i-a derutat pe membrii 
familiei sale și pe cunoscuți, pe cei care-i 
știau atît de bine apucăturile ? Efectiv, 
mașina ii transformase imaginea. Să-1 ve
deți acum !

Cel mai scurt 
transport din lume
Citeva recorduri C.F.R. : cel mai mare 

tunel din țară : Teliu—Poiana Florilor (4 
km + 370 m) ; cea mai dreaptă cale ferată : 
Sărulești—Fetești (93 km fără nici o curbă); 
cel mai lung pod feroviar : podul de la 
Cernavoda (3 km + 850 m) ; cel mai scurt 
traseu pentru vagoane de marfă : cele 
5 transporturi de ciment de la Chișcă- 
daga la Păuliș (1 km).

„Mozart" (discuri ce 
cuprind sonate, con
certe). Echilibrat, lim
pede, de un cristalin 
ireproșabil ; de la 
Allegro-ul de început, 
cind grupul instru
mentelor de coarde, 
înainte de a da cuvin- 
tul solistului, propune 
cu grație cele două 
teme conducătoare 
(prima meditativă, a 
doua cu un plus de 
luminozitate, unduită 
'aproape vocal), la A- 
dagio-ul nostalgic ce

ne amintește de dan
sul lent sicilian, la fi
nalul impetuos, un 
rondo care cu fiecare 
cuplet completează 
paleta de prospețime 
și culoare. Christoph 
Eschenbach ne-a con
vins că „Mozart" este 
o lume pe care a pă- 
truns-o ca pianist, ca 
artist complet. în fi- 
brele-i adinei.

Celelalte două mo
mente : „Schubert" și 
,.Brahms" — simfonii. 
Binecunoscutul pianist 
are în același timp a- 
proape 7 ani de ca
rieră dirijorală. A co
laborat în acest inter
val cu ansambluri 
din Bamberg. Bonn, 
Londra. Budapesta, 
București. San Fran
cisco, i-am apreciat și 
în această calitate 
simțul pătrunzător, 
studiul în amănunt, 
grija pentru rotunji
rea perfectă a fraze
lor, pentru echilibrul 
planurilor sonore, 
nuanțarea, sublinierea

Iscusită a Ideilor. 
Astfel a reușit în 
Simfonia a IlI-a în 
Re major de Schu
bert — opus care de 
fapt are vizibile ecouri 
haydniene, mozartiene 
— citeva strălucite pa
gini (spre exemplu in 
Allegretto. în acel lu
minos menuet). în 
schimb, a apărut mai 
puțin convingător in, 
Brahms. Pentru că, 
Intr-o astfel de lucra
re cum este Simfonia 
I în Do minor de 
Brahms, spatiile de 
exprimare sint mult 
mai largi, nu numai 
fraza contează ci în
treaga dramaturgie, 
nu numai momentul 
în sine ci ampla des
fășurare. Să ne gin- 
dim la suflul pene
trant al introducerii, 
la poemele meditative 
care formează de fapt 
părțile mediane, la 
intensitatea și încor
darea finalului, la 
toate acele date care 
au făcut pe melomani 
să numească această 
simfonie brahmsiană 
„a X-a simfonie" a 
lui Beethoven. Date 
pe care Eschenbach 
încă nu le stăn inerte 
în calitatea sa de di
rijor. în schimb tre
buie să recunoaștem 
seriozitatea ansamblu
lui, demn de tradiția, 
de istoria sa. Instru
mentiști (este drept, 
cu o gamă de instru
mente ireproșabilă), 
bine pregătiți, avînd 
o exemplară școală a 
clasicismului. Multi 
dintre ei — nu mai 
vorbim de excelentul 
concertmaestru — a- 
pelind doar din cind 
în cind la citirea di
rectă a partiturilor.

Smaranda 
OȚEANU

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

în legătură cu consecințele consu
mului de alcool asupra organismului, 
în articolele publicate pînă acum 
ne-am referit la influența alcoolului 
asupra sistemului nervos șl asupra 
ficatului. Prof. dr. docent Con
stantin I. NEGOIȚA, șeful clini
cii I medicale a Spitalului nr. 1 din 
Iași, a întreprins de foarte mulți ani 
cercetări științifice privind influența 
consumului de băuturi alcoolice asu
pra inimii. Ceea ce ne-a determinat 
să-i solicităm o convorbire pe aceas
tă temă.

— Dacă efectele vătămătoare ale 
alcoolului (consumat în cantități
mari și zi de zi) asupra ficatului 
și sistemului nervos sînt larg cunos
cute de medici și chiar de marele 
public, nu același lucru se poate spu
ne despre relația dintre alcoolismul 
cronic și inimă. Deși importanța 
unor astfel de legături cauzale a fost 
cunoscută încă in urmă cu un secol, 
argumentarea științifică a fost posi
bilă numai în ultimii 15—20 de ani. 
Cred că o astfel 
de Întîrziere ar 
putea avea două 
explicații : pe de 
o parte, opinia 
greșită care a 
persistat ani de-a 
rindul despre așa-
zisele efecte „binefăcătoare" ale al
coolului asupra inimii si vaselor (ar 
dilata arterele coronare ale inimii, ar 
întlrzia apariția aterosclerozei etc.), 
pe de altă parte, interpretarea ero
nată a tulburărilor cardiace consta
tate la alcoolicii cronici. Cu privire 
la acest ultim aspect aș aminti afir
mația — susținută de altfel chiar și 
de unii cardiologi de renume — că 
anumite tulburări ale funcției inimii 
s-ar datora, la marii băutori de bere, 
lipsei vitaminei B(, așa-zisa „inimă 
Beri-beri" („Beri-beri", boală de
terminată de lipsa vitaminei B,). In 
realitate însă, este implicat consu
mul constant de alcool, influența lui 
asupra inimii.

— Ce modificări apar la nivelul 
inimii la marii consumatori de al
cool ?

— în aceste cazuri, inima se mă
rește considerabil, creșterea ei făcin- 
du-se mai mult prin dilatarea decît 
prin îngroșarea (hipertrofia) ei. La 
autopsie și analiza microscopică, ini
ma consumatorului de alcool pre
zintă alterații ale fibrelor mușchiului 
cardiac. S-a constatat, pe de altă 
parte, că arterele coronare (arterele 
care irigă inima) și valvulele inimii 
nu sînt afectate. Aceasta explică de 
ce boala — numită astăzi cardiomio- 
patie alcoolică — face parte din gru
pa mare a bolilor primare ale muș
chiului inimii (miocardul).

în plus, cercetările asupra modului 
de funcționare a inimii la acești bol
navi au dovedit scăderea funcției de 
pompă a inimii și a forței sale de 
contracție, funcții de care depinde 
rolul pe care îl are inima in circula
ția sîngelui. Dacă mai luăm în con
siderare și unele modificări biochi
mice și ale enzimelor (fermenților), 
ca și unele manifestări clinice care 
întregesc tabloul bolii, constatăm că 
există suficiente argumente pentru a 
acuza alcoolul ca agent toxic dăună
tor bunei funcționări a inimii.

— Cum se poate ști dacă tulbură
rile inimii sînt urmarea consumului 
de alcool și nu a altor cauze ?

— Nu este cazul să intrăm în amă
nunte de ordin pur medical, dar 
pentru a avea o imagine de ansam
blu asupra problemei m-aș referi la 
unele criterii, pe care le-am contu
rat atît pe baza datelor din literatu

ra medicală, cît si a propriei expe
riențe, cu privire la diagnosticul car- 
diomiopatiei alcoolice. în, referatul 
asupra acestei probleme susținut la 
simpozionul național organizat la 
Iași, cu tema „Alcoolismul, implicații 
bio-psiho-sociaie", am prezentat d 
sinteză a tabloului clinic de labora
tor în cardiomiopatia alcoolică, deo
sebind două categorii de criterii (ma
jore și minore). Mă voi opri asupra 
celor majore. Un prim criteriu este 
constatarea unui consum cronic 
(peste 80 grame alcool pe zi), apoi 
existența semnelor de insuficiență 
cardiacă (cu mărirea inimii), exclu
derea altor cauze și — de reținut — 
dispariția șemnelor clinice, respectiv 
micșorarea inimii pînă la dimensiu
nile normale, după oprirea consumu
lui 4e alcool. Vreau să subliniez că 
dacă medicul nu gîndește la posibi
litatea cardiomiopatiei alcoolice și nu 
interpretează corect observațiile sale, 
diagnosticul poate fi ușor trecut cu 
vederea. In practica noastră, nu ra

reori am avut o- 
cazia să Intîlnim 
bolnavi cu tulbu
rări ale ritmului 
inimii sau cu in
suficientă cardia
că cărora nu 11 
se găsea o expli

cație clară, cauza fiind, de fapt, al
coolismul cronic. Se înțelege că ne- 
recunoașterea la timp a bolii are 
consecințe negative asupra posibili
tăților de tratament.

— Ce ne puteți spune din expe
riența dv. elinică și de cercetare in 
legătură cu tratamentul in cardio- 
miopatiile alcoolice ?

— Odată boala identificată, două 
lucruri sînt indispensabile : renun
țarea totală la orice formă de alcool 
(vin, bere, băuturi distilate) și re
pausul fizic după indicația medicului. 
Fără îndeplinirea acestor două indi
cații terapeutice, medicația este fără 
valoare. Este impresionant succesul 
terapeutic înregistrat, etichetat ade
sea de către specialist! ca „specta
culos", obținut atunci cind s-au res
pectat corect indicațiile medicului, 
în nenumăratele cazuri pe care le-am 
tratat am văzut că participarea — 
deci voința bolnavului — este deci
sivă, este cheia succesului terapeutic. 
Ar fi mult mai de dorit ca în spe
cial tinerii să fie educați in spiritul 
renunțării la consumul de alcool, pen
tru a nu ajunge la suferințe cardiace 
încă înainte de maturitate.

— Aceasta pledează și pentru în
semnătatea cunoașterii efectelor dău
nătoare ale consumului de alcool asu
pra inimii de către tineret.

— Chiar dacă numai 10 la sută uih 
marii consumatori de alcool (din 
păcate fenomenul cunoaște o largă 
răspindire) fac cardiomiopatie alcoo
lică, se poate cu ușurință sesiza im
portanța problemei. Cu atît mai mult 
cu cit s-a constatat că boala este mai 
frecventă la bărbații adulți (30—50 
ani) aflați în plinătatea perioadei 
active a vieții. De acest fapt trebuie 
să tină seama in special tineretul, 
care în mult prea mare măsură cade 
pradă deprinderii consumului de al
cool. împărtășim speranța că prin 
promovarea de către medici și popu
lație a unei atitudini conștiente față 
de influența dăunătoare a alcoolului 
asupra inimii se vor obține rezultate 
profilactice și terapeutice pozitive. 
Bineînțeles că nu a fost în intenția 
noastră de a speria, ci de a convinge.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Acest din urmă record putea să lipsească, 
dacă n-ar fi intervenit in ordinea univer
sală spiritul gospodăresc al președintelui 
cooperativei de consum din Șoimuș, Micu 
I. Cornel. în raza comunei se află o mare 
întreprindere de lianți, aceea din satul 
Chișcădaga. Avînd să aprovizioneze cu 
ciment magazinele din satul învecinat, Pău
liș, președintele cooperativei a rămas sur
prins că nu i s-a dat repartiție la Bicaz 
sau Medgidia și că urmează să ridice 
marfa de la furnizorul ale cărui coșuri 
pudrează continuu comuna. Lăsind trebu
rile poluării pentru altă dată și revenind 
la transport, arătăm că distanța de la fa
brică la magazinele din Păuliș era atît de 
mică, încît nu căratul cu autocamionul sau 
căruța, dar nici cu roaba sau cu brațele 
nu constituia o problemă. Dacă, spre 
exemplu, toți amatorii de ciment din sat 
s-ar fi așezat în lanț pină la magazia fa
bricii, își puteau trece sacii din mînă-n 
mină pină acasă fără să-și ia merinde 
cu ei.

Președintele cooperativei a optat însă 
pentru altă soluție : să închirieze vagoane 
de cale ferată (și cită nevoie de vagoane 
are economia !), să fie încărcate (cu 20, 
30 sau 50 tone, după caz), manevrate, le
gate în tren,, duse din curtea fabricii pînă 
la prima haltă — situată la o mie de metri 
distanță, din nou manevrate, cimentul 
descărcat pe rampă, încărcat în camioane 
și abia după aceea dus la prăvălie. Uneori 
magazinul se afla chiar în satul Chișcă
daga, vecin cu fabrica, așa că cimentul 
plimbat 1 km cu trenul se întorcea in satul 
natal cu autocamionul. Cum satul se află 
la deal și halta la vale, dacă cineva dădea 
brînci vagoanelor ele ar fi alunecat pînă 
la destinație, fără locomotivă. Dar o ase
menea soluție nu e prevăzută în instruc
țiunile C.F.R.

Se poate pune întrebarea : ce caută re
cordul amintit la rubrica „instanță", in

loc să fie expus la Muzeul căilor ferate ? 
Eventual, alături de diagrama cu cele 
mai multe locuri rezervate vîndute de trei 
ori și cu rapidele desființate după ce că
lătorii , au venit la gară. Iată ce caută : 
transportul costînd de zece ori mai scump, 
a fost imputat. Iar președintele coopera
tivei, impresionat el însuși de scurtimea 
drumului, a căutat să lungească vorba, 
făcind contestație. Dar n-a găsit cale 
liberă.

„Din examinările efectuate nu s-au evi
dențiat elemente de excludere. Din punct 
de vedere serologic tatăl copilului...".

Pentru consecvență de stil, pentru cava
lerism, pentru omenie era suficientă prima 
scrisoare. N-a fost nici frumos, nici util 
pentru expeditor să-ndruge basme, fie ele 
cu Zîna Florilor sau pentru Zîna Florilor.

Zîna și vrăjitorul
Două scrisori expediate de același bărbat 

aceleiași destinatare.
Prima :
„Scumpă Zîna Florilor,
Deoarece și eu am primit scrisoarea abia 

vineri seara, și tu o vei primi mai tîrziu. 
Da, urito ? Să nu te bosumfli, că nu cîștigi 
nimic. îmi pare bine că ai ajuns cu bine 
la Arad. îmi place să cred că ceea ce s-a 
intîmplat între noi n-a fost nimic regizat, 
că totul s-a petrecut spontan, fără să ne 
dăm seama. Probabil că Eros, micuțul zeu, 
a reușit o minune, să lovească cu o să
geată doi. Să nu fie însă săgeata din paie, 
Mi-e dor și mie de tine".

După ce Zîna Florilor a rămas gravidă, 
a urmat a doua scrisoare :

„Mă văd silit să-ți scriu, dar voi scrie 
puțin mai dur. Eu te înțeleg că tu vrei un 
țap ispășitor, dar cred că nu trebuie să te 
adresezi mie. Scopurile tale sînt josnice. 
Poate urmărești să fii soția chiar a mea, 
dar, crede-mă, aceasta nu se va îmtîmpla 
niciodată. Dacă nu vei cere tu expertiza, 
o voi cere eu, e clar ? N-are nici un rost 
să te deplasezi, căci oricum vei fi dată 
afară, poate nu chiar atit de frumos".

Expertiza ;

Din caietul 
grefierului

„Victima, însoțită de martorul N.S. se 
găseau în grădina de vară a restaurantu
lui din comuna Gătaia, unde au rămas pină 
în jurul orei 22,30, cînd au plecat spre spi
talul de psihiatrie, unde erau internați".

(Din dosarul nr. 658/78 al Judecăto
riei Deta),

„Atitudinea părții vătămate care, gre
șit considerind că inculpatul a injurat-o, 
deși inculpatul s-a adresat cailor săi, l-a 
înjurat și ea pe acesta, perseverind, pînă 
ce inculpatul a oprit căruța s-o întrebe ce 
are cu el, frizează provocarea, avînd în 
vedere că tulburarea inculpatului a fost, 
evident, independentă de eroarea părții 
vătămate, necunoscută de el".

(Din dosarul 1 573/78 al Judecătoriei 
Beiuș).

„în ziua aceea, la ora 5,00 sau 6,00, eu 
eram in grădină și am văzut-o pe Sa
bina L. ieșind dezbrăcată și zbîrlită".

(Din dosarul 2 948/78 al Judecăto
riei Deva).

Sergiu ANDON
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VEȘTI DIN ȚARĂ
Noi capacități indus* 

trialO. iudetul Vaslui au fost 
puse In funcțiune două noi unitătl 
ale industriei ușoare. La Bîrlad. la 
Întreprinderea „Vigonia" a Început 
să producă prima capacitate de 
1 845 tone fire pe an tip „vigonie", 
fabricate din materii prime secun
dare. în acest an vor mai fi date în 
folosință alte două capacități — 
tesătoria si finisajul. în orașul Vas
lui a început să producă, cu o lună 
de zile mai devreme, filatura de 
bumbac pieptănat din cadrul între
prinderii ..Textila“-Vaslui. care 
pregătește materia primă pentru 
viitoarea tesătorie ce va fi finali
zată pînă la sfîrșitul lui 1979. 
(Crăciun Lăluci).

Pentru export. 15 unltsțl 
economice din județul Iași, intre 
care întreprinderea mecanică Bu
cium. Uzina de reparații si con
strucții utilaje pentru mecanizarea 
transporturilor. întreprinderea de 
exploatare și transporturi fores
tiere si altele, au realizat si depă
șit sarcinile la export pe primele 
două luni cu 6.3 milioane lei va
lută. Acest succes se datoreste 
eforturilor pentru diversificarea si 
îmbunătățirea calității produselor, a 
perfecționării proceselor de pro
ducție etc. (Manole Corcaci).

Un modern centru fero
viar. Stația C.F.R. Bistrița sa 

4 găsește în prezent Intr-un amplu 
proces de modernizare. S-au con
struit încă trei linii pe lingă cele 
opt existente. Pentru mecanizarea 
completă a marelui volum de încăr
cări si descărcări. în majoritate 
conteinerizate, se construiește un 
terminal de transconteinere deser
vit de o macara-portal de 32 tone/ 
forță, iar iluminatul in timpul nop
ții se va asigura prin reflectoare. 
Totodată se realizează un bloc de 
linie automatizat si este introdusă 
centralizarea electrodinamică care 
va permite reducerea timpului de 
intrare-ieșire a trenurilor la 30—40 
secunde. (Gh. Crisan).

Creșterea producției 
nete. ^ntrePrinclerea chimică 
din Turda au fost luate o seamă 
de măsuri care vor asigura în acest 
an o depășire a valorii producției 
nete cu cel puțin 6,5 milioane lei.

cinema
• Al patrulea stol : SCALA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,ÎS; 20,36. 
GLORIA — 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,ÎS.
• Stepa: CAPITOL — 10: 12,30; 
15; 17,30; 20.
• Furtuni de var* : VICTORIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; SO,15.
• Lebedele sălbatice : CENTRAL
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Nea Marin miliardar : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, 
FAVORIT — 9..KI; 11,45; 14.30; 16.30: 
18,30; 20.30, TOMIS — 8,30; 10,30; 
12,30; 14.30: 16,30; 18,30.
• Masca de apă : LUCEAFĂRUL
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20,15, FEROVIAR — 9; 
11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.15.
• Poveste de dragoste și onoare : 
TIMPURI NOI — 9: 11.15: 13.30; 
15,45; 18; 20.• O simplă problemă de timp : 
FESTIVAL — 9; 11,ÎS; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MELODIA — 9; 11: 13,15; 
15,30; 17,45; 20, MODERN — »; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Intre oglinzi paralele : GRTVI-
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FLOKEASCA — lă; 13; 15; 
17,30; 20.
• Poliția este Învins* : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 18; 18; 20, 
GIULESTI — »: 11,15; 13,30; 15,30; 
17,45; 20, ARTA — »; 11,15: 13,30: 
15,45; 18; 20,15.

Spre îmbunătățirea 
calitativă a întregii 
activități economice 
Atentia opiniei publice a fost po

larizată in cursul săptămînii pe care 
o Încheiem de lucrările consfătuirii 
cu cadrele de conducere din indus
trie, construcții, transporturi și agri
cultură, expresie a practicii partidu
lui nostru de a consulta permanent 
activul de bază, masa oamenilor 
muncii asupra problemelor vitale ale 
dezvoltării tării, a profundului de
mocratism al orinduirli noastre socia
liste. care asigură sistemul institutio
nal propice participării nemijlocite a 
maselor populare la conducerea so
cietății. Eveniment de deosebită în
semnătate în viata politică a tării, 
consfătuirea a prilejuit, totodată, o 
manifestare elocventă a unității și 
coeziunii întregului popor în jurul 
partidului, a hotărîrii sale de a în
făptui neabătut hotăririle Congresu
lui al Xl-lea.

Un larg ecou a avut în întreaga 
tară cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la încheierea lu
crărilor consfătuirii, document poli
tic de importantă principială si prac
tică majoră, care, pe baza unei apro
fundate și exigente analize a înfăp
tuirilor din perioada construcției so
cialiste șl îndeosebi a stadiului reali
zării sarcinilor de plan In primii trei 
ani ai cincinalului, a factorilor care 
au generat succesele remarcabile ob
ținute, cit și deficientele manifestate, 
a fundamentat un bogat si concret 
program de acțiune pentru îmbunătă
țirea substanțială a întregii activități 
economice.

Fiecare organizație de partid, fle
care colectiv de oameni ai muncii gă
sesc în orientările trasate de secre
tarul general al partidului un îndrep
tai' prețios în valorificarea deplină 
a întregului potențial productiv, o 
călăuză sigură în solutionarea pro
blemelor complexe cu care sînt con
fruntate toate sectoarele economiei 
naționale, aflate în plin proces de 
transformare a acumulărilor cantita
tive într-o calitate nouă, superioară.

Ca obiective prioritare au fost defi
nite în acest Sens : realizarea inte
grală a producției fizice la toa
te sortimentele ; înnoirea rapidă 
a producției in pas cu exigen
tele progresului tehnologic ne plan 
mondial. îmbunătățirea continuă a 
calității produselor ; creșterea sub
stanțială a productivității muncii prin 
utilizarea la maximum a capacități
lor de producție existente, automati
zarea și mecanizarea proceselor de 
producție, perfectionarea calificării 
profesionale și extinderea policalifi
cării. mai buna, aprovizionare teh- 
nico-materlală ; desfășurarea unei 
largi și perseverente acțiuni de re

Printre acestea se numără apli
carea unui procedeu de recuperare 
a cuprului din deseurile de la pro
dusul oxicupral. îmbunătățirea ran
damentelor la fabricarea carbona- 
tului si hidroxidului de potasiu si 
a hidroxidului de sodiu, asigurin- 
du-se functionarea instalațiilor cu 
un consum mai mic de energie si 
combustibil. (Alex. Muresan).

Primii turiști străini pe 
litoral. în hotelurile „Meduza", 
..Astoria" si „Neptun" din stațiunea 
Eforie Nord au sosit primii turiști 
din Finlanda, care au inaugurat se
zonul international pe litoral. Multi 
dintre ei revin pentru a doua si a 
treia oară în această stațiune pen
tru a-si continua cura de tratament 
balnear. Sînt asteptati să sosească 
în curînd oaspeți din R. F. Germa
nia. Danemarca si din alte țâri. 
(George Mihăescu).

„Oameni șl locuri din 
BUZău". Transformării» ample 
pe multiple planuri ale localităților 
din județul Buzău inspiră artiștii 
plastici, lată de ce expoziția de 
primăvară a Filialei U.A.P.. verni
sată la casa de cultură din Rm. 
Sărat, este intitulată ..Oameni si 
locuri din Buzău". (Mihai Bâzu).

Podoleni 500. Locuitorii 
comunei Podoleni din județul 
Neamț, localitate a cărei vechime 
este atestată de vestigiile geto-da- 
cice descoperite pe teritoriul ei. au 
sărbătorit. în aceste zile. împli
nirea a 500 de ani de atestare do
cumentară a localității intr-un urle 
purtînd pecetea lui Stefan cel 
Mare. Sărbătorirea a prilejuit o 
serie de manifestări politice și 
cultural-educative, între care se 
remarcă expoziția creației localni
cilor. Întrecerile formațiilor artis
tice s.a. (Constantin Blagovici).

în muzeul din Satu 
Mare. Recent> Muzeul județean 
din Satu Mare a achiziționat o 
schiță din suita de lucru a „Care
lor cu boi" a marelui pictor român 
Nicolae Grigorescu. Realizată In 
cărbune și cretă albă, valoroasa lu
crare de artă plastică se bucură 
de un larg succes în muzeul săt- 
znărean. (Octav Grumeza).

• Aventurile maimuței Nuky —
9.15; 10,30; 12; 13,30, Aurul Iul
Mackenna — 15; 17,30; 20 : DOINA.
• Fermecătorii inocenți — 9.45;
11,45, Dr. Mabuse jucătorul (am
bele serii) — 18,30 ; CINEMATE
CA.
• 80 de husari : DACIA — »; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Șeriful din Tennessee : EX
CELSIOR — 9: 1U15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA — »; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Tom și Jerry — 9; 11,15, Rlul 
care urcă muntele — 13,30; 15,45; 
18; 20.15 : BUCEGI.
• Prefectul de fler : BUZESTI —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Omul fără Identitate : LIRA — 
9; 11,15; 13,30; 15,30; 18: 20.
• Circiuma de pe strada Piatnlț- 
kaia : DRUMUL SĂRII — 9; 11.15; 
13,30; 15,30; 18; 20.
• Excursie ciudat* : FERENTARI 
— 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.
• SUrșitul „Împăratului* din tai
ga : COTROCENI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Front in spatele frontului: 
PACEA — 9; 12; 16; 19.
• Lanțul amintirilor : VOLGA — 
9; 11,30; 14,30; 17,30; 20,15, MIORI
ȚA — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• A fost odat* In clasa I : VII
TORUL — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Totul pentru fotbal s POPU
LAR — »; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15.
• Vlad T«pe» > MUNCA — 12;
16; 19, FLACARA — 9,30; 12,30;
16; 19.

ducere a consumurilor de combusti
bili și energie ; realizarea la terme
nul stabilit a Investițiilor șl recupe
rarea tuturor restanțelor ; înfăptuirea 
riguroasă a tuturor prevederilor pla
nului de export.

Cu o mare forță de convingere a 
subliniat secretarul general al parti
dului imperativul realizării „unei noi 
revoluții in agricultură", care să de
termine dublarea producției agricole 
prin folosirea mult mai rațională a 
fondului funciar, efectuarea la timp 
si în bune condiții a lucrărilor agri
cole, eficienta utilizare a mijloacelor 
de mecanizare, asigurarea unor se
mințe de calitate. îmbunătățirea ra
pidă a raselor de animale.

Condiția primordială a îndeplinirii 
acestui cuprinzător program de mă
suri constă în valorificarea judi
cioasă a cadrului democratic de con
ducere a vieții economice, aplicarea 
consecventă a noului mecanism eco- 
nomico-financiar. dezvoltarea auto- 
conducerii muncitorești, cultivarea 
perseverentă, pretutindeni și pe toa
te verigile, a unui Înalt spirit de res
ponsabilitate socială.

După cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, pe baza dezvol
tării intense a economiei, a sporirii 
venitului national, se vor asigura te
melii trainice atit pentru progresul 
rapid al tării, cit si pentru reali
zarea tuturor obiectivelor pe linia 
creșterii bunăstării întregului popor.

în contextul acestor preocupări se 
Încadrează, de altfel, și recentele 
măsuri pentru rentabilizarea unor 
bunuri de consum, pentru eliminarea 
pierderilor înregistrate la anumite 
produse și stimularea fabricării sorti
mentelor de mărfuri solicitate de 
populație, pentru mai buna aprovi
zionare a pieței. înscriindu-se în li
mitele stabilite prin plan, aceste ma
jorări nu afectează în nici un fel 
prevederile Programului de creștere 
a nivelului de trai adoptat de Confe
rința Națională. Este semnificativ în 
acest sens că măsurile menționate 
sînt însoțite de reducerea preturilor 
la o serie de produse, de natură să 
compenseze în bună parte majorările. 
De altfel, pentru un substantial nu
măr de familii, la acoperirea cheltu
ielilor suplimentare va contribui si 
majorarea alocației de stat pentru 
copii, potrivit Decretului Consiliului 
de Stat, care a intrat în vigoare cu 
începere de la 1 martie a.c.

Ansamblul acestor măsuri ilus
trează. odată mai mult, necesitatea 
concentrării eforturilor spre creș
terea continuă a eficientei întregii 
activități economice, ca factor esen
țial al ridicării nivelului de trai.

Start — campaniei 
agricole de primăvară!

Săptămină încheiată a marcat star
tul campaniei agricole — acolo unde

BULETIN RUTIER
RECOMANDĂRI DE LA DIRECȚIA CIRCULAȚIE 

DIN INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI
ESTE PERMISA Șl SE RECOMANDĂ FOLOSIREA LUMINII 

DE INTILNIRE ÎN LOCALITĂȚI I
Se știe că ziua este mai ușor da 

circulat decit noaptea. De aceea, fo
losirea luminilor de întîlnire pe timp 
de noapte in deplasarea prin locali
tăți constituie una din măsurile care 
contribuie la întărirea siguranței cir
culației. Aceasta asigură o vizibilita
te corespunzătoare, permite conducă
torului auto observarea din timp a 
pietonilor, distingerea indicatoarelor 
și marcajelor rutiere, a autovehicu
lelor staționate sau oprite, precum și 
a altor obstacole de pe partea caro-r 
sabilă a străzilor. In același timp, 
se realizează o iluminare uniformă a 
spațiului dinaintea autovehiculului. 
Se recomandă folosirea fazei de în
tîlnire și pe arterele intens iluminate, 
tinînd seama că In felul acesta se di
minuează alternantele de umbră si 
lumină care apar In spațiul dintre 
stllpii de susținere a surselor de ilu
minare. Orice nesocotire a acestor 
recomandări poate duce la evenimen
te rutiere nedorite. Conducind nea
tent și fără să folosească luminile de 
întîlnlra pe timp de noapte, șoferul

ATENȚIE LA
Este una din manevrele cele mai 

pretențioase, care cere din partea 
conducătorului auto măiestrie și 
prudență deosebită. Ea nu poate fi 
efectuată oriunde și oricum, ci nu
mai atunci și acolo unde sînt întru
nite condițiile necesare executării el 
in deplină siguranță : în primul rind, 
asigurarea că un alt vehicul, din spa
te. nu se angajează, de asemenea, in 
depășire ; conducătorul autovehiculu
lui ce urmează a fi depășit a luat 
cunoștință de intenția celui care de
pășește ; sensul de mers opus este 
liber pe o distanță suficientă și per
mite realizarea manevrei fără pe
ricol ; vizibilitatea este bună si a- 
sigură securitatea depășirii.

Dacă nu sînt Întrunite toate aces
te condiții, manevra este impruden
tă și există toate premisele să se 
finalizeze intr-un accident de circu
lație. Majoritatea conducătorilor 
auto au Înțeles acest lucru, dar... mai 
sînt unii care ignoră măsurile de 
prevedere chiar și atunci cînd vre
mea este nefavorabilă.

în ziua de 6 februarie a.c„ în ju
rul orei 16, drumul national 
nn 6, in dreptul localității Drăgă- 
neștl Vlașca (județul Teleorman), era 
cufundat în ceată. Nu se vedea nici 
măcar la 100 m. O autoizotermă cir
cula spre București. Din spate se

• Din nou Împreună : COSMOS
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Drumuri in cumpănă : PRO
GRESUL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Coana Chirița — 10, Ale
xandru Lăpușneanu — 15, Căsă
toria — 19,30, (sala Atelier) : Zoo
— 11, Fata din Andros — 19.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Recital 
de sonate. KARINE GHEORGxiiAN
— violoncel, VLADIMIR SKA- 
NAVI — pian (U.R.S.S.) — 2Q.
• Opera Română : Motanul în
călțat — 11, Bărbierul din Sevilla
— 19.
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 10,30, Văduva veselă —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
La Lilieci — 10, Leonce și Lena
— 15, O scrisoare pierdută — 19,30, 
(sala Grădina Icoanei) : Elisabeta 
I — 10,30, Tineri căsătoriți caută 
cameră — 19,30.
• Teatrul Mic î Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
10.30, Țara lumi! — 15. Pluralul 
englezesc — 19,30.
• Teatrul de comedie : Cinema
— 10,30, Trei surori — 19.

temperatura solului corespunde cerin
țelor plantelor ce se însămintează in 
prima urgentă

încă de la primele acțiuni între
prinse de consiliile unice agroindus
triale. se vădește eficienta noului ca
dru organizatoric al agriculturii noas
tre socialiste. Pe agenda priorităților 
lucrărilor agricole de sezon se situea
ză : pregătirea terenului pentru se
mănat ; asigurarea semințelor de 
bună calitate ; organizarea exemplară 
a muncii, incit flecare oră să fie fo
losită din plin la însămînțări ; semă- 
narea fără întirziere a culturilor care 
suportă la răsărire temperaturi mai 
scăzute ; fertilizarea semănăturilor 
de toamnă. Sînt lucrări de a căror 
executare la timpul optim și la un 
nivel ridicat depinde în măsură 

rCRONICA SĂPTĂMÎNII
| A \ ® It* S *

esențială obținerea unei recolte bo
gate.

Cronica politică a săptămînii în
scrie sărbătorirea devenită tradițio
nală a Zilei internaționale a femeii. 
Manifestările consacrate acestui eve
niment au prilejuit, odată cu expri
marea înaltei prețuiri de care se 
bucură femeile în societatea noastră, 
cu evidențierea aportului lor substan
tial la progresele realizate în toate 
domeniile construcției socialiste, sub
linierea necesității unei prezente me
reu mai active a acestora în toate 
sferele vieții economico-sociale.

Preocupare permanentă 
pentru destinele păcii
în discursul rostit, la Consfătuirea 

cu cadrele de conducere din indus
trie. construcții, transporturi si agri
cultură. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ocuoîndu-se pe larg de problemele 
dezvoltării economico-sociale a tării, 
a abordat, totodată, aspecte majore 
ale vieții Internationale, in spiritul 
constructiv, propriu politicii noastre 
externe de pace si colaborare inter
națională. în acest context, a fost 
reafirmată hotărirea României socia
liste de a-si dezvolta relațiile de 
prietenie si colaborare cu toate sta
tele socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orânduire socială, 
de a-sl spori contribuția la eforturile 
pentru apărarea păcii, pe baza res
pectării drepturilor popoarelor de a 
fi deplin stăpîne pe destinele lor.

Radu Bibelea a Intrat cu auto
basculanta intr-o autobetonieră sta
ționată Și nesemnalizatâ, iar Gheor- 
ghe Irina a intrat cu autoturismul 
într-o basculantă rămasă in pană și 
neiluminată.

Deci, nu este just să se considere 
că in interiorul localităților este 
obligatoriu să se meargă numai cu 
luminile de poziție.

Pentru a nu afecta vizibilitatea ce
lorlalți conducători auto care vin din 
fată, se impune verificarea periodică 
a sistemului de iluminare, în vederea 
reglării corespunzătoare a acestuia. 
Dispozițiile articolului 20 din regu
lamentul circulației se referă ta obli
gativitatea folosirii fazei scurte (lu
mina de intilnire) pe drumurile ne
iluminate, la intilnirea autovehicule
lor care circulă din sens contrar, pen
tru ca șoferii să nu se „orbească" re
ciproc cu faza lungă (lumina da 
drum). Aceleași dispoziții nu inter
zic folosirea fazei scurte în timpul 
deplasărilor prin localități după lă
sarea întunericului.

DEPĂȘIRI
apropia vertiginos autoturismul con
dus de inginerul Morcov Con
stantin. Intrarea in depășire s-a 
produs cu dezinvoltură și cu toate 
că din ceată apăruseră luminile unei 
mașini ce venea din sens opus, con
ducătorul autoturismului nu renunță 
la manevră și accelerează. Coliziu
nea s-a produs frontal, exact In mo
mentul efectuării dublării. Autoturis
mul a fost distrus in proporție de 
90%, iar ocupanții proiectați în ca
roseria celor două autovehicule grele. 
Conducătorul autoturismului și un 
pasager au decedat pe loc. Iar cei
lalți trei au fost grav răniți. Acul 
vitezometrului autoturismului zdro
bit a Încremenit in dreptul cifrei 80. 
Si aceasta In condiții de ceată, cu 
vizibilitate sub 100 m. Pare incredi
bil. dar aceasta a fost realitatea.

Depășirea nu este o manevră ușoa
ră și nu se poate face decit atunci 
cînd există certitudinea că din sens 
opus, la o distantă suficientă, nu se 
apropie nici un alt vehicul sau pe 
partea stingă a drumului nu se află 
vreun obstacol. Pe ceată, ploi toren
țiale. ninsori. In vîrfuri de pantă sau 
în alte locuri lipsite de vizibilitate, 
această certitudine nu există si ca 
atare depășirile trebuie evitate cu 
desăvîrșire.

• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 10, Mița 
în sac — 15, Timon din Atena —
19.30, (sala Studio) : Carambol —
10.30, Craii de curtea veche —
15.30, Jocul — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giu- 
lești) : Rochia și Autograful —- 10, 
Cocoșelul neascultător — 15. Co
medie fără titlu — 19,30, (sala Ma
jestic) : O familie îndoliată 10, 
Serenadă târzie — 15, Goana —
19.30,
• Teatrul evreiesc de stat : Ma
tineu literar Isaac Bashevis Sin
ger — 11, Cel care primește palme 
— 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. TA- 
nașe" (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 11; 19,30, (sala 
Victoria) : Nevestele vesele din 
Boema — 11, Omul care aduce 
rîsul — 19,30.
• Teatrul ,,Ion Vasllescu" : Adam 
șt Eva ~ 10, Scene din viața unui 
bădăran — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : C'întece de tinerețe 
fără bătrînețe - 16; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufi
ța cu trei iezi — 10,30, Trei gră
sani — 17,
• Teatrul „Țăndărică" : Elefăn- 
țelul curios — 10; 12, Pescarul și 
norocul — 17.
• Circul București : „Stop ! Toa
tă lumea la circ* — 10; 16: 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. :
Băiatul cu floarea — 15. Cine
aiurează nu oftează — 19,30.

h

O expresie elocventă a acestor 
preocupări a constituit-o vizita efec
tuată in tara noastră. Ia invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu. a 
președintelui Franței. Valery Giscard 
d’Estaing, căreia îi vom consacra un 
comentariu distinct în numărul viitor 
al ziarului. De pe acum se poate 
aprecia că vizita s-a încheiat cu re
zultate excelente, așa cum s-a subli
niat in declarațiile celor doi pre
ședinți la conferința de presă. Mar- 
cind un moment nou, important, în 
evoluția pozitivă a relațiilor multila
terale româno-franceze, noua intil
nire, convorbirile dintre cei doi pre
ședinți, documentele semnate, Decla
rația comună și Comunicatul comun, 
întreaga atmosferă a vizitei au con
tribuit, neîndoielnic, la dezvoltarea
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tradiționalelor legături de prietenie 
româno-franceze. au dat un. nou 
impuls cooperării dintre cele două 
țări pe diferite planuri — politic, 
economic și cultural.

Depășind prin semnificație cadrul 
bilateral, rezultatele acestei vizite 'se 
Înscriu, totodată, ca o contribuție 
importantă la promovarea politicii de 
destindere si încredere între popoare, 
la transpunerea în viată a prevede
rilor Actului final de la Helsinki, in 
vederea adincirii procesului de edifi
care a securității europene, la afir
marea cerințelor dezarmării, făuririi 
noii ordini economice mondiale. » la 
cauza înțelegerii si colaborării inter- 
ngtionale.

Calea tratativelor 
-unica modalitate 

de soluționare 
a problemelor litigioase

Profund preocupată si îngrijorată 
de conflictul izbucnit la granița din
tre Republica Populară Chineză si 
Republica Socialistă Vietnam, de 
confruntările armate care au provo
cat multe daune si suferințe celor 
două popoare, cauzei generale a so
cialismului. destinderii si păcii, opinia 
publică din tara noastră a luat cu 
deosebită satisfacție cunoștință de 
hotărirea Republicii Populare Chineze 
de a-si retrage trupele în interiorul 
granițelor sale și de răspunsul Re

Cronica
La Ministerul Agriculturii și In

dustriei Alimentare a avut loc o con
sfătuire de lucru privind îmbunătă
țirea activității de transport, organi
zată in colaborare cu Direcția Circu
lație din Inspectoratul General al 
Miliției.

La lucrările consfătuirii au parti
cipat șefii de servicii ai formațiuni
lor de circulație din inspectoratele 
județene de miliție, directorii cen
tralelor care coordonează activitatea 
de transport în cadrul Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
șefii serviciilor de transport din 
centralele ministerului, precum si 
șefii compartimentelor de protecție a 
muncii.

tv
PROGRAMUL 1

8,36 Gimnastica ia domiciliu
8,46 Tot înainte !
9.25 șoimii patriei — Atelierele hărni

ciei
8,35 Film serial pentru copil : Insula 

misterioasă (Episodul 3)
16,06 Viața satului
11.30 Pentru căminul dumneavoastră
11.45 Bucuriile muzicii — J.S. Bacii
12.30 De strajâ patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
17,00 Fotbal : Politehnic* Timișoara — 

Steaua (divizia A) — repriza a 
Il-a. (Transmisiune directă de la 
Timișoara)

17.50 Film serial : Viața lui Paganlni. 
(Ultimul episod)

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Reportaj de scriitor
19,40 Sesiune la... Varietăți.
20.45 Film artistic : „Iarna bobocilor". 

Premieră TV. Producție a Casei 
de filme Unu.

22.20 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ. Orchestra sim
fonică a Filarmonicii „George 
Enescu", dirijor Mircea Basarab, so
listă Karine Gheorghian (U.R.S.S.)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
SCRIMĂ

floretistele de la Steaua
TORINO 10 (Agerpres). — Cea de-a 

XVI-a ediție a „Cupei Europei" ia 
floretă feminin, desfășurată la „Pa
latul sporturilor" din Torino in pre
zenta a numeroși spectatori, s-a în
cheiat cu un succes de prestigiu al 
echipei Steaua București, care, prin 
această victorie,' demonstrează va
loarea scrimei românești in arena in
ternațională.

Concurind alături de cele mal bune 
formații din Europa, care au avut in 
componenta lor campioane mondiale 
și olimpice. floretistele clubului 
bucureștean au dovedit o tehnică de
săvârșită. o pregătire fizică irepro
șabilă și un excelent moral, calități 
ce le-au permis să termine învin
gătoare în această tradițională com
petiție. Cele cinei sportive românce, 
componente ale clubului Steaua : E- 
caterina Iencic-Stahl. Suzana Ar- 
deleanu. Marcela Moldovan. Viorica 
Țurcan și Adriana Dragomir merită 
felicitări pentru modul exemplar în 
care au evoluat de-a lungul acestei 
dificile întreceri.

în semifinale. Steaua București a 
intîlnit puternica formație Ujpest 
Dozsa Budapesta, in fata căreia a 
cîștigat cu scorul de 9—3. victorie de
cisivă în drumul spre cucerirea pre
țiosului trofeu. Finala a adus pe 
planșele de asalt formațiile Steaua 
București și A.Z.S. Varșovia (scri- 
merele poloneze eliminaseră în se
mifinale, cu 9—7. echipa Dinamo 
Minsk). Disputa a fost foarte strîn- 
să. ambele formații luînd pe rind a- 
vantaj. pentru ca in final scorul să 

publicii Socialiste Vietnam prin care 
isi exprimă acordul pentru Începerea 
convorbirilor în vederea restabilirii 
relațiilor normale dintre cele două 
țări. în condițiile retragerii complete 
a tuturor trupelor chineze de pe 
teritoriul său.

Pronuntindu-se cu toată hotărirea 
pentru încetarea oricăror acțiuni mi
litare. pentru retragerea trupelor 
Republicii Populare Chineze și resta
bilirea relațiilor dintre China si Viet
nam. România consideră că proble
mele existente între cele două țări 
se cer soluționate pe baza principiilor 
de egalitate, respect al independen
tei. suveranității si integrității teri
toriale. neamestec în treburile Inter
ne — singura soluție care corespun
de intereselor celor două popoare, 
cauzei socialismului și păcii. în ge
neral, retragerea tuturor trupelor 
străine de pe teritoriul altor state 
se dovedește o cerință de bază a în
sănătoșirii vieții politice internațio
nale.

România pornește consecvent de la 
ideea că reglementarea pașnică, prin 
tratative, este singura cale rațională 
si eficientă de soluționare a proble
melor litigioase. Din acest punct de 
vedere se cuvin relevate eforturile 
R.P.D. Coreene pentru reluarea dia
logului cu Coreea de sud în scopul 
reunificării pașnice si independente 
a tării. în ciuda dificultăților care 
mai există pentru angajarea din plin 
a negocierilor, reprezentanții R.P.D. 
Coreene — asa cum a arătat șl in
tilnirea de la Panmunjon din această 
săptămină ’ — acționează cu perseve
rentă pentru abordarea constructivă 
a problemelor aflate pe ordinea de 
zi a discuțiilor, considerind că de 
aceasta depinde înaintarea ne calea 
rezolvării uneia din complicatele 
probleme ale vieții Internationale, 
corespunzător aspirațiilor legitime, 
de unitate, ale poporului coreean.

In sprijinul cauzei 
drepte a popoarelor 
din Africa australă

în fața amplorii creseînde a 
luptei popoarelor asuprite din Africa 
australă, pentru libertate si indepen
dentă. pentru abolirea politicii rasis
te si de apartheid, guvernanții de la 
Salisbury si Pretoria încearcă prin 
orice mijloace, inclusiv prin recurge
rea la acte de forță, să-și salveze 
regimurile condamnate inevitabil la 
pieire. Astfel, trupele regimurilor de 
la Pretoria si Salisbury au atacat și 
invadat din nou regiuni din statele 
africane vecine si independente — 
Angola. Mozambic si Zambia — de- 
monstrîndu-se astfel o dată mai mult 
pericolul pe care aceste regimuri îl 
reprezintă pentru pacea în zonă si 
în lumea întreagă. Indignarea pe

zilei
în cadrul consfătuirii au fost ana

lizate dinamica și cauzele produce
rii accidentelor de circulație in anul 
1978 de către conducătorii auto ai a- 
cestui minister. S-au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea activității de 
transport, accentul punlndu-.se pe ri
dicarea nivelului de pregătire pro
fesională a mecanizatorilor din agri
cultură. efectuarea la un nivel cali
tativ superior a reparațiilor si veri
ficării mijloacelor de transport, a- 
menajarea drumurilor laterale care 
pătrund pe arterele naționale, pre
gătirea mai bună a campaniilor agri
cole.

(Agerpres)

DE PRETUTINDENI
• PENTRU SĂNĂTA

TEA OLIMPICILOR. Ale

11,45 Teleșcoaia
19,00 Telejurnal
19.20 Desene animate
19.40 Telerama-sport
20.10 Bijuterii muzicale. Concertul nr. 1 

în re major pentru vioară și or
chestră de Paganini. Solist : Ivry 
Gitlls

20.40 Documentar TV : Peștera Urșilor
21.10 Clubul tineretului

LUNI, 12 MARTIE
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Emisiune tn limba maghiară
19,05 Efigii lirice.
19.20 100Î de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Panoramic
20.30 Roman-foileton t Poldark. (Episo

dul 3)
21,23 Mal aveți o Întrebare î
21,55 Cadran mondial
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 8
17,00 Intilnirea de stmbătă seara. (Emi

siune muzical-distractivă)
17.30 Reportai TV : Cea mal Înaltă fa

cultate este uzina
17.50 Muzeu și atelier.
18.30 In alb șl negru : Benjamin (II)
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Fiim serial pentru copil : Poves

tiri din pădurea verde
20,39 Un fapt văzut de aproape
20.50 Film serial : tn spatele ușilor În

chise. Reluarea episodului 1

gerea datelor între care se va 
desfășura la Moscova a XXIL-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară (19 iulie — 3 august 1980) 
nu a fost făcută la întâmplare. 
Organizatorii s-au ghidat după 
indicațiile medicilor și meteoro
logilor. Pe baza observațiilor 
făcute timp de mai multi ani, 
s-a constatat că zilele de la 
sfîrsitul lunii Iulie și începutul 
lui august sînt la Moscova înso
rite. dar nu toride si aproape 
că nu se cunosc cazuri ca in 
aceste zile să fi plouat. în con
secință medicii dau asigurări 
că in această perioadă nu există 
riscul îmbolnăvirii de guturai. 
Ceea ce nu înseamnă că organi
zatorii nu iau măsuri profilactice 
Si pentru asigurarea sănătății 
sportivilor si a oaspeților pre
zent! la olimpiadă. Dimpotrivă, 
au fost amenajate peste 100 de 
secții medicale speciale.

• IERARHIE MUZI
CALĂ. Ludwig van Beethoven 
este incontestabil compozitorul 
clasic cel mai frecvent inter
pretat în marile săli de concert 
din întreaga lume, 
unui studiu realizat 
săptămînal britanic, 
ven ocupă locul întîi 
dra, Paris, 
și Moscova.
excepții. La New York, bună
oară. el se situează pe locul doi. 
după Franz Schubert. Tot ca 
un test de popularitate, locul 
doi este ocupat in multe capi
tale ale lumii de către Wolfgang 
Amadeus Mozart.

Berlin, 
Există

Potrivit 
de un 
Beetho- 
la Lon-

Roma 
insă și

au cucerit „Cupa Europei"
fie egal : 8—8. Victoria a revenit la 
tușaveraj formației române. în a- 
ceastă ultimă intilnire s-a evidențiat 
in mod deosebit Ecaterina Iencic- 
Stahl. care, cu tehnica sa de înaltă 
clasă, a obtinut trei victorii pentru 
echipa noastră. Celelalte puncte ale 
formației Steaua București au fost 
realizate de Suzana Ardeleanu. Mar
cela Moldovan (cite 2) și Viorica 
Țurcan. Pentru echipa poloneză au 
punctat Barbara Wyszoczanska (4), 
Barbara Skapska (2) si Erika Skla- 
danovska (2).

în meciul pentru locurile 3—4. Di
namo Minsk a învins cu scorul de 
9—6 echipa Ujpest Dozsa Budapesta.

FOTBAL ;

Astăzi, în divizia A
Campionatul diviziei A la fotbal 

continuă astăzi cu partidele etapei a 
XX-a. Pe stadionul Dinamo din Ca
pitală se va disputa meciul dintre 
echipele Dinamo și A.S.A.

Celelalte opt jocuri se vor desfă
șura după următorul program : S.C. 
Bacău — Gloria ; F.C. Argeș — Po
litehnica Iași ; Universitatea Craio- 
va — Sportul studențesc ; Jiul — F.C. 
Corvinul ; F.C. Bihor — F.C. Baia 
Mare ; C.S. Tirgoviște — Chimia Rm. 
Vilcea ; Politehnica Timișoara — 
Steaua ; F.C. Olimpia — U.T.A.

Toate meciurile vor începe la ora 
16,00.

care atacurile rasiștilor împotriva 
unor țări independente si suverane 
au trezit-o în opinia publică este re
flectată în rezoluțiile șl documentele 
Consiliului de Securitate. Comitetului 
special al O.N.U. împotriva aparthei
dului, sesiunii ministeriale de Ia 
Nairobi a Organizației Unității Afri
cane. în spiritul solidarității active 
cu lupta popoarelor pentru lichidarea 
colonialismului și neocolonialismului. 
a oricărei forme de dominație și 
asuprire, România acordă in perma
nentă un sprijin multilateral mișcă
rii de eliberare a popoarelor din 
Namibia și Rhodesia, populației ma
joritare din Africa de Sud, care se 
ridică împotriva politicii de apartheid.

Pentru o pace justă 
și durabilă

în Orientul Mijlociu
în această săptămină s-a înregis

trat o intensă activitate diplomatică 
în legătură cu ampla problematică 
privind pacea în Orientul Mijlociu, 
într-o nouă încercare, președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, a decis să 
se întîlnească în Egipt și Israel 
cu principalii săi interlocutori de 
la negocierile tripartite. începute 
anul trecut la Camp David, respectiv 
cu președintele Anwar El-Sadat și 
premierul Menahem Begin, cu inten
ția de a stimula concilierea poziții
lor divergente manifestate in ultimul 
timp și a netezi calea perfectării unui 
acord de pace.

Apreciind eforturile care tind la 
realizarea de progrese pe calea so
luționării prin tratative pașnice a 
problemelor litigioase din această 
zonă, ca și din orice regiune a lumii, 
tara noastră consideră că. în actualele 
condiții, este necesar să se acționeze 
cu toată hotărirea pentru a se ajunge 
la o soluție globală în Orientul 
Mijlociu, care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate in 1967. precum si la soluțio
narea problemei palestiniene — in
clusiv prin constituirea unui stat 
palestinian independent.

Evenimentele săptămînii încheiate 
confirmă ne de-a întregul justețea si 
principialitatea politicii României, 
îndreptățesc chemarea pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adresat-o 
din nou popoarelor lumii, ca. în 
ciuda actualelor probleme complexe 
de ne arena mondială. ,să-si unească 
si să-si intensifice eforturile pentru 
a putea stăvili agravarea situației 
internaționale, pentru a asigura con
tinuarea politicii de destindere si 
pace. promovarea unor relații noi 
intre state, corespunzător aspirațiilor 
înaintate ale umanității.

Tudor OLARII 
P. STANCESCU

© 14 520 KM CU
TRENUL. „Trenul nr... in di
recția Hongkong, via Paris. 
Berlin, Varșovia. Moscova, 
Irlcutk. Beijing. Shanghai. Can
ton pleacă de la linia unu". Că
lătorilor din gara londoneză 
„Victoria" nu le-a venit să-și 
creadă... urechilor, auzind anun
țată o asemenea rută cu un tren 
direct. Și totuși. 20 de călători 
au luat loc in trenul respectiv, 
pregătiți pentru cea mai lungă 
călătorie cu trenul ce s-a între
prins vreodată. La capătul a 42 
de zile petrecute în tren. în 
care vor fi lăsat în urmă 14 500 
km. cei 20 .amatori de călătorii 
cu trenul vor ajunge la destina
ție. în Hongkong, de unde se 
vor întoarce la Londra cu avio
nul. De fapt, ei sînt intr-un fel 
deschizători de drum, urmând 
ca. incepind cu anul viitor, „cea 
mai lungă călătorie cu trenul" 
să intre în programul obișnuit 
al căilor ferate britanice, cu o 
frecventă lunară.

© POPULAȚIA STA
TELOR UNITE ALE AME- 
RICII atinsese luna trecu
tă cifra de 220 milioane oa
meni. Luînd în considerare in
dicii privind natalitatea, morta
litatea etc., populația țării 
crește, in prezent, cu un 
om la fiecare 19 secunde. 
Primul recensămînt din istoria 
S.U.A. a avut loc in anul 1790, 
cind pe teritoriul de atunci al 
țării s-au înregistrat 4 milioane 
de locuitori.

© MUMII iNRUDITE. 
Medicii unui spital din Liver
pool (Marea Britanic) au des
fășurat o adevărată muncă de 
detectiv pentru a stabili even
tuala legătură ce ar exista in
tre două mumii egiptene datînd 
din epoca ptolemeică — una 
aflată la muzeul din Liverpool 
și alta la cel din Hildes
heim (R.F. Germania). Exa
minarea radiologică a celor două 
mumii, precum si alte cercetări 
comparative i-au condus pe Oa
menii de stiintă la concluzia că 
cele două mumii sînt înrudite, 
mai precis, că bărbații ale că
ror mumii se află azi la cele 
două muzee erau tată si fiu. 
Argumente in favoarea acestea 
ipoteze : o deformație con
genitală a coloanei vertebrale 
comună celor două mumii, 
asemănări ale sarcofagelor șl 
ale modulul de Înfășurare a mu
miilor.

© DOVEZI ALE UNEI 
CULTURI DISPĂRUTE. 
O echipă de arheologi a desco
perit, pe fundul unui lac foarte 
adine din a-propierea localității 
Charlotte Harbor (Florida), ur
mele unei așezări omenești 
avînd o vechime de aproxima
tiv 12 000 ani. informează sâptâ- 
mînalul „Science". Au fost iden
tificate. cu acest prilej, oase de 
animale aparținînd unor specii 
dispărute, plante fosile, pre
cum și unelte rudimentare 
din lemn și os, între care un 
bumerang, apreciat ca cel 
mai vechi obiect de acest fel 
descoperit Pînă acum. Deoarece 
apa lacului este bogată in să
ruri minerale și săracă in oxi
gen, aceste vestigii s-au con
servat foarte bine. într-o ade
vărată „capsulă a timpului" au 
fost găsite dovezi unice ale unei 
culturi dispărute.

• DUPĂ CARNAVAL. 
Celebrul carnaval de la Rio de 
Janeiro, sărbătoare populară de 
proporții care prilejuiește in 
luna februarie a fiecărui an 
dezlănțuiri frenetice pe străzile 
acestui mare oraș brazilian, axe 
Si o fatetă tragică. Cind cînte- 
cele si dansurile ce antrenează 
sute de mii de oameni se poto
lesc. vine momentul bilanțului 
victimelor. După cum anunță 
poliția din Rio. carnavalul din 
acest an poete fi socotit ca unul 
din cele mai singeroase : 161 de 
morți. 11 200 persoane spitaliza
te in urma unor accidente sau 
a abuzului de alcool.

© GHEȚARII CRESC. 
Pentru prima dată în ultimii 
300 de ani. topirea ghețarilor 
din Alpi înregistrează o înceti
nire. Ca urmare, alimentarea 
lacurilor rezervoare din munți 
s-a redus simțitor. în schimb, 
se consideră că in mai multe 
cazuri s-a constatat chiar o în- 
grosare a ghețarilor. Profesorul 
Baumgarten, specialist climato
log din Mfinchen, asociază aces
tei constatări un semnal de 
alarmă pentru industria hidro
energetică din Franța. Italia. 
R.F.G. Renumitul climatolog a 
luat inițiativa unui proiect de 
studiere a situației din acest 
„castel de a.pă“ atit de impor
tant pentru economia zonei geo
grafice respective.
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GENEVA

Conferința O. N. U. pentru elaborarea codului

de conduită în domeniul transferului de tehnologie

Asigurarea accesului tuturor statelor 
la cuceririle tehnicu-stiintifice 

-cerință a lichidării decalajelor economice 
Noi propuneri constructive pregătite de „Grupul celor 77“ 

pentru sesiunea „U.N.C.T.A.D.-V" de la Manila
GENEVA 10 (Agerpres). — La Geneva s-a încheiat sesiunea reluată 

a Conferinței Națiunilor Unite pentru elaborarea codului de conduită în 
domeniul transferului de tehnologie.

Proiectul de cod a fost elaborat, 
ca urmare a unei rezoluții a Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare din 1976. de un 
grup de experți. pe parcursul a 6 
sesiuni (1976—1978), iar în perioada 
16 octombrie — 10 noiembrie 1978 a 
avut loc prima sesiune a conferinței 
O.N.U. pentru definitivarea acestuia.

Proiectul este compus din preambul 
și opt capitole.

Cu toate că s-gu obținut unele 
progrese pe linia convenirii de noi 
prevederi din aceste capitole, rezul
tatele conferinței, așa cum s-a apre
ciat și in declarația „Grupului celor 
77“ făcută Ia închiderea conferinței, 
sint nesatisfăcătoare, răminind in 
continuare in suspensie o serie de 
prevederi fundamentale și. în special, 
caracterul juridic al acestuia, asupra 
cărora pozițiile grupurilor în nego
ciere sînt total divergente.

Ritmul lent de elaborare a codu
lui se explică în primul rînd prin 
lipsa de voință politică manifestată 
de principalele țări occidentale, care 
tergiversează în continuare definiti
varea codului.

In problema codului de conduită 
privind transferul de tehnologie, care 
figurează pe agenda celei de-a V-a 
sesiuni a U.N.C.T.A.D. de la Manila, 
din luna mau „Grupul celor 77“ in

tenționează să propună luarea unor 
decizii de natură să conducă la fi
nalizarea si adoptarea acestui cod. Se 
are în vedere în special convenirea 
naturii juridice a codului. „Grupul 
celor 77“ militînd pentru realizarea 
unui document cu caracter obligato
riu.

Delegația română, alături de cele
lalte țări ale „Grupului celor 77**, 
Participă la negocieri cu dorința de 
a se ajunge la adoptarea unui cod 
care să asigure : accesul tuturor ță
rilor la tehnologiile avansate. îndeo
sebi al țărilor în curs de dezvolta
re. astfel incit acesta să devină un 
instrument eficient pentru lichidarea 
decalajelor economice, stabilirea u- 
nor reguli generale echitabile pentru 
transferul de tehnologie, care să ia 
în considerație necesitățile țărilor în 
curs de dezvoltare, eliminarea res
tricțiilor. discriminărilor și a altor 
obstacole din calea transferului de 
tehnologie, acordarea unui tratament 
preferențial țărilor în curs de dez
voltare. sporirea capacității tehnolo
gice a țărilor în curs de dezvoltare.

în concepția României, ca de alt
fel a tuturor țărilor în curs de dez
voltare. acest cod reprezintă un in
strument important în procesul de e- 
dificare a noii ordini economice in
ternaționale.

BELGRAD ; Vizita ministrului de externe 
al R. P. D. Coreene

Președintele I. B. Tito a primit un mesaj 
din partea președintelui Kim Ir Sen

BELGRAD 10 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Ti to. l-a primit, la Split, pe Hă 
Dam. ministrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, aflat în vizită în Iu
goslavia. Cu acest prilej, informează 
agenția Taniug. Hă Dam i-a remis 
președintelui Tito, din partea pre
ședintelui Kim Ir Sen. un mesaj in 
probleme de politică externă.

Luînd notă de identitatea punctelor 
de vedere ale celor două țări, preci
zează agenția, președintele Tito a 
arătat că Iugoslavia sprijină pe de
plin poporul coreean în efortul de 
unificare pașnică a tării.

Agenția citată arată, de asemenea, 
că în comunicatul publicat în urma 
convorbirilor pe care Hă Dam le-a 
purtat cu omologul său iugoslav, Io- 
sip Vrhoveț. se subliniază că această 
vizită este apreciată drept ..o contri
buție la dezvoltarea relațiilor priete
nești și a cooperării dintre cele două 
țări, la* întărirea unității și solidari
tății mișcării de nealiniere**.

Documentul relevă că Iugoslavia 
și-a exprimat solidaritatea cu po
porul coreean in lupta sa pentru 
unificarea pașnică și independentă a 
tării și sprijinul deplin fată de noile 
initiative referitoare la unificarea 
națională.

Tn fața clădirii parlamentului danez a avut loc recent o demonstrație a în
vățătorilor și elevilor, în cadrul căreia partîcipanții au cerut sporirea aloca
țiilor pentru învățămmt și îmbunătățirea condițiilor de studiu. Fotografia 

înfățișează un aspect din timpul demonstrației

ORIENTUL MIJLOCIU---------------------------- - - :-- ■ ■ -
• încheierea convorbirilor la nivel înalt dintre Egipt și S.U.A.
• Consiliul de Securitate dezbate situația din teritoriile arabe

aflate sub ocupație israelianâ
CAIRO 10 (Agerpres). — Sîmbătă 

s-au încheiat convorbirile oficiale 
dintre președintele R. A. Egipt. An
war El Sadat, și președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, consacrate studierii 
situației din Orientul Mijlociu și în 
special problemelor legate de ne
gocierile privind încheierea tratatu
lui de pace egipteano-israelian.

După ultima rundă de . convorbiri 
desfășurată sîmbătă, președintele 
egiptean a spus că ele au fost „foarte 
utile**, împărtășind, totodată, punc
tul de vedere exprimat de președin
tele Carter potrivit căruia „au fost 
rezolvate numeroase probleme difi
cile, dar mai există încă dificultăți 
de rezolvat**.

Șeful statului american a declarat, 
totodată, că 'speră ca „problemele 
dificile rămase să fie rezolvate". 
„Punerea în aplicare a acordurilor 
de la Camp David trebuie nu numai 
să ducă la realizarea păcii între 
Egipt și Israel, ci și la instaurarea

unei păci globale conținînd aplicarea 
drepturilor pentru acei care au sufe
rit timp îndelungat si incluzind o 
avansare etapă cu etapă către pacea 
între Israel și toți vecinii săi", a 
spus președintele american.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
Consiliul de Securitate s-a întrunit, la 
cererea Iordaniei, pentru a dezbate 
situația din teritoriile arabo aflate 
sub ocupație isracliană. Reprezentan
tul iordanian a. promis trimiterea în 
zonă a unei misiuni a consiliului, 
care să investigheze politica do ex
tindere a așezărilor israeliene si să 
înainteze un raport pină la 1 mai. 
El s-a pronunțat, totodată, pentru im
punerea unui moratoriu asupra mă
surilor de colonizare și expropriere 
luate de Israel în teritoriile arabe 
ocupate, precum si pentru emiterea 
unei dispoziții de oprire imediată a 
creării unor noi așezări israeliene.

Comerțul S.U.A. cu țările O. P. E. C.
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Sporirea importurilor de petrol la 
preturile ridicate actuale va deteriora 
poziția comercială a S.U.A. în. schim
burile cu țările O.P.E.C. — a decla
rat ministrul american al comerțului. 
Juanita Kreps. în cadrul unor audieri 
congresionale. Deficitul S.U.A. în 
schimburile cu țările O.P.E.C. a fost 
anul trecut de 14 miliarde dolari. 
Juanita Kreps a adăugat că. în an

samblu. perspectivele reducerii pasi
vului . balanței comerciale americane 
sînt mai bune în acest an. Principa
lul factor al acestei tendințe il con
stituie ameliorarea poziției Statelor 
Unite în schimburile cu celelalte țări 
occidentale industrializate, partial ca 
urmare a sporirii competitivității 
produselor americane prin declinul 
cursului dolarului.Consultări în problema aderării Portugaliei Ia C. E. E.

LISABONA 10 (Agerpres). — Lo
renzo Natali, vicepreședinte al Co
misiei C.E.E.. însărcinat cu proble
mele lărgirii Pieței comune, a efec
tuat o vizită oficială la Lisabona, 
unde a fost primit de generalul Ra- 
malho Eanes, președintele Portuga
liei. Carlos Alberto Mota Pințo. pri
mul ministru portughez. Manuel Ja
cinto Nunes, vicepremier însărcinat 
cu problemele economice, și Freitas 
Cruz do Amaral, ministrul afaceri
lor externe. Lorenzo Natali a avut,

de asemenea, convorbiri cu delegații 
ale partidelor reprezentate în parla
ment. precum și cu reprezentanți ai 
unor organizații sindicale și patro
nale.

Vorbind Ia o conferință de presă 
la încheierea vizitei. Natali a opinat 
că negocierile referitoare la preco
nizata aderare a Portugaliei la C.E.E. 
ar putea fi finalizate în decurs de 
doi ani. apreciind, totodată, că dis
cuțiile pe care le-a avut cu oficia
litățile portugheze au fost „foarte po
zitive".

■ ■ ■ ■ a

Citeva mii de agricultori spanioli, veniți din provinciile Aragon, Catalonia. Valencia, Andaluzia, Extremadura, Mur
cia și Asturias, au demonstrat recent pe străzile Madridului, cerind îmbunătățirea prețurilor la produsele agricole, 

precum și aplicarea corespunzătoare a normelor privind asistența socială pentru țărani

In pregătirea 

alegerilor parlamentare

din Canada
OTTAWA 10 (Agerpres). — în Ca

nada, 1979 este un an electoral, man
datul membrilor actualului parla
ment. expirînd. la 30 iulie. Data pro
babilă a alegerilor, potrivit unei de
clarații făcute ziariștilor de primul 
ministru Pierre Elliott Trudeau, este 
mijlocul lunii iunie. Actualul raport 
de forte dintre partidul de guvernă- 
mînt. Liberal, și opoziția conserva
toare este ușor favorabil formațiunii 
primului ministru. Un sondai de opi
nie recent a indicat că liberalii în
trunesc adeziunea a 39 Ia sută din 
persoanele consultate, fată de 38 la 
sută cît sc pronunță pentru conser
vatori.

■ a ■ ■ ■ ■

agențiile de presă transmit:
Festivitate la Bagdad. La 

Bagdad au avut loc, în perioada 5— 
10 martie, festivitățile prilejuite de 
cea de-a Xl-a aniversare a consti
tuirii Federației Generale a Femei
lor din Irak. Din țara noastră a par
ticipat o delegație a Consiliului Na
țional al Femeilor, condusă de Su- 
zana Galpal. vicepreședintă a consi
liului.

Consultările în problema 
Namibiei continuâ >>^a toate m- 
velurile" — a declarat la New York 
un purtător de cuvînt al O.N.U. 
Acesta a relevat că problema nami- 
biană va constitui luni obiectul unor 
consultări între membrii Consiliului 
de Securitate, în cadrul unei re
uniuni consacrate acestui scop. Cu 
acest prilej, secretarul general al
O. N.U., Kurt Waldheim, își va expu
ne poziția față de evoluțiile înregis
trate în prezent în problema Nami
biei.

Amînarea Congresului
P. C I. Cel de-al XV-lea Congres al 
Partidului Comunist Italian, progra
mat să se deschidă la 20 martie, a 
fost amînat cu zece zile, din cauza 
condițiilor create de criza guverna
mentală, informează agenția ANSA. 
Noua dată a Congresului — care își 
va desfășura lucrările în perioada 30 
martie—3 aprilie — a fost propusă 
de Direcțiunea partidului și aprobată 
de Comitetul Central și Comisia cen
trală de control.

In R.D. Germană au continuat 
manifestările din cadrul „Zilelor 
culturii și prieteniei cu Republi
ca Socialistă România". La 
Muzeul dc artă aplicată din Ber
lin a avut loc vernisajul unei 
expoziții de instrumente muzi
cale și costume populare româ
nești.

Ministrul marocan al informa
țiilor, Abdelhadi Boutaleb, a pri
mit delegația română condusă 
de Marin Stanciu, director gene
ral al „Româniafilm". A fost 
exprimată ■ satisfacția pentru 
realizarea de către „România
film" și Centrul cinematografic 
marocan a coproducției „Brațele 
Afroditei", in regia lui Mircea 
Dragon. Cu prilejul vizitei a fost 
semnat acordul de colaborare 
intre „Româniafilm" și Centrul 
cinematografic marocan.

Clubul „Urbis" din Madrid și 
Radioul spaniol au organizat o 
manifestare dedicată compozito
rului George Enescu. Muzicolo
gul Tomas Marco a vorbit des
pre personalitatea artistului ro
mân. Au fost audiate piese sim
fonice reprezentative din crea
ția lui George Enescu.

0 declarație a P.C. din
Uruguay, difuzată la Montevideo,

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

atrage atenția asupra intensificării 
acțiunilor de represiune Întreprinse 
de autorități împotriva membrilor 
Partidului Comunist și altor militanti 
democratici. Comuniștii, se spune in 
document, adresează un apel forțe
lor democratice să-și intensifice lup
ta pentru eliberarea tuturor detinu- 
ților politici. pentru restabilirea 
drepturilor sindicale, pentru îmbună

în bazinul Caraibilor -
tățirea situației materiale a oameni
lor muncii.

noi „pavilioane ale independenței"
Recent, insula Saint Lucia din re

giunea Caraibilor, avînd statut de 
„asociat** al Marii Britanii, și-a pro
clamat independenta. Acest eveni
ment a readus în atenția presei nu
meroase probleme ale emancipării 
statelor din această zonă. In majori
tatea cazurilor este vorba de țări 
insulare, cu teritorii mici ; unele din 
ele și-au dobindit independenta de 
stat în ultimele două decenii (Baha
mas —1973 ; Barbados — 1966 ; Gu
yana — 1966 ; Granada — 1974 ; Do
minica — 1978.; Jamaica — 1962 ; Tri- 
nidad-Tobago — 1962).

Ca o caracteristică a aproape tutu
ror acestor noi state independente 
se înscrie faptul că ele au încă o si
tuație economică destul de precară. 
De aceea, o principală preocupa
re a acestora în prezent este de 
a ieși din stadiul de monocultură 
și monoproductie — consecințe ale 
dominației străine, ale exploatării co
lonialiste și neocolonialiste.

O serie de programe de dezvoltare 
ale țărilor din Caraibe reflectă hotâ- 
rîrea acestora de a acționa pentru în
lăturarea factorilor dependentei eco
nomice. care, în ultimă instanță, le
zează și independenta lor politică. 
Sînt semnificative în acest sens mă
surile luate în ultimii ani de un șir 
de țări din America Centrală si din 
zona Caraibilor (Jamaica. Honduras, 
Guyana. Trinidad-Tobago) pentru re- 
dobîndirea suveranității naționale a- 
supra resurselor naturale și a unor 
ramuri de producție care fuseseră a- 
caparate de monopoluri imperialiste, 
în condițiile recuperării unora din 
principalele potențiale materiale ale 
dezvoltării, au fost elaborate proiecte

și planuri pentru diversificarea eco
nomică. în special prin prelucrarea 
industrială a bogățiilor naturale rein
tegrate in patrimoniile naționale.

înaintarea pe calea dobindirii au
tonomiei economice s-a lovit 
de numeroase dificultăți, avînd 
origine atît structuri economice 
evoluate, cît și dependența de piețe 
externe restrinse, de tehnologii con
trolate de societăți transnaționale.

Căutînd soluții pentru înlăturarea 
treptată a acestor dificultăți, țările 
din zona Caraibilor au inițiat acțiuni 
de extindere a relațiilor comerciale. 
Interese comune ale dezvoltării de 
sine stătătoare și vecinătatea geogra
fică au impulsionat colaborarea ță
rilor din zonă pe plan bilateral și 
multilateral, inclusiv prin interme
diul a două organisme de cooperare 
regională — „Caricom" și „Namucar". 
Primul dintre acestea, „Caricom" 
(Piața comună a Caraibilor), și-a 
proclamat ca țel fundamental co
operarea 
scopul 
rii ' * .
ce. Cele cinci state membre (Barba
dos, Guyana, Granada, Jamaica și 
Trinidad-Tobago) și șapte asociat! 
(Antigua, Belize, Republica Domini
cană, Montserrat, St. Kitts-Nevis, 
Saint Lucia. Saint Vincent) și-au 
sporit. între timp, schimburile comer
ciale cu 80 la sută, au inițiat un ! șir 
de acțiuni de cooperare în industrie, 
agricultură, construcții.

într-o direcție convergentă cu ac
tivitățile desfășurate de „Caricom" ac
ționează și 
mixtă de 
comerciale).

însă 
la 

ne-

dintre țările regiunii în 
dezvoltării 

independenței
Și 
lor

consolidă- 
economi-

„Namucar** (compania 
transporturi maritime 
care reprezintă o altă

expresie a tendințelor vizind li
chidarea dependentei — de astă- 
dată în domeniul tranzitului de 
mărfuri intre țările din regiune. 
Societatea „Namucar** a fost înfiin
țată în decembrie 1975 ; actul ei de 
constituire a fost semnat de șase sta
te — Costa Rica. Cuba. Jamaica. Me
xic, Nicaragua și Venezuela — în ac
tivitatea companiei caraibiene fiind 
interesate si alte state, ca Trinidad- 
Tobago, Barbados și Panama.

Prin înființarea acestei societăți a 
fost rupt într-o anumită măsu
ră cercul dependenței de tari
fele și itinerarele societăților de na
vigație transnaționale, care dețineau 
92 la sută din totalul transporturilor 
comerciale în perimetrul Caraibilor.

Asigurîndu-și o funcționare renta
bilă (ea dispune de un capital de 
100 de milioane de dolari și o flotă 
compusă din patru nave), „Namucar" 
își aduce contribuția la înlesnirea re
lațiilor comerciale dintre țările din 
zona Caraibilor și la multiplicarea 
rutelor transportului maritim, în in
teresul comun al țărilor membre. Așa 
cum remarca o publicație latino-ame- 
ricană, în zona Caraibilor au apărut 
astfel „noi pavilioane ale indepen
denței**.

Colaborarea în cadrul „Caricom" și 
„Namucar** — pe baza egalității de
pline în drepturi și avantajului re
ciproc — se înscrie pe linia preocu
pării statelor din regiune de a găsi 
forme noi de colaborare, care să sti
muleze realmente eforturile pentru o 
dezvoltare armonioasă și de sine 
stătătoare a tuturor țărilor.

Eugen POP

Manevrele militare ale
N.A.T.0. desfășurate toamna trecu
tă pe teritoriul R.F.G. s-au soldat cu 
23 de morți, 198 de răniți și pagube 
materiale de aproape 40 000 000 mărci 
— se relevă într-un bilanț al Minis
terului Apărării al R.F. Germania. 
Aceeași sursă arată că la recentele 
manevre „Reforger-79“ ale N.A.T.O. 
au fost rănite 21 de persoane.

Atentat terorist în Ita
lia. Gruparea teroristă italiană
„Prima Linea" a revendicat asasina
rea. vineri seara, la Palermo, a lui 
Michele Reina, secretar provincial al 
Partidului Democrat-Creștin. Asupra 
lui Reina au fost trase focuri de 
armă de către patru teroriști, care 
ulterior au dispărut.

„P. C. din Spania își reafirmă opțiunea pent1' 
un guvern cu o largă participare democratică"

MADRID 10 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la intenția premierului A- 
dolfo Suarez de a forma un guvern 
monocolor în Spania, cu spriji
nul parlamentar al conservatorilor, 
Santiago Carrillo„ secretar , general al 
P.C. din Spania, a declarat că Par

tidul Comunist se va opune în mod 
ferm unei asemenea eventualităt'

P.C. din Spania s-a pronunțat j-, 
repetate rânduri pentru formarea 
unui guvern de largă concentrare de
mocratică. cu participarea tuturor 
forțelor politice care dispun de re
prezentare parlamentară.

Crearea unui Front Comun al sindicatelor chiliene
SANTIAGO DE CHILE 10 (Ager

pres). — Uniunea Oamenilor Muncii 
din Chile (UNTRACH), Frontul Uni
tar al Oamenilor Muncii (U.F.T.), Co
ordonarea Națională Sindicală (C.N;S.) 
și Confederația Lucrătorilor din Sec
torul Privat Chilian (CEPECH). re- 
prezentind peste 2 000 000 de oameni 
ai muncii, au hotărât crearea unui 
Front Comun, in vederea intensifi
cării acțiunilor revendicative ale ma
selor largi populare chiliene.

într-o scrisoare adresată ministru
lui chilian al muncii, Jose Pinera,

liderii organizațiilor care fac parte 
din Frontul Comun au subliniat. în
tre altele, necesitatea stringentă de 
a fi abrogate O serie de decrete cu 
caracter de lege care — se preci
zează în document — „împiedică res
tabilirea dreptului la muncă în Chi
le". Au fost, de asemenea, formu
late revendicări privind dreptul oa
menilor muncii de a-și alege. în mod 
liber, liderii lor sindicali, precum și 
necesitatea reprimirii la lucru a 
muncitorilor si liderilor sindicali 
conced iați.

LA ORDINEA ZILEI, PE TOATE MERIDIANELE:

Comunicatul cehoslova- 
co-spaniol, dat 
încheierea vizitei în 
nistrului afacerilor externe al R. S, 
Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek, 
exprimă hotărârea părților de a con
tribui la succesul reuniunii repre
zentanților țărilor semnatare ale Ac
tului final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa de la 
Helsinki, care urmează să aibă loc 
în anul 1980 la Madrid. Ei au sub- 

. liniat necesitatea întăririi procesului 
de destindere prin măsuri în dome
niul dezarmării, precum și a efortu
rilor în vederea renunțării de 
toate țările la folosirea forței și 
nințareă cu folosirea ei.

publicității la
Spania a mi-

către 
ame-

Măsuri economice în 
Tutela. Guvernul turc a elaborat 
un program de măsuri vizînd îmbu
nătățirea situației economice. Pro
gramul preconizează mobilizarea re
surselor interne, concomitent cu re
ducerea la maximum a dependenței 
țării de creditele din străinătate. El 
prevede, de asemenea, o serie de 
măsuri in vederea stimulării expor
turilor.

Colaborarea economică 
ungaro—americană. La Buda_ 
pesta a avut loc prima ședință a Co
misiei mixte interguvernamentale 
ungaro-americane pentru comerț șl 
economie, care a constatat creșterea 
volumului schimburilor comerciale 
bilaterale în 1978 cu 23 la sută. S-a 
arătat, totodată, că între întreprin
derile din cele două țări există, la 
ora actuală. 65 de acorduri de coo
perare. în special în construcțiile de 
.mașini, chimie și agricultură.

Pentru protecția Mării 
Baltice. Ba s-au desfă
șurat lucrările Comisiei pregătitoare 
a Conferinței internaționale pentru 
protecția Mării Baltice, care va avea 
Joc în capitala Finlandei intre 22 și 25 
mai. Participanții au convenit ca la 
Viitoarea conferință, pe lîngă pro
bleme legate direct de protejarea 
apelor, faunei și florei Mării Baltice, 
să fie examinate și chestiuni referi
toare la lărgirea cooperării dintre 
statele riverane.

Condamnări la Nicosia. 
In capitala Ciprului a fost pronunța
tă sentința împotriva a șapte per
soane — membri sau sprijinitori al 
organizației extremiste de dreapta 
„EOKA-B" — acuzate de participare 
la lovitura de stat întreprinsă în iu
lie 1974' în Cipru împotri va președin
telui Makarios. Principalul acuzat, 
Andreas Pouris, a fost condamnat la 
17 ani închisoare, iar ceilalți șase 
inculpați — la cîte 14 ani de în
chisoare. Procesul a durat 14 luni.

Zbor-test al navetei spațiale
WASHINGTON 10 

(Agerpres). — „Nave
ta" spațială americană 
„Columbia" a efectuat 
un zbor-test de 17 mi
nute, ancorată pe un 
avion special „Boeing 
747-Jumbo". în zona 
bazei aeriene Edwards 
din California. In 
cursul testului, citeva 
plăci ignifuge s-au 
desprins de fuzelaj, 
fapt care a determinat 
N.A.S.A. să amine cu 
citeva zile un zbor mai

lung, care urma să 
aibă ca punct terminus 
Cape Canaveral (Flo
rida). Drumul. în lun
gime de 61 km, de la 
uzina de asamblare din 
Palmdale a firmei con
structoare „Rockwell 
International" și pină 
la baza Edwards, a 
fost parcurs cu ajuto
rul unei remorci spe
ciale, avînd 93 de roți. 
In lungime de 37 m, 
naveta are înălțimea 
unei clădiri cu cinci

„Columbia**
etaje și o greutate de 
122 de tone.

„Columbia" este pri
ma dintre „navetele" 
construite. „Challen
ger", cea de-a doua, 
este supusă în prezent 
testelor, în timp ce 
„Discovery" și „Atlan
tis" se află în con
strucție. Primul zbor 
orbital al „Columbiei" 
este programat pentru 
data de 9 noiembrie 
1979.

Economisirea de resurse energetice 
și materii prime

ABU DHABI 10 (Agerpres). — 
într-un raport adoptat recent la 
Abu Dhabi de participanții la prima 
Conferință arabă asupra energiei se 
relevă că, în cazul în care statele 
arabe vor utiliza energia solară, se 
pot face economii anuale de peste 800 
milioane barili petrol. De asemenea, 
în cursul discuțiilor s-a evidențiat 
necesitatea utilizării surselor alter
native de energie și economisirea ac
tualelor resurse de petrol, pentru a 
evita declanșarea unei noi crize ener
getice acute.

STOCKHOLM 10 (Agerpres). — 
Guvernul suedez a dat publicității un 
program energetic care vizează re
ducerea importurilor de petrol, ex
tinderea utilizării combustibililor ne
convenționali și economisirea de 
energie în general. Necesitățile ener

getice pe termen lung ale țării vor 
trebui să țină cont de diversificarea 
materiilor prime energetice, astfel 
încit să se pună capăt actualei si
tuații, în care petrolul asigură apro
ximativ 70 la sută din consumul 
energetic național. Urmează ca aceas
tă proporție să fie redusă în viitor 
la 40 la sută, a menționat ministrul 
suedez.

TOKIO 10 (Agerpres). — Labora
torul din Sendai al Agenției japone
ze de știință industrială și tehnolo
gie a pus la punct un procedeu de 
recuperare, în proporție de 100 la 
sută a metalelor utilizate drept ca
talizatori în procesele de rafinare 
petrochimică și din uzinele chimice. 
Specialiștii niponi lucrează acum la 
examinarea posibilităților de aplicare 
a procedeului la scară industrială.
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(:#<» de câwd/ded
chiar atît de alb

Incontestabil, unul din aspectele definitorii ale civilizației con
temporane este fantastica dezvoltare a mijloacelor de comunicare. 
Radioul a devenit un accesoriu menajer, banal ca o cratiță, ziarele își 
numără tirajele cu milioanele, iar televiziunea face meci nul cu presa, 
telefonul nu poate satisface nicăieri solicitările, instalațiile de telex 
și telefoto leagă continentele prin cuvinte și imagini, iar in familia 
sateliților, pe lingă „ceilalți", există și unii cumsecade și simpatici, 
care se îndeletnicesc cu transmisia de comunicări pașnice. Omul 
a ajuns să comunice qvasi-instantaneu cu miliarde de oameni.

Dar, cîteodată, nu reușește să comunice nici măcar cu cei din 
jurul său. ȘI atunci se naște însingurarea. Sau drama Neînțelesului.

Ca, de pildă, a d-lui John Vorster, neînțelesul președinte al R.S.A. 
Dl. J. V. se plînge că bunele lui intenții nu se bucură de credibi

litate, că este denumit adesea „campionul" rasiștilor sud-africani. 
Dar i se cuvine această etichetare ?

Poate că, în realitate, nu e dracul atît de... alb precum se spune?
Poate că, în realitate, lui J. V. problema integrării populației ma

joritare negre ii stă foarte tare la inimă — altfel și-ar fi făcut demult 
un transplant cardiac la Groote Schuur.

Dar nu-l înțeleg cei din jur — propriii lui miniștri, militari, agenți 
de politie. Nici măcar domnișoarele sentimentale, cu ochi albaștri 
și de familie bună, care iau Ifecții de tir trăgînd, nu cu arcul lui Cu- 
pidon în inimioare însuspinate, ci cu pistolul în ținte-manechin. întîm- 
plător de culoare neagră.

Dl. J. V. a rămas un mare Neînțeles și atunci cînd a propus un 
proiect de Reformă Constituțională, care prevede asocierea popu
lației majoritare de cuibare. Preacuratele și preacuvioasele lui inten
ții au fost interpretate fals — în sensul unei asocieri egale și cordiale, 
ca între cal și călăreț. Sau între craniu și măciucă. Sau între încheie
turi și cătușe, ori între gleznă și lanț.

Nu a fost înțeles bine nici macar în familiile populației negre; 
ca urmare, un număr de părinți au făcut cereri pentru ca respecti
vii lor copii să se „asocieze" celor cu epiderma nepigmentată din 
„școlile albe", in regiunea Transvaal s-au făcut 219 asemenea cereri.

Neînțelesul n-a fost înțeles nici chiar de autoritățile regiunii, care 
au aprobat cererile. E drept, nu chiar toate — au respins doar 213 
și au aprobat... trei.

Ceea ce, bineînțeles, pe lîngă mihnirea și îndurerarea Neînțelesului, • 
a stîrnit o sfîntă mînie și o furibundă indignarea bieții funcționari, 
provinciali și neînțelegători, au fost sancționați cu amenzi drastice. 
Deoarece, potrivit legii, numai guvernul avea competența să aprobe 
cele trei cereri, dezbătînd fiecare caz în parte.

Ceea ce prefigurează minuțiozitatea preocupărilor pentru asociere. 
Probabil că legea mai prevede ca extemporalele, compunerile și exer
cițiile de aritmetică ale „copiilor asociați" să fie examinate în Con
siliul de Miniștri, ca vreun vicepreședinte să aprobe copiilor să iasă 
„pîn'afară", iar promovarea, repetenția sau corigența lor să se decidă 
prin hotăriri publicate în Monitorul Oficial. Cazul notelor proaste la 
purtare este de resortul altor organe, cu profil mai educativ.

Să mal spună cineva că lui J. V. nu I se cuvine mal multă cre
dibilitate internațională, cînd însăși această mostră arată cum inte
grării i se acordă toată atenția — și încă la nivelul cel mai înalt.

Nu-i așa că nu-i dracul atît de alb, precum se zice ?

N. CORBU
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