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înscriindu-se ca un eveniment de amplă semnificație în dezvoltarea

In adunările generale ale oamenilor muncii 
iDWLOROASEirsOLUTir 
PRACTICE PENTRU REALIZAREA 

INTEGRALA A PLANULUI
„Activitatea adunărilor generale trebuie să fie mai ferm 

orientată spre dezbaterea problemelor majore ale centra
lelor ți întreprinderilor, în special a planurilor de producție, 
a măsurilor de creștere a eficienței economice, accelerare 
a introducerii progresului tehnic și științific, întărire a ordinii 
și disciplinei în muncă, în scopul îndeplinirii în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan”.

NICOLAE CEAUȘESCU

colaborării prietenești romăno-franceze, un aport de seamă

la cauza destinderii și înțelegerii in Europa și în lume, ieri a început

Ambianță 
cordială, 

manifestări 
de înaltă stimă

Parisul a lntîmplnat cu cele mal 
Înalte onoruri De președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, care. împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu, efec
tuează. începînd de miercuri. 23 iulie, 
o vizită oficială în Franța, la invi
tația președintelui Republicii Fran
ceze. Valery Giscard d’Estaing. si a 
doamnei Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing.

Așteptată cu viu interes, conside
rată de largi cercuri ale opiniei pu
blice franceze drept un moment de 
deosebită însemnătate pentru evolu
ția. continuu ascendentă, a raportu
rilor de colaborare pe multiple pla
nuri dintre România si Franța, vizi
ta inaltilor soli ai poporului român a 
fost precedată de numeroase mani
festări. expresie a stimei si adincii 
prețuiri de care se bucură România 
socialistă, șeful statului român, pres
tigioasă personalitate a vieții politi
ce internaționale, a cărui prodigioasă 
activitate, dedjcată înțelegerii si co
laborării intre popoarele lumii, cau
zei păcii, este amplu cunoscută și 
apreciată, si aici. In Franța, ca pre
tutindeni pe meridianele planetei.

Marele interes, semnificațiile deo- 
•ebite ce sint atribuite noii solii de 
prietenie, pace și colaborare prile
juită de vizita oficială pe care pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu o Întreprind tn 
Franța sînt puse In evidentă de 
presa franceză, de emisiunile de 
radio și televiziune, precum și de 
ecoul de care se bucură această vi
zită, Încă de la Începutul desfășu
rării sale, In conștiința opiniei pu
blice internaționale — toate consti- 
tuindu-se lntr-o cuprinzătoare pre
zentare a realităților politice, econo
mice, cultural-științifice ale Româ
niei. De un viu interes s-au bucurat 
relatările consacrate prezentării bio
grafiei și activității laborioase, re-
(Continuare în pag. a Il-a)

Ceremonia sosirii pe aeroportul Orly

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR
Miercuri, 23 iulie, președintele 

României. Nicolae Ceaușescu. si to
varășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit 
cu președintele Republicii Franceze, 
Valery Giscard d’Estaing. și doamna 
Anne-Aymone Giscard d’Estaing.

în acest cadru, șefii de stat ai ce
lor două țări au avut primele con
vorbiri.

Președintele Nicolae Ceaușescu si 
președintele Giscard d’Estaing și-au 
exprimat deplina satisfacție pentru 
noul dialog la nivel Înalt româno- 
francez si au subliniat că aceasta re
prezintă o expresie firească a senti
mentelor de prietenie si profundă 

stimă pe care popoarele român șl 
francez le nutresc reciproc, a strîn- 
selor relații de colaborare dintre ță
rile noastre, a voinței României si 
Franței de a-și intensifica conlucra
rea.

Cei doi președinți au reliefat, cu 
acest prilej. însemnătatea si utilita
tea deosebită a contactelor româno- 
franceze la nivel înalt de Ia Bucu
rești si Paris, precum si a actualei 
întilniri in promovarea colaborării 
fructuoase dintre cele două țări. în 
folosul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, destinderii, securității si coo
perării in Europa si in Întreaga lume.

î

i

Cei doi șefi de stat an hotărît ca 
aspectele concrete ale colaborării bi
laterale să fie examinate în cadrul 
unor întilniri de lucru intre membrii 
delegațiilor celor două țări. în vede
rea identificării unor noi modalități 
si căi adecvate pentru extinderea 
cooperării româno-franceze în dome
niile economic, tehnico-stiintific si 
cultural, pentru sporirea si diversifi
carea schimburilor comerciale.

în timpul convorbirilor au fost tre
cute în revistă evenimentele care au 
avut loc de la ultima lntîlnire la ni
vel înalt româno-franceză. evoluția 

i

vieții Internationale, precum sl a 
problemelor economice mondiale, in
fluența acestora asupra situației din 
lume, inclusiv din Europa.

S-a afirmat necesitatea de a se de
pune eforturi rapide pentru găsirea 
unor soluții politice, pe calea trata
tivelor, la actualele probleme cu care 
6e confruntă omenirea, pentru relua
rea si adîncirea cursului destinderii.

întilnirea si convorbirile, care au 
avut loc în Salonul Roșu al reședin
ței șefului statului român la Paris. 
Palatul Marigny — s-au desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
de stimă si Înțelegere reciprocă.

în aceste zile au început să se 
desfășoare în întreprinderi, pe șan
tiere, în institutele de cercetare, 
proiectare și inginerie tehnologică, 
în unitățile economice din alte ra
muri adunările generale ale oame
nilor muncii și ale reprezentanților 
acestora — instituție profund de
mocratică a societății noastre, formă 
superioară a conducerii colective, 
forul prin care oamenii muncii din 
țara noastră, în dubla lor calitate 
de proprietari și producători, parti
cipă direct și organizat la conduce
rea activității întreprinderilor, la 
dezbaterea și soluționarea probleme
lor legate de îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Semnificația aparte a ac
tualei runde a adunărilor generale 
decurge din faptul că ele au loc 
într-o perioadă în care toți oamenii 
muncii desfășoară o activitate stărui
toare, plină de dăi-uire, pentru a 
cinsti cu remarcabile succese ziua 
de 23 August — cind sărbătorim a 
36-a aniversare a victoriei revoluției 
de eliberare națională și socială, 
antifascistă și antiimperlalistă — 
pentru a realiza exemplar obiecti
vele planului de dezvoltare econo- 
mico-socială și angajamentele pe 
anul 1980, pentru a încheia în bune 
condiții actualul cincinal.

Ordinea de zi a actualelor adunări 
generale ale oamenilor muncii și ale 
reprezentanților acestora este deose
bit de importantă. Aceste foruri su
preme ale democrației și autocon- 
ducerii muncitorești sînt chemate să 
dezbată, in spiritul hotăririlor Con
gresului al XII-lea al partidului, al 
orientărilor și indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la Consfătui
rea de lucru de la C.C. al P.C.R, 
din 29—30 mai a.c. și la ședința 
plenară lărgită a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii din 13 
iunie, modul in care s-au înfăptuit 
în primul semestru al anului sarci
nile de plan și angajamentele, să 
adopte măsurile tehnico-economice 
și politico-organlzatorice necesare 
pentru îndeplinirea în condiții de e- 
ficiență superioară a planului pe 
acest an decisiv pentru realizarea în
tregului cincinal. Tocmai de aceea, 
adunările generale ale oamenilor 
muncii și ale reprezentanților aces
tora trebuie să ocupe un loc central 
In cadrul preocupărilor actuale ale 
organelor și organizațiilor de partid. 
Succesul adunărilor generale, rezul
tatele concrete cu care se vor solda 
vor oglindi nemijlocit stilul de 
muncă al organelor și organizațiilor 
de partid, capacitatea acestora de a 
conduce, îndruma și controla în
treaga activitate economică.

De bună seamă, rodnicia- dezbate
rilor din adunările generale ale oa
menilor muncii va fi ilustrată de 
măsurile și soluțiile ce vor fi adop
tate pentru realizarea exemplară a 
planului și angajamentelor pe acest 
an. Iată de ce este deosebit de im
portant ca atît dările de seamă, cit și

zalău ; Mașini-agregat de concepție proprie
La întreprinderea de armături 

Industriale din fontă si otel Zalău 
s-au produs primele masini-agreaat 
centru autodotarea uzinei. Concep
ție proprie a inginerilor Liviu Nosa 
și Andrei Gabor și a subinginerilor 
Vasile Pop și Viorel Tegzeș, noile 
mașini-agregat pentru așchierea 
metalului, realizate aid de către 

dezbaterile să se caracterizeze prin- 
tr-un dezvoltat spirit critic și auto
critic, asigurîndu-se adunărilor ge
nerale un pronunțat caracter de 
lucru, înlăturindu-se cu desăvirșire 
orioe manifestări de formalism în 
desfășurarea acestora. Numai prin 
angajarea directa, activă și respon
sabilă a oamenilor muncii, a adu
nărilor generale în dezbaterea 
aprofundată a problemelor pro
ducției vor fi identificate sl va
lorificate cele mai bune soluții, 
vor fi stabilite cele mai bune mă
suri pentru Îmbunătățirea Între
gii activități economice, pentru ridi
carea ei la nivelul exigențelor și 
sarcinilor actuale formulate de con
ducerea partidului. Aceasta presu
pune ca în fiecare unitate să se 
asigure pregătirea judicioasă a adu
nărilor generale, astfel ca, participînd 
la dezbateri, fiecare muncitor, mai
stru, inginer sau economist să aibă o 
oglindă clară, exactă a rezultatelor 
obținute în acest an de colectivul în 
care lucrează, să cunoască tot ceea 
ce este pozitiv, dar mai cu seamă 
■neajunsurile care mai persistă, pro
blemele încă nesoluționate și, în 
cunoștință de cauză, să propună 
măsurile cele mai adecvate pentru 
îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 
cantitative șl calitative ale planului 
pe acest ultim semestru al cincinalu
lui actual.

Dezbaterile din adunările generale 
ale oamenilor muncii din întreprin
derile industriale trebuie concen
trate asupra stabilirii măsurilor ne
cesare pentru realizarea ritmică și 
integrală a producției fizice, in 
structura sortimentală prevăzută in 
plan și rezultată din contractele e- 
conomice încheiate cu beneficiarii 
interni și partenerii externi. Așa 
cum dovedește experiența multor 
întreprinderi, aceasta constituie o 
premisă esențială pentru îndeplini
rea planului Ia toți indicatorii și, 
în primul rînd, la producția netă. 
In spiritul indicațiilor recente ale 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, adună
rile generale trebuie să acorde un 
loc central în cadrul dezbaterilor 
stabilirii de acțiuni și măsuri ferme 
menite să asigure. realizarea cu 
prioritate, în cadrul planului, a pro
ducției pentru export. Cerințele ac
tuale ale dezvoltării economiei noas
tre impun cu stringență ca în toate 
unitățile economice, în toate Insti
tutele de cercetare șl inginerie teh
nologică, organizațiile de partid, or
ganele de conducere colectivă să 
acționeze cu stăruință, răspundere și 
inițiativă pentru ca problema creș
terii exportului șl reducerii im
portului să devină o preocupare 
de fiecare zi a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii, valorificîn- 
du-se în acest scop la maximum 
inteligența creatoare proprie, resur
sele și posibilitățile materiale interne.
(Continuare în pag. a IV-a) 

formația condusă de maistrul Vasile 
Marian, corespund celor mai exi
gente cerințe. Fabricarea lor con
tribuie în mod substanțial la reali
zarea programului de autodotare și 
a planului de producție. Pînă Ia 
această dată, în întreprinderea 
zălăuană au fost produse șase ase
menea mașini-agregat (loan Mu- 
reșan).

Dineu oferit în onoarea
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Atmosfera caldă, de apropiere, de 
Înaltă stimă și respect reciproc ce 
caracterizează vizita șefului statului 
român din chiar clipa sosirii sale1 pe 
pămintul Franței, s-a regăsit pe de
plin și în cadrul momentului care a 
încheiat programul primei zile: 
dineul oferit în onoarea președinte
lui Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și a tova
rășei Elena Ceaușescu de președin
tele Republicii Franceze. Valery

Giscard d’Estaing. și doamna Anne- 
Aymone Giscard d’Estaing.

Palatul Elysee, reședința șefului 
statului francez, ca și marile artere ale 
capitalei, este pavoazat cu drapelele 
de stat ale României și Franței. In 
curtea palatului este aliniată o gardă 
de onoare. Se află., de asemenea. în 
așteptarea înaltilor oaspeți, o fanfară 
militară.

Sosesc invitații la dineu — membri 
ai guvernului, personalități de vază

ale vieții politice, economice. cultu
rale. științifice franceze. Sosesc, de 
asemenea, persoanele oficiale române 
care îl însoțesc pe șeful statului 
român în vizita sa în Franța, precum 
șl ambasadorul României In Franța 
și ambasadorul Franței în România.

In acordurile unui marș. în timp ce 
garda militară prezintă onorul, so
sește la Palatul Elysâe mașina prezi-
(Continuare în pag. a IU-a)

Toastul președintelui 
Valerv Giscard d’Estaing

Domnule președinte.
Doamnă,
Doamnelor șl domnilor.
Vizita dumneavoastră se înscrie în continuitatea dia

logului nostru din ultimii 15 ani. Este a doua vizită a 
dumneavoastră în Franța. Iar acum 12 ani generalul 
de Gaulle a făcut o vizită oficială în România. Ea 
traduce o credință, ea exprimă o voință.

Credința este cea a țărilor și popoarelor noastre față 
de legăturile care le unesc. Aceste legături s-au în
chegat in lupta care. în cursul secolului trecut, a făcut 
să renască patria română și i-a dat un stat : acum 
cîteva săptămini am sărbătorit centenarul relațiilor 
noastre diplomatice.

Am strins și mai mult aceste legături în cursul pri
mului război mondial. în care am luptatțcot la cot. apoi 
în acțiunea pe care am dus-o împreună pentru a apăra 
pe continentul nostru o cucerire atît de scump plătită.

Nimic nu ilustrează mai bine forța legăturilor noastre 
decît mișcarea care ne-a condus pe unii către ceilalți 
după schimbările care au însoțit și au urmat celui 
de-al doilea război mondial. O mișcare care pornea din 
inimă, dar în care își găsea locul și analiza situației 
continentului nostru.

Căci dialogul nostru, dialogul dintre România și 
Franța, exprimă, de asemenea, o voință. Aflate flecare 
la cite o extremitate a Europei — o Europă divizată — 
Franța și România au procedat în aceste condiții la 
aceeași analiză a situației de pe continentul nostru. Ele 
au fost de acord asupra principiilor după care trebuie 
să se conducă națiunile europene in relațiile dintre ele.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Domnule președinte.
Doamnă,
Excelențe,
Domnilor,
Doamnelor,
Sintem deosebit 

doua oară- într-o 
continua dialogul. . . .
voltării pe mai departe a colaborării și prieteniei dintre 
popoarele și țările noastre. Vă mulțumim pentru pri
mirea cordială pe care ne-ați rezervat-o și în care 
vedem o ilustrare a bunelor raporturi româno-franceze. 
cu vechi și bogate tradiții. Aniversarea. în acest an, 
a împlinirii unui secol de la stabilirea relațiilor diplo
matice intre Franța și România ne-a prilejuit o 
evocare a acestor îndelungate tradiții, care au făcut ca, 
nu o dată, românii și francezii să se afle alături și să 
acționeze împreună în slujba marilor aspirații de liber
tate, progres și pace ale umanității. Popoarele noastre 
au fost și sint legate prin profunde afinități spirituale, 
de cultură și origine, prin idealurile luminoase ale 
libertății și progresului omenirii, ale păcii și prieteniei 
intre națiuni

Așezate pe temelia principiilor deplinei egalități, 
respectului independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și avantajului re
ciproc. relațiile dintre România și Franța au cunoscut 
în ultimii ani o dezvoltare mereu ascendentă. în inte
resul ambelor noastre popoare, al cauzei generale a 
cooperării și păcii internaționale. Vizita pe care ați fă-

de bucuroși că ne aflăm pentru.a 
vizită oficială în Franța, că putem 
domnule președinte. în scopul dez-

(Continuare in pag. a Iii-a) (Continuare tn pag. a IlI-a)
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VIZITA OFICIALA A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN FRANȚA
(Urmare din pag. I) 
marcabile desfășurată de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu înaltă respon
sabilitate față de destinele poporului 
român, față de destinele umanității 
Slnt puse in evidență inițiativele 
României, politica sa internațio
nală, consecventă și construc
tivă, contribuțiile de larg răsu
net tn conștiința umanității ale 
președintelui României, animate în 
permanență de un spirit realist ei ra
tional. de o înaltă principialitate, de 
un permanent respect fată de orice 
acțiune menită să ducă la statornici
rea si consolidarea unul climat de 
Încredere, destindere șl cooperare în
tre state, indiferent de orîndulrea lor 
socială.

Ceremonia 
de pe aeroportul Orly
...Ora 15,30. Aeronava prezidențială, 

escortată de la frontiera Franței de 
reactoare ale forțelor militare ale 
tărll-gazdă. aterizează ne aeroportul 
Orly.

Este o zi splendidă de vară, strălu
citoare, una din primele zile în care 
acest anotimp si-a intrat, aici. în 
Franța. în drepturile legitime, după 
o prelungită perioadă de incertitu
dini meteorologice. Este o zi lumi
noasă. călduroasă, asemenea senti
mentelor care animă tradiționala Si 
trainica prietenie dintre cele două 
popoare. Aeroportul este pavoazat 
sărbătorește cu drapelele de Stat ale 
României sl Franței — tricolorul sa
cru al inimilor noastre. împletind cu
lorile roșu, galben și albastru — și tri
colorul francez, prețuit pentru lumi
noasele sale semnificații, tricolor in 
care se îngemănează culorile roșu, 
alb. albastru.

In întîmpinarea solilor poporului 
român au venit, pe aeroport, pre
ședintele Republicii Franceze, Valery 
Giscard d’Estaing, împreună cu soția, 
doamna Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing. Sint de față, de asemenea, 
Comeliu Mănescu, ambasadorul 
României In Franța, eu soția, amba
sadorul Franței In România. Pierre 
Oerles, cu soția, generalul de Mon- 
tandouin. șeful Statului Maior per
sonal al președintelui Republicii 
Franceze, generalul Roidot, adjunct 
al guvernatorului militar al Parisu
lui, Jean-Bemard Merlmăe, șeful 
Protocolului.

Numeroși cetățeni, ventți la aero
port cu buchete de flori, lntimpină 
cu saluturi pline de căldură pe Inalții 
oaspeți, dînd expresie profundei 
stime față de ilustrele personalități 
politice ale României, prieteniei sta
tornice nutrite de poporul Franței 
fată de poporul român.

La coborlrea din avion, președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. șl tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați cu deosebită 
cordialitate de președintele Valery 
Giscard d’Estaing șl doamna Anne- 
Aymone Giscard d’Estaing, care 
adresează lnalțllor oaspeți români 
cuvinte prietenești de bun venit pa 
pămîntul Franței.

Cei doi șefi de stat tșl string mli- 
nile cu multă căldură. Cu aceeași 
cordialitate iși exprimă bucuria re
vederii tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing, cărora le sint lnminate 
buchete de flori.

Președintele tării-gazdă 11 in
vită pe președintele Republicii So
cialiste România in fața drapelului 
Franței. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
salută drapelul. O fanfară militară 
intonează, într-o atmosferă solemnă, 
imnurile naționale ale celor două 
țări.

Ceremonia sosirii distinșilor oas

Prezența pentru a doua oară în 
Franța. într-o vizită oficială, a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminent om de stat, al cărui prestigiu 
este unanim recunoscut pe planetă 
— vizită ce urmează celei efectuate 
In România, în anul 1979, de pre
ședintele ValCry Giscard d’Estaing — 
confirmă puternic dorința comună a 
celor două țări șj popoare de a con
feri noi dimensiuni prieteniei lor 
tradiționale, cu adinei rădăcini în is
torie, de a da un nou și viguros im
puls colaborării dintre ele. pe di
verse planuri. în Interesul reciproc, 
al cauzei generale a apropierii și în
țelegerii jntre națiuni, a destinderii 
si securității pe continentul european 
și în întreaga lume.

peți români continuă cu prezentarea 
onorului de către o gardă militară, 
ai Cărei membri sint îmbrăcați in 
splendide uniforme de paradă.

Președintele Nicolae Ceausescu Si 
președintele Valery Giscard d’Estaing 
trbe în revistă garda de onoare. Cei 
doi președinți. tovarășa Elena 
Ceaușescu si doamna Anne-Aymone 
Giscard d’Estaing împreună cu cele
lalte persoane Oficiale se îndreantă 
spre Salonul de onoare al marelui 
aeroport. Onorurile deosebite ce sint 
rezervate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. încă de la începutul vi
zitei, atmosfera sărbătorească a aces
tei zile de iulie. Urările de Călduros 
bun Venit, manifestările de aleasă 
cordialitate cu care a fost întîmolnat 
încă de la sosire șeful statului ro
mân — toate acestea nun în lumină 
un adevăr cu multiple si exemplare 
semnificații: existenta între Româ
nia si Franța a unor bune sl strînse 
raporturi de colaborare Si Prietenie, 
preocupările statornice sl fructuoase 
ale celor doi șefi -de stat, ale guver
nelor celor două țări destinate asi
gurării unul permanent sl eficient 
dialog, menit să confere noi dimen
siuni unor Îndelungate si exemplare 
tradiții de prietenie si colaborare, pe 
multiple planuri, ale României cu o 
tară europeană de care sintem uniți 
prin profunde afinități de limbă, is
torie si cultură, prin năzuința comu
nă de a aduce noi șl active contri
buții la asigurarea unul climat de 
încredere Si cooperare, la afirmarea 
unei politici de destindere sl înțele
gere, in interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii, a conlucrării pașnice 
dintre popoare.

Moment nou in istoria relațiilor 
româno-franceze, care au cunoscut 
o puternică adincire prin intilnlrile 
la cel mai înalt nivel ce au avut loc 
atlt în România, cit șl in Franța, 
relații caracterizate de o exemplară 
stimă reciprocă și fertilă continui
tate, actuala Vizită oficială pe care 
președintele Republicii Socialiste 
Romania, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o efectuează in 
Franța, a debutat sub frumoase aus
picii, sub semnul stimei șl respectu
lui reciproc, anticipind, Încă de la 
Începutul ei, perspectiva de a se în
scrie ca o nouă și Importantă con
tribuție la consolidarea și amplifica
rea unor bune și mereu mai rodnice 
relații între cele două țări.

Sub semnul acelorași sentimente 
de înaltă stimă reciprocă se desfă
șoară și următorul moment cuprins 
în ceremonialul sosirii. La intrarea în 
Salonul de onoare al aeroportului 
Orly. un grup de pionieri, copii 
ai personalului Ambasadei române, 
oferă frumoase, buchete de flori 

președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășei Elena 
Ceaușescu le sint prezentate perso
nalitățile franceze venite să-i salute 
pe distinșii oaspeți din România : 
Raymond Barre, primul ministru al 
guvernului francez. Alain Poher, 
președintele Senatului, Jean Franțois- 
Poncet, ministrul afacerilor externe, 
Jean-Francois Deniau. ministrul co
merțului exterior, Yvon Bourges, mi
nistrul apărării, Jean-Philippe Lecat, 
ministrul culturii și comunicațiilor, 
alți membri ai guvernului, înalte per
sonalități ale vieții politice franceze.

Sînt prezentate apoi .președintelui 
Republicii Franceze. Valery Giscard

Alocuțiunea președintelui

Valery Giscard d’Estaing
Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Domnilor șl doamnelor.
Franța se bucură să primească 

astăzi pe președintele Republicii So
cialiste România, pe șeful unui stat 
care a avut un roi important in po
litica de apropiere și de cooperare 
intre cele două părți ale Europei.

Zece ani după prima dumnea
voastră vizită in Franța, un an după 
aceea pe care am făcut-o eu insumi 
in România, lâ Invitația dumnea
voastră, prezenta dumneavoastră 
ilustrează utilitatea acestei poli
tici și permanenta dialogului nos
tru, un dialog natural și un dialog 
necesar. Natural, căci legăturile noas
tre, știți prea bine, s-au născut odată 
cu România insăși. Ele n-au incetat 
niciodată de a fi dragi celor două po
poare ale noastre. Dialog natural, de 
asemenea, datorită afinităților noas
tre care tin de Izvoarele comune 
latine ale culturilor noastre. Un dia

Alocuțiunea președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte,
Doamnă Giscard d’Estaing, 
Domnilor șl doamnelor,
Vă mulțumesc pentru urările dum

neavoastră de bun venit in Franța și 
doresc, la rindul meu. să vă adresez 
un salut călduros, iar poporului 
francez un salut de prietenie din 
partea poporului român.

Vizita pe care o facem din nou In 
Franța — după prima noastră vizită 
de acum zece ani, precum și după 
vizita dumneavoastră în România, 
din anul 1979 — considerăm că se în
scrie in politica de dezvoltare a Co
laborării intre toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială.

Venim in Franța prietenă cu do
rința de a găsi împreună noi căi de 
extindere a cooperării și colaborării 
dintre popoarele noastre.

Trăim într-o lume diversă șl In 
plină transformare, tn prima parte a 
acestui an am asistat la evenimente 
ce au dus ia o încordare extremă In 
viața internațională. Desfășurarea 
evenimentelor a demonstrat necesi
tatea de a se acționa cu spirit de 
răspundere pentru soluționarea tutu
ror problemelor pe calea tratativelor, 
pornind de la necesitatea respectului 
neabătut al independenței naționale 
a fiecărui popor, * respectului drep
tului fiecărei națiuni de a se dez
volta liber, fără nici un amestec din 
afară. 

d’Estaing, și doamnei Anne-Aymone 
Giscard d’Estaing persoanele ofi
ciale române care-1 însoțesc în 
această vizită pe șeful statului nos
tru : Cornel Burtică, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comerțu
lui exterior șj cooperării economice 
internaționale.» Stefan Andrei, minis
trul afacerilor externe. Joan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Vasile Pungan, ministru se
cretar de stat, consilier al președin
telui Republicii Socialiste România, 
Constantin Mitea, consilier al președin
telui Republicii Socialiste România.

Președinții Giscard d’Estaing Și 
Nicolae Ceaușescu rostesc alocuțiuni.

log necesar, căci situația din lume 
cere să ne vedem, să ne vorbim și 
să ne înțelegem. Cele două popoare 
ale noastre sint la fel de atașate față 
de independența lor și la fel de res
pectuoase față de independenta celor
lalți.

Urmărind de mult obiective conver
gente pe continentul nostru, apelind 
in lume Ia soluții care să mențină 
personalitățile naționale, dreptul po
poarelor șl diversitatea opțiunilor 
politice, Franța și România sint în 
măsură să contribuie la ameliorarea 
necesară • situației Internationale șl 
la apărarea păcii.

Cu această convingere și cu asigu
rarea că vizita dumneavoastră va 
stringe și mai mult legăturile intre 
cele două popoare ale noastre, vă 
urez — dumneavoastră, domnule 
președinte, cit Și doamnei Ceaușescu 
— bine ati venit și o ședere plăcută 
in Franța.

Trăiască România I
Trăiască prietenia franco-română! 

(Aplauze).

Intr-adevăr, intre România șl 
Franța, între popoarele noastre există 
vechi tradiții de prietenie și colabo
rare. Popoarele noastre au o origine 
comună, afinități de limbă, de cul
tură, de Civilizație, tradiții de luptă 
pentru independenta națională. Con
siderăm că relațiile româno-franceze 
s-au dezvoltat, in noile condiții, la 
un nivel destul de inalt și există 
posibilitatea de a da noi dimensiuni 
acestei colaborări.

Aveți deplină dreptate că nu există 
o altă cale dccit aceea ca popoarele, 
reprezentanții lor să se intilnească, 
să discute și să găsească soluții pro
blemelor complexe ele lumii de as
tăzi. tn acest spirit, sper că vizita șl 
convorbirile pe care le vom avea in 
aceste zile vor da posibilitatea să In
tensificăm atit colaborarea bilaterală, 
cit și conlucrarea pe plan Interna
țional.

Am convingerea că țările noastre 
pot să aducă o contribuție Însemnată 
Ia securitatea europeană, la cauza 
destinderii, a păcii și independenței 
naționale.

Doresc, incă o dată, să urez po
porului prieten francez multă prospe
ritate și să vă adresez dumneavoastră 
un salut cordial.

Trăiască Franța 1
Trăiască colaborarea româno-fran- 

ceză! (Aplauze).

După ceremonia sosirii, președin
tele Nicolae Ceausescu sl tovarășa 
Elena Ceaușescu. președintele Valâry 
Giscard d’Estaing, doamna Anne- 
Aymone Giscard d’Estaing părăsesc 
Salonul de onoare și urcă tn elicop
terul prezidențial, care, urmat de 
alte elicoptere, în care au luat loc 
ceilalți oaspeți români însoțiți de 
personalitățile oficiale franceze aflate 
la aeroport, se îndreaptă spre Paris.

Elicopterul prezidențial survolează 
marele oraș, cu monumentele sale 
atit de cunoscute evocînd cu strălu
cire istoria glorioasă a acestei țâri, 
cu impresionantele construcții mo
deme. mărturii ale ritmurilor rapide 
de înnoire a capitalei franceze.

Ora 16,15. Deasupra Esplanadei In
valizilor îsi face apariția elicopterul 
prezidențial. El aterizează în decorul

La plecarea din Capitală, numeroși bucureșteni
au salutat cu multă căldură pe tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, impreună cu tovarășa Elena 
CeaușesCu au plecat, miercuri la 
amiază, în Franța, unde vor efectua 
o vizită oficială la invitația pre
ședintelui Republicii Franceze, Valery 
Giscard d’Estaing, și a doamnei 
Anne-Aymone Giscard d’Estaing.

în această vizită, șeful Statului 
român este însoțit de tovarășii 
COrnel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Vasile Pungan, ministru 
secretar de stat, consilier al pre
ședintelui republicii. Constantin Mi
tea. consilier al președintelui repu
blicii.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați de tovarășii Ilie Verdeț, Iosif 

de un verde proaspăt al parcurilor, 
străjuite acum de faldurile tricolore 
ale drapelelor de stat ale României 
și Franței.

Coborînd din elicopter, președintele 
Nicolae Ceausescu. însotlt de pre
ședintele Valery Giscard d’Estaing 
iau loc în automobil. în mașina ur
mătoare se află tovarășa Elena 
Ceaușescu lmnreună cu doamna 
Anne-Aymone Giscard d’Estaing.

Coloana de mașini se nune în miș
care. precedată de marea escortă a 
gărzii republicane. Acordurile ritma
te ale fanfarei însoțesc coloana ofi
cială în drumul său către Palatul 
Marigny, reședința rezervată înalți- 
lor oaspeți români pe durata vizitei 
în Franța.

Se ajunge ln fața reședinței prezi
dențiale puse la dispoziția șefului

Banc, Emil Bobu, Virgil CazacU, 
Lina Ciobanu, Nicolae Constantin, 
Constantin Dăscăleseu, Ion Dlncă, 
Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, 
Cornelia Fillpaș, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Aneta Spornic. Virgil 
Trofln, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion Ionițâ, Ana Mureșan, Marin 
Râdoi, Ion Ursu, Richard Winter, 
Marin Vasile. Tovarășii din condu
cerea partidului și statului au venit 
împreună cu soțiile.

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

Pe aeroport se aflau Yves Saîllard, 
Însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Franței la București, și membri ai 
ambasadei.

Grupuri de pionieri au oferit to
varășului Nioolae Ceaușescu și to

statului român. în curtea Palatului 
Marigny. un detașament al gărzii re
publicane. în ținută de gală, prezintă 
onorul. Cel doi șefi de stat, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Anne- 
Aymone Giscard d’Estaing, urcă 
împreună scara monumentală, după 
care sint invitați de șeful protocolului 
ln marele Salon roșu.

Aici va începe dialogul dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șj pre
ședintele Valery Giscard d’Estaing, 
menit să analizeze stadiul înfăptuirii 
măsurilor stabilite anterior, să gă
sească noi pîrghii favorabile extinde
rii colaborării pe cele mai diferite 
planuri dintre România șl Franța, să 
Identifice acele domenii in care cele 
două țări pot conlucra pe plan inter
național.

varășei Elenă Ceaușescu buchete de 
flori.

Pe aeroport se aflau numeroși ce
tățeni ai Capitalei, care au salutat 
cu deosebit entuziasm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, urindu-le drum 
bun și deplin succes in această nouă 
solie de pace pe părnîntul francez. 
Prin aplauze și urale, cei prezenți 
pe aeroport și-au exprimat convin
gerea câ noul dialog la nivel înalt 
româno-francez va contribui la întă
rirea prieteniei tradiționale și la 
dezvoltarea colaborării Si cooperării 
dintre cele două țări și popoare, spre 
binele reciproc. în interesul cauzei 
păcii, securității și înțelegerii Intre 
națiuni.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor prietenești 
ale mulțimii venite pe aeroport.

La ora 13,50, aeronava preziden
țială a decolat, indreptîndu-se spre 
Paris.

■ ■ W ■ Q ■ ■
CREȘTEREA RITMULUI LA SECERIȘ 

cea mai urgentă sarcină In agriculturi
JUDEȚUL TELEORMAN A ÎNCHEIAT 

RECOLTAREA GRÎULUI

Stadiul recoltârll griului la 22 iulie

Oamenii muncit din agricultura 
județului Teleorman au încheiat la 
23 iulie recoltatul griului de oe 
toate cele 111 000 hectare cultivate. In 
prezent, întreaga atenție a mecaniza
torilor si cooperatorilor este concen
trată ln direcția eliberării terenului, 
executării arăturilor si încheierii în- 
sămințăriî culturilor succesive, recol
tării și livrării la timp a legumelor.

In telegrama adresată cu acest 
nrilei C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de comitetul ju
dețean de partid, se spune : Animați 
de un fierbinte patriotism, oamenii 
muncii de pe ogoare, conduși cu fer- «

vrancea: Bune măsurile, 
dar să fie ferm aplicate peste tot

Secerișul griului s-a încheiat in zece Județe din sudul țării. Pină in seara 
zilei de 22 Iulie griul a fost strins de pe 1 220 500 hectare, ceea ce repre
zintă 56 la sută din suprafața cultivată. Recoltarea continuă să se desfă
șoare cu intensitate in zona colinară din Jumătatea de sud a tării, precum 
și in cimpia de vest. în unele zone din Moldova, Banat și Transilvania, ca 
urmare a ploilor căzute In ultimele zile, desfășurarea normală a lucrărilor 
a fost stînjenită. Avind în vedere că mai este de strins recolta de pe 
aproape un milion de hectare, iar in unele zone ale tării timpul a devenit 
instabil, orice Intîrzlere la seceriș poate provoca, prin scuturare, pierderi 
irecuperabile de recoltă. Comandamentul central pentru agricultură a In
dicat ca. in asemenea condiții, să fie folosite din plin toate combinele. In
clusiv cele sosite in ajutor din județele sudice ale tării, unde secerișul s-a 
încheiat. De asemenea, pe porțiunile de teren cu grîu culcat, este absolut 
necesar să se lucreze cu secerile și coasele.

Timpul instabil care caracterizează tocmai zonele in care se desfă
șoară acum lucrările de recoltare impune ca. odată cu intensificarea se
cerișului, să se asigure transportul rapid și depozitarea în cele mai bune 
condiții a recoltei. Munca trebuie astfel organizată incit intreaga producție 
recoltată Intr-o zl să fie in aceeași zi depozitată, livrarea produselor Ia 
fondul central a) statului constituind o sarcină de mare răspundere, pen
tru fiecare unitate agricolă.

Primele date cu privire la recol
tarea griului în județul Vrancea 
consemnau, Intre altele, câ vi
teza de lucru planificată nu se rea
lizase cu 48 hectare. Deși rezultatele 
din ziua de debut se apropiau de 
cota planificată, totuși in seara aceea 
organele de specialitate au făcut un 
„caz“ din situația consemnată. Nu a 
trebuit să se caute „acul în carul cu 
fîn“ la orele acelea tîrzii ale inse
rării, pentru a se depista cauzele 
neîncadrării în ritmul planificat. Cu
noașterea riguroasă a situației de 
pe teren a permis, încă de la început, 
luarea unor măsuri suplimentare 
care să ducă la grăbirea secerișului. 
Ca urmare, pină in seara zilei de 22 
Iulie (deși cu o zi în urmă s-a abă
tut un val de ploi peste cîmpiile 
Vrancei) au fost recoltate 58 la sută 
din cele 36 470 hectare cultivate, 
în multe zile, viteza la recoltat 
a fost superioară celei planificate, 
tn unele cooperative agricole — Ba- 
lotești, Jariștea, Odobești, Dumbră
veni, Fitioneștl șl altele — secerișul 

mitate de organele si organizațiile de 
partid, asigură conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, mult stimate sl 
iubite tovarășe secretar general, că 
vor milita neabătut Pentru realizarea 
integrală, la un nivel calitativ supe
rior si cu eficientă sporită, a sarcini
lor ce revin agriculturii județului Te
leorman. a hotăririlor celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, cu 
convingerea fermă că astfel îsi aduc 
o contribuție de seamă la dezvoltarea 
economiei naționale si pe această 
cale la îmbunătățirea continuă a ni
velului de trai al întregului popor, la 
înflorirea României socialiste.

griului s-a încheiat, iar tn alte uni
tăți se lucrează pe ultimele supra
fețe. Sub media generală se situează 
unitățile din partea de nord a jude
țului, unde campania de seceriș a 
început ceva mal tîrZiu. Cum s-a 
lucrat de fapt pină acum î Ce în
vățăminte pot fi trase 1

Din raidul Întreprins tn citeva 
unități agricole am reținut unele as
pecte. La C.A.P. Tătăranu, 18 com
bine. organizate in 4 module pe o 
solă de 120 hectare cu griu aparținind 
fermei nr. 6, se apropiau cu citeva 
ore înainte de căderea serii de norma 
planificată. Se acționa grupat, iar 
mijloacele de transport erau pregă
tite să preia din mers griul recoltat. 
Unii dintre combineri — Dumitru 
Bîrsan, Andrei Burlacu, Iancu Ghircu 
— depășiseră norma. „Ritmul de 
lucru s-a menținut Intens, oră de 
oră — arăta inginerul-șef al coope
rativei, Gheorghe Negolță. După cum 
se vede, calitatea lucrărilor este la 
Înălțime". Intr-adevăr, peria joasă a 
miriștel, lipsa boabelor pe terenul

Recoltarea griului pe terenurile I.A.S. Ținea, Județul Bihor Foto : Emeric Popper

recoltat atestau buna calitate a lu
crărilor. O dovadă în plus că strin- 
gerea celor 1 500 hectare cultivate 
cu griu în unitatea amintită se 
află in miini bune este și faptul că 
tot ce s-a recoltat a ajuns pină la 
ultimul bob, in aceeași zi, la bazele 
de recepție.

La C.A.P. Milcovul, 11 combine pe 
o solă de 500 hectare nu au reușit 
pină seara să se încadreze in viteza 
planificată. Se afirma că de vină ar 
fi rouă căzută in timpul nopții, care 
s-a ridicat mai greu. Combinele au 
Intrat in lan cu intîrziere. în urma 
lor, porțiuni de miriște ajungeau la 
genunchi, cu spice încărcate de griu. 
Este adevărat că spicele răzlețe au 
fost adunate cu prețul unui consum 
suplimentar de carburanți. Pe te
renul unde se lucra la balotat și 
eliberarea terenului de paie, elevi 
ai școlii din localitate serveau pre
sele de balotat, tirîșurile, dar după 
puterile lor. Trecînd pe ulițele satu
lui, am văzut oameni in tdată 
puterea lucrind in gospodăriile per
sonale, iar alții, în birourile primă
riei, aveau mesele pline de hîrtii. 
Seara, la Milcovul a avut loc o
scurtă ședință la care au participat 
membrii comitetului comunal de
nartid și deputății. Analiza a fost
inițiată de organul județean de
partid. Măsurile luate vor arăta că 
la Milcovul se poate lucra și 
altfel.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii"

botoșani: Cum ați folosit mașinile 
trimise în ajutor?

încă din a doua jumătate a lunii 
trecute, I.T.A. Botoșani a fost înști
ințată de către centrala de resort că 
trebuie să detașeze 48 de autocami
oane și remorci (500 tone capacitate 
de lucru) in județul Constanta, pen
tru a acorda ajutor la transportul 
recoltei. Au fost luate toate măsu
rile ca mașinile să corespundă aces
tui scop. S-a așteptat doar semnalul 
de plecare, semnal care a fost dat 
printr-un telex primit de la I.T.A. 
Constanța. El avea următorul conți
nut : „în ziua de 28 iunie vă veți 
prezenta cu o capacitate de transport 
de 380 tone, urmind ca restul de 120 
tone capacitate să sosească cel tirziu 
la data de 1 iulie". Totodată, se to
cea cunoscută și repartizarea ma
șinilor : 300 tone capacitate Ia I.A.S. 
Săcele, 40 tone la cooperativa agri
colă din aceeași localitate și Cite 80 
tone la I.A.S. și, respectiv, la C.A.P. 
Cogealac.

După cum am fost informați la 
întreprinderea de transporturi auto 
Botoșani, ajunși la destinație la ter
menele fixate, în loc să 11 se dea de 
lucru, adică să transporte, șoferii 
botoșăneni au fost nevoițl să tragă 
autocamioanele pe dreapta. întii li 
s-a părut un act de generozitate — 
„ne lasă să ne odihnim" și-au zis el 

— dar văzînd că staționarea se pre
lungește, s-au adresat celor care-i 
chemaseră. Cei de la Cogealac s-au 
arătat mai receptivi, asigurînd pro
duse pentru aproape întreaga capa
citate de transport. La I.A.S. Săcele. 
zile la rînd autocamioane și remorci 
însumînd o capacitate de trans
port de 300 de tone au făcut... plajă, 
tn fața acestei situații, conducerea 
I.T.A. Botoșani și-a pus pe bună 
dreptate întrebarea : cine va supor
ta cheltuielile pentru durata respec
tivă ?

Oricum, pină la stabilirea păguba
șului, mai semnalăm un aspect. Po
trivit contractului încheiat, mijloa
cele de transport botoșănene urmea
ză a se întoarce din județul Constan
ța in zilele imediat următoare. Pen
tru ca drumul să fie parcurs ope
rativ și cu folos, ele trebuie să se 
reîntoarcă încărcate. Nu_ trebuie să 
se repete ceea ce s-a întîmplat la 
plecare, cînd au fost încărcate cu... 
agregate de balastieră pe care le-au 
dus pină la destinație. Ceea ce nu 
înseamnă că, la întoarcere, să trans
porte... nisip de mare I

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scinteii"
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VIZITA OFICIALA A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN FRANȚA
Dineu oferit în onoarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 
dențlală. flancată de o formație de 
motoridiști. în care se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Ei sint întimpinati. la in
trare. cu deosebită cordialitate. de 
președintele Valery Giscard d’Estaing 
și doamna Anne-AymoYie Giscard 
d’Estaing.

Cei doi șefi de stat, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anne-Aymone

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
VALERY GISCARD D’ESTAING

(Urmare din pag. I)
Concertîndu-șj și conjugindu-și efor
turile. ele au înțeles serviciile pe 
care le puteau aduce in opera de 
apropiere, de deschidere și de coo
perare in Europa căreia i s-au con
sacrat de 15 ani.

încercarea de a elimina barierele 
dintre estul și vestul continentului, 
de a stabili Intre statele sale relații 
care să nu fie cele dintre blocuri 
constituite pentru a se opune unul 
altuia, de a favoriza prin dezvol
tarea contactelor și schimburilor o 
mai bună înțelegere reciprocă, fără 
a ignora diversitatea opțiunilor poli
tice șl a specificului național, de a 
contribui, în sfîrșit, la crearea baze
lor securității — acestea sint tot atî- 
tea direcții către care s-a îndreptat 
efortul nostru.

Trebuie să constatăm că a fost 
Înfăptuită o muncă utilă și că Franța 
și România au dat exemplul cel bun. 
Dar trebuie să admitem, de aseme
nea. că unele din obiectivele noastre 
sint departe de a fi atinse și că este 
necesar să acționăm în continuare 
pentru ca solidaritatea continentului 
nostru să se poată exercita din pJin 
în vederea afirmării personalității 
europene, care ne este comună.

Cum să atingem acest obiectiv ?
Mai întii trebuie să fie restabilite 

condițiile care au permis destinderii 
să se afirme, adică, in primul rind. 
trebuie restabilită încrederea.

Aceasta se bazează pe respectul 
suveranității și independentei fiecă
ruia dintre statele noastre, al diver
sității personalității lor, al regimu
rilor lor economice și sociale și pe 
securitate.

Pentru ca încrederea să fie resta
bilită este necesar, de asemenea, să 
se găsească rapid o soluție politică 
în Afganistan, pentru că nu armele 
vor putea hotări viitorul poporului 
afgan. Această soluție nu este ne- 
realistă, de vreme ce Afganistanul 
a putut să trăiască în pace cu vecinii 
•ăl de la Începutul secolului, fără a

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
cut-o anul trecut în România, con
vorbirile purtate Împreună și înțele
gerile la care am ajuns au dat noi 
impulsuri colaborării multilaterale 
româno-franceze.

Cu cea mal deplină satisfacție pu
tem remarca astfel faptul că hotărî- 
rea noastră comună de a alunge la 
dublarea schimburilor comerciale 
dintre România si Franța s-a Înfăp
tuit cu un an mai devreme. S-a lăr
git si diversificat colaborarea econo
mică. inclusiv cooperarea în sfera 
producției industriale și tehnologiei 
moderne. Apreciem, de asemenea, 
succesele obținute De planul coope
rării in domeniul stlintei si tehnicii, 
precum si al culturii si turismului — 
care contribuie la mai buna cunoaș
tere reciprocă a valorilor materiala 
si spirituale ale celor două popoare, 
la adinei rea apropierii si prieteniei 
dintre ele.

Dorim ca. In cadrul vizitei ne care 
o facem în tara dumneavoastră, al 
convorbirilor pe care le avem, să 
identificăm noi domenii si posibili
tăți pentru a da dimensiuni si mai 
largi colaborării si cooperării româ
no-franceze, pe baze echitabile, in spi
ritul egalității si avantajului reciproc, 
în interesul propășirii ambelor noas
tre popoare.

Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor.
Poporul român, angajat cu toate 

forțele în dezvoltarea economico- 
socială a țării, este profund interesat 
In stabilirea unul climat de pace și 
colaborare internațională. De aceea, 
el acționează ferm pentru promo
varea unei politici noi în lume, de 
egalitate și respect între toate na
țiunile, întărește prietenia și coope
rarea cu toate popoarele, fără deose
bire de orînduire socială, participă 
activ la întreaga viață internațională.

Trăim o epocă de mari transfor
mări sociale și naționale, de pro
funde schimbări în raportul mondial 
de forțe. In viața internațională se 
manifestă cu putere tendința de con
solidare și reîmpărțire a zonelor de 
influență, iar criza economică și, În
deosebi, criza petrolieră accentuează 
aceste tendințe, creează probleme 
deosebit de grave pentru dezvoltarea 
și stabilitatea economică și politică 
mondială. Totodată, popoarele se ri
dică cu tot mai multă hotărîre la 
lupta împotriva vechii politici impe
rialiste, colonialiste, de dominație și 
inegalitate, pentru apărarea și con
solidarea independenței naționale, 
pentru dreptul de a fi deplin stăpine 
pe propriile destine.

Se poate spune că epoca ne care o 
trăim este de fapt epoca afirmării 
independentei naționale, a dorinței 
popoarelor de a fi pe deplin libere 
și independente.

Gisoard d’Estaing slnt conduși in 
Salonul Murat, după ce. în prealabil, 
au fost salutați de primul ministru al 
Franței și de doamna Raymond 
Barre, de Alain Poher. președintele 
Senatului, si de Jacques Chaban- 
Dehnas, președintele Adunării Na
ționale.

Tn continuare, celor doi șefi de 
stat, tovarășei Elena Ceaușescu și 
doamnei Anne-Aymone Giscard 

amenința securitatea nimănui. So
luția trebuie să prevadă retragerea 
completă a forțelor armate străine 
și acceptarea dreptului afganilor de 
a-și alege ei înșiși regimul politic, 
de a-și relua linia lor tradițională de 
nealiniere. Soluția trebuie să fie 
însoțită de garanții corespunzătoare 
pentru ca Afganistanul să nu poată 
fi folosit în amenințarea securității 
statelor vecine.

Este necesar, de asemenea, ca fie
care dintre guvernele noastre să 
aibă voința de a transpune pe deplin 
in viață prevederile Actului final de 
la Helsinki. Acesta va fi, după cum 
se știe, obiectivul viitoarei confe
rințe de la Madrid.

Noi nu dorim ca ea să reprezinte 
o întîlnire formală in cadrul căreia 
fiecare să se mențină pe pozițiile 
sale, închis în neîncrederea sa, și cu 
atît mai puțin ca ea să fie marcată 
de înfruntări care să sape din nou 
prăpastia la a cărei umplere noi am 
contribuit, regrupind statele în jurul 
celor care dețin principalele mij
loace de apărare.

Reuniunea de la Madrid trebuie si 
reprezinte prilejul de a proceda la 
un bilanț autentic al acțiunii noastre 
pentru a favoriza dezvoltarea coo
perării iqtre statele și popoarele 
europene și a întări securitatea lor, 
precum și pentru a avansa propuneri 
noi. Franța va face acest lucru, în 
special pentru a promova acțiunea 
de dezarmare în Europa, în confor
mitate cu un mandat care va trebui 
să încorporeze orientări precise. 
Această acțiune devine șl mai nece
sară In fața amenințării unei noi 
curse a înarmărilor.

Nici Franța, nici România nu 
acceptă fatalitatea unei evoluții spre 
mai rău. De 15 ani ele s-au străduit 
în Europa și pretutindeni să nete
zească, cu perseverență, căile Înțe
legerii și cooperării care sint căile 
salvgardării păcii.

Sînt motivele pentru care eu, per
sonal, acord o mare importanță, 
domnule președinte, prilejului de a

In aceste împrejurări. în prima 
parte a acestui an au avut loc eve
nimente care au dus la o încordare 
extremă in viața internațională, 
creind grave pericole pentru politica 
de destindere și pace, pentru liber
tatea și independenta popoarelor. Se 
poate spune că. în această situație 
deosebit de periculoasă, .opinia pu
blică mondială, un mare număr de 
popoare și de state s-au ridicat cu 
hotărire și au desfășurat o activitate 
susținută împotriva politicii de în
cordare. pronuntîndu-se pentru solu
ționarea prin tratative politice a pro
blemelor litigioase, pentru continua
rea politicii de destindere si pace, de 
respect al independentei , naționale. 
Ele nu s-au lăsat antrenate in ac
țiuni extreme, de creștere a încordă
rii. au refuzat să accepte pe terito
riul lor baze militare, nedorind să se 
transforme într-un instrument al po
liticii de. dominație.

Actualmente se poate aprecia că 
nivelul cel mai înalt al Încordării a 
fost depășit, că asistăm chiar la o 
anumită diminuare a tensiunii in 
viața internațională. Desigur, pro
blemele nu au fost încă soluționate, 
ceea ce face să se mențină, în con
tinuare, pericole destul de grave la 
adresa păcii și destinderii. De aceea 
se impune să se facă totul pentru 
soluționarea intr-un timp cît Ittai 
scurt a tuturor acestor probleme pe 
calea tratativelor pașnice și politice.

După părerea noastră, condiția sine 
qua non a păcii și securității mon
diale o constituie respectarea ne
abătută a dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, fără nici un 
amestec din afară, generalizarea in 
viața internațională a principiilor de
plinei egalități în drepturi, respectu
lui independentei și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, re
nunțării la forță și la amenințarea cu 
forța. Totodată, actualul context 
politic mondial impune in modul cel 
mai stringent soluționarea oricăror 
conflicte sau probleme litigioase 
dintre state, numai și numai pe calea 
tratativelor politice, renunțindu-se cu 
desăvîrșire la folosirea forței sau la 
amenințarea cu forța ca mijloc de 
soluționare a problemelor.

O importanță hotăritoare are reali
zarea securității pe continentul euro
pean. unde s-au concentrat cele mai 
puternice forțe militare și arma
mente. inclusiv armament nuclear. 
Iată de, ce trebuie făcut totul pen
tru asigurarea succesului reuniunii de 
la Madrid, astfel incit aceasta să dea 
un puternic impuls înfăptuirii uni
tare a prevederilor Actului final de 
la Helsinki și, în primul rind, dezan
gajării militare și dezarmării. Evi
dent. orice noi amplasări de arme 
nucleare în Europa nu pot decît să 

d’Estaing le sint prezentați invitații la 
dineul care are loc in impresionantul 
Salon de onoare.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de deosebită 
cordialitate, președintele Republicii 
Franceze. Valery Giscard d’Estaing, 
și președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
au rostit toasturi.

La încheierea dineului, distinșii 

lua cunoștință de punctele dumnea
voastră de vedere și de a con
frunta cu dumneavoastră anali
zele noastre în scopul de a determina 
contribuția pe care noi o putem 
aduce, în împrejurările actuale, la 
promovarea acestor obiective. Mi
siune care ne revine In mod 
natural, și în a cărei realizare slntem 
cu atit mai mult in măsură să ne 
angajăm cu cit relațiile noastre 
oferă un exemplu de încredere și de 
cooperare, care pot să se instaureze 
pe continentul nostru între țări cu 
sisteme sociale diferite.

Aceasta este valabil in domeniul 
politic, în care noi întreținem o con
certare regulată, care face apel la 
diplomația, activă promovată de 
România și la contribuția pe care ea 
o aduce în marile dezbateri inter
naționale.

Aceasta este valabil în domeniul 
economic, în care schimburile noastre 
cunosc, de mai multi ani, o dezvol
tare apreciabilă. în mai puțin de 
patru ani, noi am atins obiectivul du
blării schimburilor fixat de noi 
pentru perioada 1975—1980. Intre 
altele, între firmele noastre s-a 
instaurat o cooperare industrială 
in mai multe ramuri, cum sint aero
nautica. construcția de automobile și 
informatica. Această evoluție, care 
reflectă capacitățile industriei ro
mâne, trebuie să ne stimuleze să 
lărgim și mai mult acțiunea noastră 
comună. Mă gîndesc in special la 
domeniul producerii de energie 
electrică.

Acordurile care vor fi semnate, la 
28 iulie. între România si Comunita
tea economică vest-europeană vor 
încuraja dezvoltarea schimburilor 
noastre, exprimînd, totodată, voința 
comunității de a contribui la întări
rea solidarității pe continentul nos
tru.

Aceasta este valabil. în sfirsit. în 
domeniul cultural, unde atîtea afini
tăți favorizează aprofundarea cu
noașterii noastre reciproce. Cele două 

agraveze situația. Securitatea tuturor 
popoarelor europene impune desfă
șurarea de tratative Care să împiedice 
amplasarea sau dezvoltarea de noi 
rachete nucleare.

Trebuie să fim pe deplin conștlenți 
că noi. popoarele Europei, avem răs
punderea de a face totul ca genera
țiile viitoare să poată trăi în pace. în 
condițiile cind se declară că se dis
pune de armamente pentru distruge
rea de zece ori a omenirii, problema 
echilibrului nu mai are un înțeles cu 
adevărat real. De cite ori dorim să 
distrugem omenirea?! Este timpul ca 
șefii de state, de guverne, opinia pu
blică să pună capăt politicii de în
armare. Să nu așteptăm! Să acțio
năm. pină nu va fi prea tîrziu! Cind 
vor cădea bombele atomice în Euro
pa. nu voim mai putea face nimic, 
întreaga civilizație 'pe care am 
moștenit-o noi. cei din Europa, nu 
va mai reprezenta nimic după bom
bardamentele atomice. Iată de ce 
avem răspunderea în fața istoriei și 
față de trecut și prezent, față de 
viitor, de a face totul pentru dezar
mare. pentru pace în Europa și în 
întreaga lume. Există deosebiri de 
orinduire socială în Europa, dar 
independent de aceste deosebiri este 
în interesul generai, al tuturor să 
asigurăm pacea, dezvoltarea civiliza
ției, de a tace ca minunatele cuceriri 
ale științei să servească omului, fe
ricirii și libertății sale.

In același spirit considerăm că 
trebuie abordate și alte probleme 
complexe ale lumii contemporane.

în acest sens, situația din Orien
tul Mijlociu reclamă, de asemenea, 
adoptarea de măsuri pentru o solu
ție globală care’ să ducă la retrage
rea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967, 
la Înfăptuirea dreptului la autodeter
minare al poporului palestinian, in
clusiv la crearea unui stat propriu, 
independent, la asigurarea indepen
denței și suveranității tuturor state
lor din zonă. In același spirit, prin 
soluții politice, trebuie să se acțio
neze pentru soluționarea problemelor 
dintre Statele Unite ale Americii și 
Iran — inclusiv în problema ostati
cilor — respectindu-se neabătut in
dependența și suveranitatea Iranu
lui. De asemenea, in ce privește 
Afganistanul, considerăm că este 
necesar să se depună toate efortu
rile pentru a se ajunge la o soluție 
politică menită să ducă la încetarea 
oricărui sprijin din afară pentru for
țele antiguvernamentale și. tot
odată, la retragerea din această țară 
a tuturor unităților militare sovie
tice. Se impune ca, pe calea tratati
velor politice, să fie soluționate, de 
asemenea, și celelalte probleme liti
gioase din Africa, Asia de Sud-Est șl 
din alte zone ale lumii. 

șoli al poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-au intreținut intr-o 
ambianță de caldă prietenie cu nu
meroși invitați — personalități aie 
vieții politice, economice. cultural- 
științifice din Franța — care și-au 
exprimat convingerea că relațiile 
dintre România și Franța se vor 
dezvolta in continuare spre binele și 
satisfacția ambelor popoare.

popoare ale noastre manifestă, în 
sensibilitatea lor. moștenirea latină 
care le este comună. Culturi^ lor isi 
trag izvoarele din aceleași surse. 
Scriitori de origine română de la 
Anna de Noailles șl pină la Eugen 
Ionesco au îmbogățit patrimoniul 
nostru.

De asemenea, dimensiunea cultu
rală, așa cum aminteam recent cu 
prilejul ceremoniei primirii dumnea
voastră. domnule președinta, este 
fundamentală în ceea ce ne unește, 
așa cum a fost ea de la originea re
lațiilor noastre. Personal salut faptul 
că atit unii, cit și ceilalți sintem 
convinși și atașați cauzei întăririi, 
în continuare, a legăturilor noastre 
în acest domeniu esențial.

Relnnolnd vechea lor prietenie 
acum 15 ani. Franța și România au 
regăsit drumul realităților geogra
fice și Istorice ale Europei. Acest 
drum este cel al solidarității. Este 
drumul unei unități reale de civili
zație. ale cărei expresii le resimțim 
și unii șl alții, care trebuie, treptat, 
să-și facă auzită din nou vocea sa in 
lume.

După ce au deschis drumul, celor 
două țări ale noastre le revine, in 
fața incertitudinilor care apasă astăzi 
asupra viitorului, misiunea de a-1 
reaminti semnificația. O semnificație 
politică, fntrucit ea corespunde unei 
viziuni asupra Europei și a rolului 
el. O semnificație umană, pentru că 
tocmai între oamenii continentului 
nostru trebuie să stringem vechile și 
noile legături de solidaritate.

Vă invit să ridicați paharul în 
onoarea președintelui Republicii So
cialiste România 1

In onoarea doamnei Elena 
Ceaușescu. care aduce o contribuție 
eminentă la activitatea dumneavoas
tră și la dezvoltarea științifică a 
României 1

Pentru fericirea poporului român, 
pentru prietenia îndelungată și atit 
de vie care leagă poporul francez și 
poporul român 1 (Aplauze).

Tinînd seamă de pericolul ne care 
11 reprezintă cursa înarmărilor, con
siderăm că trebuie făcut totul, pină 
nu e prea tîrziu. pentru trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare si. în 
primul rind. la dezarmarea nucleară. 
Ne pronunțăm, de asemenea, pentru 
lichidarea împărțirii lumii in țări bo
gate și sărace, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice Internatio
nale care să deschidă tuturor po
poarelor accesul la cuceririle civili
zației contemporane.

Trebuie să înțelegem că accentua
rea impărțiril lumii în bogati si să
raci nu poate decît să accentueze 
instabilitatea și să creeze probleme 
de nerezolvat pentru dezvoltarea so
cietății contemporane.

La soluționarea marilor probleme 
complexe ale lumii contemporane 
este necesar să participe activ, in 
condiții de deplină egalitate, toate 
statele, indiferent de mărime sau 
orinduire socială si. în primul rind, 
țările mici și mijlocit țările în curs 
de dezvoltare, țările nealiniate. In 
democratizarea relațiilor internațio
nale un rol mai important trebuie să 
joace Organizația Națiunilor Unite, 
celelalte organisme internaționale.

Aș dori să remarc cu satisfacție că. 
în multe probleme ale vieții interna
ționale. România si Franța au cola
borat activ și imi exprim speranța 
că și In viitor țările noastre vor ac
ționa tot mal strins. adudndu-sl con
tribuția la cauza progresului și secu
rității popoarelor, a destinderii și 
păcii in Europa și in întreaga lume.

Domnule președinte.
încredințat că vizita noastră în 

Franța va constitui un nou moment 
important în dezvoltarea colaborării 
româno-franceze, atit pe plan bilate
ral, cît și pe arena mondială, doresc 
să exprim convingerea că vom ajunge 
la înțelegeri corespunzătoare si in
tr-o serie de probleme economice in 
discuție și in intensificarea colabo
rării pe Plan internațional si In do
meniul Intensificării relațiilor cultu
rale, care au avut întotdeauna un rol 
Important în dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre și care au rol 
important și astăzi în relațiile noas
tre. in realizarea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Cu această convingere, doresc să 
toastez :

— Pentru întărirea șl dezvoltarea 
continuă a colaborării si prieteniei 
dintre România si Franța 1

— In sănătatea dumrfeavoastră. 
domnule președinte, și a doamnei 
Anne-Aymone d’Estaing I

— Pentru pace și colaborare inter
națională 1

— In sănătatea tuturor celor ore- 
zenți la acest dineu 1 (Aplauze).
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„Noroc bun!"
Am mai scris ta ziarul nos

tru despre brigada lui Eugen 
Voicu, fruntașa fruntașelor din 
bazinul carbonifer al Viii Jiu
lui. Zilele trecute, cei 70 de or
taci ai brigăzii au sărbătorit un 
eveniment deosebit: ieșirea la 
pensie a celui care i-a învățat 
meserie — și nu numai meserie : 
Eugen Voicu. Omul care a scos 
din adincuri, într-o viață de om, 
un munte ele cărbune, a predat 
Ștafeta celui mal bun dintre cei 
mai buni ai brigăzii: Nicolae 
Boboc. „Un nume in vădit con-

I
I
I
I
I

Itrast cu maturitatea lui, dar I. 
simbolic pentru mersul înainte" | 
— ne spunea Eugen Voicu, că
ruia ortacii i-au urat, din inimi, ; 
tradiționalul „Noroc bun !",

Descoperirea 
de la Vadu Mare 1

Specialiștii muzeului „Delta 
Dunării" din Tulcea au scos la I 
iveală o așezare neolitică apar- 
ținind culturii Gumelnița. „Așe- I 
zarea, nementionată vină acum 
in literatura de specialitate — 
ne spune muzeograful principal . 
Elena Lăzurcă — este situată pe 
teritoriul comunei Carcaliu, pe I 
o terasă inattă, in punctul nu
mit de localnici Vadu Mare, in I 
apropierea Dunării. Au fost | 
scoase la iveală patru locuințe 
construite din chirpici, de formă , 
rectangulară. în interiorul lor 
erau amenajate vetre. în fiecare 1 
locuință s-au găsit vase cera
mice, folosite pentru depozita
rea proviziilor, precum și multe | 
obiecte din piatră, silex, os și 
corn. Dintre acestea, se remarcă i 
rișnițete și zdrobitoarele pentru 
măcinat griu, răzuitoarele, vir- 
furile de săgeți, dălți și greutăți 
pentru plasele pescărești".

Potrivit aprecierii specialiști- | 
lor, așezarea neolitică nou des
coperită datează de circa 5 000 I 
de ani.

Strigăte 
salvatoare

Seara, după a zi eu căldură 
și joacă multă, trei eleve — su- 1 
rorile Stela si Violeta Petricean 
și Mariana Axinte — stăteau 
la... taifas. Deodată au zărit o I 
flacără, și incă una... Aproape 
intr-un glas au începui să 
strige :

— Arde ! Foc l Săriți t
Oamenii din cartierul Feme- i 

tiu din Baia Mare s-ai îndrep
tat în arabă spre strada Prundu
lui. unde izbucnise focul in 
curtea unui imobil. Au fost 
salvate mari cantități de nu
iele pentru împletit coșuri și 
damigene, in valoare de sute de 
mii de lei, precum și casele ve
cinilor.

Grivei la... plajă
De la început, cititorul nostru 

Eugen Filipescu din Ploiești 
ține să ne asigure, prin scri
soarea trimisă, că este un mare 
iubitor al animalelor și, cu deo
sebire. al cîînelui, atit de credin
cios omului. „Dar de aici și 
pină la ce mi-a fost dat să văd 
cu ochii mei pe o plajă de pe 
malul lacului Snagov e cale lun
gă. Acolo, pe plaja de la Sna- 
gov. numeroși bucuresteni. plo- 
ieșteni și alții de-aiurea iși a- 
duseseră cu ei tot felul de pa
trupezi, de la confrații lui 
„Zdreanță, cel cu ochii de fa
ianță", pină la ciini-lup și dulăi 
ciobănești, cu și fără zgardă sau 
botniță. Ba, unde mai pui că 
stăpinii lor au început să-i Și 
scalde in locurile special ame
najate pentru copii, care copii 
s-au împrăștiat ca puii de po- 
timiche. Apoi, a fost de ajuns 
ca doi patrupezi să miriie unul 
la altul, din motive numai de ei 
știute, ca toată plaja să se trans
forme intr-un scheunat și lătrat, 
că-i auzeai șl din... Giurgiu". 
Numai că acolo, pe malul Du
nării, nu se mai aud de mult 
asemenea concerte canine. Poate 
că nu vom mai auzi nici pe la 
Snagov.

Casierul încasat
Dumitru Ciuculescu era (că 

nu mai este) casier al Exploa
tării de aospodărie comunală si 
locativă din Curtea de Argeș. 
Ultima dată cind a dat ochit 
(vorba vine că privirea nu si~a 
ridicat-o din podea) cu colegii 
lui de muncă a fost in timpul 
procesului judecat in fata aces
tora. în calitatea pe care o avea, 
casierul răspundea si de înca
sarea banilor pe abonamente st 
bilete de călătorie cu mijloacele 
transportului in comun. Prin 
falsificarea unor. tichete si abo
namente. el si-a insusit peste 
150 000 lei. Acum a „încasat" și 
restul, pe o perioadă lunaă. Să-i 
ajungă 1

„Bolidul" 
începător

Duminică seara, pe autostrada 
Pitești — București. Circulație 
cursivă normală. Cu o excep
ție : pe banda a doua aonea. ca 
un bolid, autoturismul Dacia 
1100 cu nuntărul 6-B-3038 si cu 
semnele de începător pe par
briz. La volanul mașinii se afla 
o femeie cu ochelari probabil 
mama copilului de pe bancheta 
din spate. Gravă imprudentă ! 
La un moment dat. ea a făcut o 
manevră spre dreapta, fără să 
semnalizeze. Numai prezența ex
traordinară de spirit și abilitatea 
unui alt partener de drum au 
preîntâmpinat un grav accident 
de circulație.

Credeți cumva că după aceas
tă ispravă „bolidul" începător 
s-a cumințit 7 Da de unde I A 
continuat să alerge cu toată vi
teza. ca si cind nimic nu s-ar fi 
întâmplat.

Si in materie de circulație 
ba poate chiar mai abitir — 
aplică povestea cu ulciorul...

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
ți corespondenții „Scînteii^j
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCO ADRESATE 
CONDUCERII PARTIDULUI

• •• • • • w • • • , inspiri • ••• om
Analog multilateral^

măsuri concrete
O amplă scrisoare adresată to

varășului Nicolae Ceausescu relata 
că la întreprinderea de tractoare si 
mașini agricole-Craiova persistă di
ferite lipsuri in organizarea produc
ției si a muncii, precum si in evi
denta si raportarea producției, to- 
ierindtt-se in același timp stocuri 
excesive de metal in depozitele în
treprinderii.

Scrisoarea a fost repartizată spre 
cercetare Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice si Sociale care a anali
zat sesizările respective. împreună 
cu activiști al comitetului iudetean 
de partid, cu specialiști din Direc
ția Centrală de Statistică si inspec
toratul județean pentru controlul 
calității produselor. în raportul de 
cercetare sînt expuse constatările 
privind, practic, fiecare afirmație in 
parte. Astfel, se arată că întreprin
derea a inclus in productia-marfă 
pe luna februarie a.c. o valoare de 
peste 800 mii lei. reprezentind pro
duse la care avizul de valorificare 
a fost cerut după raportare : prin 
excluderea, in timpul controlului, din 
raportarea ne luna martie a unor 
valori — reprezentind productie- 
marfă din ianuarie—februarie, care 
nu a întrunit condițiile de produs 
finit — indicele de realizare a pro
ducției nete pe trimestrul I a.c. în 
realitate a fost de numai 80.35 la 
sută. Cu toate acestea, fondul de 
retribuire pe luna martie a fost de
pășit. S-a constatat, de asemenea, 
că in întreprindere se află in custo
die 3 500 tone de brăzdare de plus, 
«duse din import în anul 1978, din 
care o parte sînt depozitate neco-

respunzător. expuse degradării, pre
cum si 3 000 tone de metal in stoc 
șupranormativ. A rezultat, totodată, 
că întreprinderea a intfmninat un 
șir de greutăți în ce privește procu
rarea unor repere si subansamble 
prin planul de cooperare. în spe
cial de la întreprinderea „Tracto- 
rul“-Brașov. ceea ce a contribuit Ia 
r.erealizarea unor indicatori de plan 
pe trimestrul I a.c.

în raportul de cercetare se subli
niază că. pentru îmbunătățirea ac
tivității economice a Întreprinderii, 
s-au luat un șir de măsuri de na
tură tehnico-organizatorică. pentru 
îmbunătățirea producției și a siste
mului de evidentă, s-a format o 
echipă de specialiști de la centrala 
industrială care să sprijine direct 
Întreprinderea : conducerea M.I.C.M. 
si a centralei industriale au anali
zat In întreprindere probleme le
gate de asigurarea cu piese si sub
ansamble necesare procesului de 
producție si au stabilit măsuri de 
îmbunătățire a ritmului de livrare 
de la întreprinderile colaboratoare.

Pentru neregulile constatate in 
raportarea producției si alte aspec
te negative, s-au stabilit sancțiuni 
fată de cei vinovati : punerea in 
discuția secretariatului comitetului 
județean de partid a directorului 
Mihail Dur si în comitetul de partid 
pe întreprindere a inginerilor șefi 
Constantin Crăciun. Vasile Barbu și 
Dumitru Cojocaru si a șefilor de 
serviciu producție Surdu Emil si 
C.T.C. Gheorghe Potop : reducerea 
retribuției și indemnizației, conform 
Codului muncii, unui număr de ca
dre de conducere.

tele în' care locuiesc. „Am ape
lat la constructor, la organele oră
șenești. cerînd să se ia măsuri de 
înlăturare a acestor defecțiuni. Dar 
nici nînă la această dată construc
torii nu s-au prezentat să analizeze 
ce este de făcut, aminîndu-ne de 
pe o zi ne alta. Întrucît pină la ex
pirarea termenului de garanție n-a 
mai rămas decît ceva mai mult de 
o lună, vă rugăm să ne sprijiniți în 
rezolvarea necazului nostru."

In răspunsul Comitetului județean 
Cluj al P.C.R. se precizează că. deși 
s-au efectuat izolații la pardoseala 
respectivelor apartamente, lucrare 
ce a fost solicitată de beneficiari să 
fie executată iarna trecută, feno

menul de mucegai si condens a 
apărut din nou, una din cauze fiind 
aceea că centrala termică din car
tier nu a funcționat în condiții op
time pe toată perioada de timn fri
guros, O comisie, din care au făcut 
parte reprezentanți ai Trustului de 
construcții, ai O.J.C.V.L, și asocia
ției de locatari a stabilit deficien
tele apărute din vicii ascunse si 
lucrările ce trebuie efectuate pen
tru înlăturarea igrasiei si mucegaiu
lui. între altele, se vor placa pe
reții exteriori cu plăci B.C.A. șj se 
vor executa izolații termice la par
doselile apartamentelor. Remedie
rile sînt in curs de încheiere, ur- 
mind a se trece la recepția finală.

Grijă sporită față de solicitările 

sătenilor

Constructorul vu înlătura

defecțiunile Iu upurtumente
Mal multi locatari al blocului 

G 10. proprietate personală, din 
orașul Gherla, județul Cluj, au

trimis conducerii partidului nostru 
o scrisoare prin care sesizau unele 
defecțiuni apărute Ia apartamen

Din satul Palici — Buzău, locui
torul Dumitrii Heater a trimis se
cretarului general al partidului 
nostru o scrisoare ta care semnala 
unele greutăți ne care le întîmnină 
cetățenii : starea nesatisfăcătoare a 
unor drumuri, inexistenta unui post 
telefonic în sat. fantul că elevii din 
clasele V—X sînt obligați să învețe 
Ia școala din Rușavătu, la o distan
tă de 8 km, în loc să meargă la 
școala din Viperești. unde pot 
ajunge cu trenul si ar avea de par
curs numai 1 km pe jos. deficiente 
in aprovizionare etc.

în răspunsul său. Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular al ju
dețului Buzău precizează că scri
soarea a fost analizată la fata lo
cului de cadre cu munci de răs
pundere de la consiliul popular iu
detean. U.J.C.C.. direcția județeană 
de drumuri etc., constatîndu-se că 
afirmațiile stat întemeiate. Pentru 
rezolvarea problemelor semnalate 
s-au luat o seamă de măsuri. Pe 
drumul comunal Pîrșcov-Rușavătu 
s-au transportat 6 000 mc balast, 
s-a lărgit drumul comunal Palici- 
Rușavătu, s-au consolidat malurile 
rîului Buzău în zona respectivă, 
s-au desfundat si amenajat 750 m 
șanțuri. Lucrările menționate au

Unități turistice ale cooperației de consum din județul Sibiu
Amatorii de drumeții pe melea

gurile județului Sibiu vor lntîlni 
locuri de popas și recreere dintre 
cele mai atrăgătoare. Cu deosebire, 
organizatorii activităților turistice 
ale cooperației de consum le reco
mandă două popasuri reconfortan
te. Este vorba de cabana „Fîntînița 
haiducului**, amplasată tatr-o poia
nă însorită din pădurea Bradului, 
pe șoseaua națională București — 
Sibiu, la 3 kilometri de Avrig, care 
oferă camere cu confort modern 
(încălzire centrală, grupuri sanita
re și dușuri cu apă caldă la fiecare 
cameră), precum și ta căsuțe. Uni
tatea are, de asemenea, un restau
rant și o terasă, o braserie și un 
bar de zi.

Un alt loc de popas îl constituie 
hotelul „Agnita" din orașul cu 
același nume, care dispune de un 
restaurant și camere de cazare pre
văzute cu tot confortul.

în fotografies cabana „Fîntînița 
haiducului**.

c 1 n e m a
• AJ treilea salt mortal : SCALA
— 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18; 20.15.
• Infernul din zglrie nori : SALA 
PALATULUI — 17; 20,15.
• Tara cailor sălbatici : PATRIA
— 9: nas: 13.30: 15,45: 18: 20,
BUCUREȘTI — 9: 11.15: 13.30:
15.45: 18 : 20.15. GRADINA SCALA 
(str. Batistei nr. 14) — 21.15.
• Infailibilele unde sonore: CEN
TRAL — 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18: 
20.
• Hanul haiducilor : TIMPURI 
NOI — 11.13; 13.30: 15.45: 18 : 20. 
COTROCENI — 15; 17.15: 19,30.
• Uimitorul căpitan Nemo : LU
CEAFĂRUL — 8.45: 10.45: 12.30;
14,30; 16.15; 18.15; 20,15. la grădină
— 21,15, FAVORIT — 9: 11,15;
13,30: 15,45; 18: 20.13. FESTIVAL — 
9: 11,15: 13.30; 15,45: 18 : 20.
• Poveste din taiga : VICTORIA
— 9: 11: 13: 15.15: 17,30: 19.43.
• Omul-păianjen se întoarce : 
STUDIO — 10: 12: 14: 1«: 18: 20.
• Cascadorul Hooper : CAPITOL
— 9: 11.15: 13.30: 15.43: 18: 20,15. la
grădină — 21. FEROVIAR — 9;
11,15: 13.30: 15.45: 18; 20.15. MO
DERN — 9: 1115: 13.30: 15.45: 18: 
30.15, Ia grădină — 21.
• Program de desene animate — 
9: 10,30. Marea neliniște — 12: 14 : 
DOINA
• Detașament cu misiune specia
lă î EXCELSIOR — 9: 11.15: 13,30: 
15.45: 18: 20.15.
• Noi aventuri pe vasul „Posei
don" : GRIV1TA — 9: 11.15: 13,30; 
13,45: 18; 20.15. GRADINA GLO- 
RLA — 21.15.
• Bună seara, Irina ! : BUZEST1
— 16: 18: 20. Ia grădină — 21, 
ARTA — 9: 11.15: 13,30: 15.43: 18; 
20, la grădină — 21.
• Rocky li : eforie — 9: 11,30: 
14; 16.30; 19, TOMIS — 9: 11.15; 
13,30: 15.43: 18 : 20.15.
• Solo Sunny : LIRA — 16: 18,15: 
20.30. la grădină — 21
• Zizania : DACIA — 9: 11,15:
13.30: 15 45: 18 ; 20.15.
• Soarta Aurei și Argentinei : 
DRUMUL SĂRII - 16: 18: 20.
• Proba de microfon : FEREN
TARI — 15.30: 17.30: 19.30
• Vlnătoare neobișnuită : GIU-
LEȘTI - 11: 13.15: 15.30: 17.45;
30. MUNCA — 19: 18: 30.

• Mireasa din tren l PACEA — 
16; 18: 20.
• Abba : MELODIA — 9: 11,15; 
13,30: 15,45: 18: 20.15, CULTURAL
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15. 
GLORIA — 11.15: 13; 15.30; 17.30: 
19.30.
• Ultimul sentiment : FLOREAS- 
ca — 11: 13; 15.30: 17,«: so.
• Amatorul : VOLGA — 9: 11.15; 
13,30: 15.45: 18 : 30.15.
• Ion. Blestemul pămintulul, 
blestemul Iubirii : VIITORUL -- 
15.15: 19.
• Cind dragostea «e întoarce : 
AURORA — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 
18; 20, la grădină — 21.
• Fata care vinde flori : MIORI
ȚA — »: 11.13: 13,30: 15.45: 18: 
20,13.
• Artista, dolarii și ardelenii r 
POPULAR — 15.30: 17,30: 19,30.
• Rețeaua „S“ : COSMOS — 15.30: 
17,30: 19.30.
• Morții fac umbră: FLACĂRA
— 16: 18: 20.
• Bietul ioanlde l PROGRESUL
— 15: 18.30.
■ Prietenii mei indienii : FLA
MURA — u: 13.15: 15,30: 11.45: 20.
• Sălbaticul : GRĂDINA CUL
TURAL — 21.
• Piedone Africanul t GRĂDINA 
FLACĂRA — 21.15.
• Sub patru steaguri t PARC 
HOTEL — 21,15.

teatre
• Teatrul Mie (la Rotonda scrii
torilor din Cișmiglu) : Statornici 
pe acest pămint — spectacol da 
sunet șl lumină — 21.30
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20.
• Teatrul evreiesc de stat ; Tevia 
lăptarul — 18.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La fîntlna dorului — 
18.30.
• Casa centrală a armatei (gră
dina de vară din Intr Brezoianu): 
Pe aripile tinereții — 20
• Teatrul „Țăndărică" (la Li
ceul nr. 3. cartier Titan) : Pesca
rul și norocul — 20.

ȘTEFAN GAVENEA : Curte țărănească

înnoiri
într-o artă străveche

Salonul de gravură Tulcea - 1980

fost executate cu ajutorul cetățeni
lor din satele Palici. Rușavătu si 
Muscel.

în legătură cu cerințele ne linia 
aprovizionării, s-au trimis ta sat 
mărfurile solicitate — geamuri, ar
ticole de menaj, textile, unele pro
duse de uz casnic si gospodăresc de 
folosință îndelungată s.a.

Au fost stabilite măsuri asemănă
toare si în ce privește aproviziona
rea satului Palici, cît si a celorlalte 
sate, mai depărtate de reședința co
munei. Direcția județeană P.T.T.R. 
va instala un post telefonic în sat. 
iar inspectoratul școlar a stabilit 
împreună eu conducerea comunei, 
ca, începînd cu noul an școlar, ele
vii claselor V—X să învețe ta școa
la mai apropiată — din Viperești. 
Direcția sanitară a amenajat ta sa
tul Rușavătu un punct sanitar, care 
va deservi și satul Palici. Q dată 
pe săptămînă. medicul dispensaru
lui Viperești va acorda consultații sî 
la acest punct sanitar, iar spitalul 
Pîrșcov va asigura, prin autosanita
rele de care dispune, solicitările de 
urgentă din satele arondata noului 
punct sanitar.

Neculal ROȘCA

!N SPRIJINUL 
IUBITORILOR 

DE CARTE
Librăriile „DACIA" Calea Vic

toriei • nr. 45, telefon: 16.58.94; 
„MINERVA" Calea Victoriei 
nr. 126. telefon: 50.39.43, dispun 
de numeroase lucrări politice, 
științifice, tehnice și beletristi
ce. Aceste unități ale ÎNTRE
PRINDERII DE DIFUZARE A 
CĂRȚII au și materiale infor
mative asupra lucrărilor apăru
te și în curs, de apariție. La li
brăria „UNIVERS", Calea Mo
șilor nr. 62—68, telefon: 15.70.78, 
în fiecare marți puteti găsi toate 
titlurile apărute ta săptămînă 
precedentă.

Cititorii din mediul urban pot 
solicita lucrările dorite adresind 
o carte poștală librăriei „CAR
TEA PRIN POȘTĂ" din Bucu
rești, str. Pitar Mos nr. 5, sec
torul 1.

Acum doi ani, la Tulcea lua 
flintă Muzeu] de gravură contem
porană românească, inițiativă ge
neroasă care-și propunea o amplă 
prezentare a preocupărilor artis
tice și tehnice ale unora dintre cei 
mai cunoscuți gravori contempo
rani.

Salonul de gravură, deschis 
tot in municipiul Tulcea (săli
le Muzeului de arheologie), se 
adresa așadar unui puhlic fami
liarizat cu problemele și limbajul 
gravurii moderne. Diversitatea sti
listică subliniată de multi dintre 
participanții la simpozionul „Muzeul 
modern si arta gravurii", care S-a 
desfășurat paralel cu prezentarea 
expoziției, a demonstrat faptul că 
multe din solicitările civilizației 
contemporane au fost organic asi
milate. că tehnicile traditionale aie 
domeniului, asociate cu tehnici mo
derne de reproducere a imaginii, 
stau la baza unor inedite moda
lități de exprimare. Tradiționalele 
tehnici ale litografiei, xilogra
vurii, aqua tortei, poirite seche-ul, 
vemis-ul moale, dar si modernele 
tehnici lito-offset. lito-serlgrafia. 
serigrafla, tiefdruck. offset au con
tribuit. ta actuala manifestare, la 
sublinierea unor importante muta
ții de viziune și limbai.

Desigur, tehnica este importantă 
mai ales cind ea se subordonează 
demersului interior, creator și nu 
simplului spectacol vizual ; atunci 
cînd, pe baza investigării unor noi 
posibilități de expresie, care țin de 
experiențe pur optice, se realizează 
transmiterea unor meditații per
sonale despre natură, istorie, so
cietate. In ipostaze stilistice dife
rite, interpretările lui Plugor San
dor, după SiitS Andrâs, Adrian 
Dumiirache („Siluete transparente"). 
Ioan Untch („Compoziție"). Ana Illui 
(„Argeșence"), Alma Ked|inger 
(„Flautist") au pus, de pildă, pro
bleme ale figurației umane. Ca și 
în lucrările anterioare. Marcel Chlr- 
noagă a adus și de această dată în 
lucrări ca „Stegar" și „Prăbușirea" 
o revelatoare intensitate a expre
siei în sublinierea unei anumite 
ordini spiritual-simbolice, necesare

lecturii lucrărilor sale. O imagine 
atit de sugestivă ca „Timpul" de 
Ștefan Damo sau compoziția sem
nată de Anamaria Smighelsehî în 
care minuția detaliului a atins ade
vărata virtuozități tehnice, s-au re
marcat printr-un pregnant simt al 
metaforei, tot asa cum litografiile 
Getei Brătescu s-au distins prin fan
tezie, prin armonia cromatică sau 
lucrarea In aqua forte semnată de 
Ion Panaiteseu s-a impus prin 
asprimea, vijelioasa pulsație a tu
șelor de o dramatică intensitate a 
expresiei sau xilogravura Suzanei 
Fîntînarii, „Zbor" — din ciclul 
„Frumusețile patriei", prin realis
mul, prin valoarea simbolică a re
prezentării.

Ca o caracteristică generală a 
acestei manifestări ar putea fi înre
gistrată. în multe dintre lucrările 
expuse, o anumită deplasare de 
accent spre „pictunalizarea" ima
ginii ; o îmbinare a ideii și pictu
ralității, asociere care a pus ta 
valoare atît o deosebită stăpînire a 
desenului, cît și. uneori, vocații de 
coloriști pentru a transfigura în 
limbaj artistic impresii, imagini, 
senzații culese din contactul cu 
realitatea. Au ilustrat-a de pildă, 
lirismul conținut de o imagine ca 
„Acoperișul" de Ala Jalea Popa, 
finețea nuanțelor, discreția armoni
ilor cromatice în stare să imprime 
unitate si stil unei lucrări ca 
„Fruct** de Hortensia Masichievicl, 
„Digul la Năvodari" ta care Ileana 
Mi ce din a făcut e dată mai mult do
vada capacității de a trece de la 
o artă a reprezentării la una a su
gestiei, articularea riguroasă a 
unor compoziții ca „Vestigii" de 
Natalia Matei Teodorescu sau „Spa
țiu neolitic" de Corina Beiu Anghe- 
luță, armonia calmă a naturii sur
prinsă de Vlad Mieodin in „Grind", 
finețea cu care Dumitru Cionea a 
trasat o compoziție ca „Bobllna", 
libertatea de transpunere a unor 
imagini ca acelea semnate de 
Cornelia Daneț, Ștefan Găvenea, 
Fia Simona Costescu, George Leo- 
lea, Tiberiu Nicorescu, Nagy L4- 
jos, Tudor Nicolae.

Marina PREUTU J

t V
PROGRAMUL 1

9,15 Filmoteca TVS
10,15 Roman foileton „Bastardul". Seria 

a ni-a „Căutătorii". Reluarea epi
soadelor 1 și 2

11,50 Telex
12,00 Jocurile Olimpica de vară — Mos

cova 1980 • Box • Volei feminin: 
România — Ungaria. Transmisiune 
directă

16,03 Film artistic t „Magnolia înfloreș
te din plin".

17.30 Jocurile olimpice de vară — Mos
cova 1980 • Volei masculin :
România — Brazilia. Transmisiune 
directă

19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal

19.55 Jocurile Olimpice de vară — Mos
cova 1980 • Gimnastică feminină 
— exerciții liber alese pentru cla
samentul individual compus șl 
desemnarea campioanei olimpice 
absolute. Transmisiune directă

23.30 Telejurnal.
23,00 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1980
PROGRAMUL t

17.30 Muzică instrumentală
17.35 Film serial : Goya.
18,40 Program folclorio
19.00 Omul și sănătatea.
19.30 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.55 Desene animate
20.13 Emisiune culturală
20,M Caleidoscop muzical
22.30 Telejurnal
23,00 Jocurile Olimpica de vară — Moe- 

cova 1980

Idei valoroase și soluții practice 
pentru realizarea integrală a planului

(Urmare din pag. I)
O atentie deosebită trebuie să 

acorde adunările generale ale oame
nilor muncii identificării unor noi 
resurse de creștere a eficientei eco
nomice. conturării modalităților con
crete și imediate de valorificare a 
acestora. Avînd în vedere că acti
vitatea tuturor unităților economice 
trebuie să se desfășoare — așa cum 
a subliniat conducerea partidului — 
pe baza principiului eficientei maxi
me. măsurile și soluțiile rezultate 
din dezbateri trebuie să asigure, 
deopotrivă, reducerea mai accentua
tă a consumurilor materiale și ener
getice, valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor, accele
rarea ritmului de înnoire ș] moder
nizare a produselor și tehnologiilor 
de fabricație, creșterea mai sub
stanțială a productivității muncii, 
utilizarea rațională a mijloacelor 
tehnice și a forței de muncă. Tot
odată. pornind de la exigențele for
mulate de secretarul general al 
partidului la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din 29—30 mai 
și la ședința plenară lărgită a Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii. adunările generale vor trebui să 
analizeze temeinic modul ta care se 
înfăptuiesc programele de recupe
rare șj refolosire a materiilor prime 
și materialelor, precum și cele pri
vind recondiționarea și refolosirca 
pieselor de schimb șl a subansam- 
blelor.

In domeniul investițiilor, adunări
le generale au datoria de a supune 
unui exigent examen modalitățile 
practice și eficiente prin care se 
aplică în viață orientările si indi
cațiile recente ale conducerii parti
dului privind concentrarea tuturor 
forțelor materială, tehnice și uma
ne la obiectivele de producție prin
cipale prevăzute să fie date in func
țiune în acest an. Pe baza conclu
ziilor desprinse în cursul dezbateri
lor. adunările generale stat chemate

să hotărască asupra măsurilor care 
se impun in continuare pentru acce
lerarea lucrărilor pe șantiere, apli
carea și generalizarea noilor soluții 
constructive cu consumuri materiale 
Si energetice reduse, realizarea in
vestițiilor stăbilite în condiții de efi
ciență sporită Și integrarea lor tn cir
cuitul productiv la termenele plani
ficate. De asemenea, măsurile, so
luțiile și propunerile făcute în adu
nările generale trebuie să urmăreas
că stăruitor realizarea integrală a 
programului construcțiilor de locuințe 
pe acest an.

în lumina sarcinilor și indicațiilor 
recente ale secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. adunările generale ale 
oamenilor muncii sînt chemate să 
dezbată temeinic problemele de fond 
ale aplicării noului mecanism eco- 
nomico-financiar, care trebuie să 
joace un rol activ in mobilizarea oa
menilor muncii pentru desfășurarea 
cu rezultate cit mai bune a activită
ții economice. După cum a subliniat 
conducerea partidului, noul meca
nism economic presupune autocondu- 
cere muncitorească și autogestiune, 
presupune. înainte de toate, realiza
rea producției fizice la un înalt nivel 
tehnico-calitativ. cu cheltuieli mate
riale minime și beneficii cît mai 
mari. Iată de ce. pornind de la ana
liza profundă și responsabilă a re
zultatelor concrete obținute in primul 
semestru, adunările generale opt și 
trebuie să inițieze noi acțiuni pentru 
obținerea unei eficiente economice 
maxime in fiecare întreprindere, 
pentru creșterea mai substanțială a 
producției nete, a beneficiilor, și a 
rentabilității, astfel incit toate colec
tivele de întreprinderi să-șl aducă 
o contribuție cit mai mare la spori
rea venitului național, a avuției so
cietății — temelia trainică Si sigură a 
ridicării nivelului de trai. în toate 
Sectoarele de activitate. în toate uni
tățile. trebuie să se tină seama că. în

condițiile aplicării noului mecanism 
economic, realizarea fondurilor pen
tru participarea oamenilor muncii la 
beneficii este în raport direct cu în
deplinirea planului la producția fizi
că. producția netă și beneficii, cu 
sporirea rentabilității economice.

Mari răspunderi în pregătirea și 
buna desfășurare a adunărilor gene
rale revin conducerilor ministerelor 
și centralelor industriale. Cadrele cu 
munci de răspundere din ministere 
și centrale repartizate să sprijine 
pregătirea și desfășurarea adunărilor 
generale din întreprinderi au datoria 
să dea pe loc răspunsuri exacte, 
competente, problemelor pe care le 
ridică oamenii muncii, reținind pen
tru soluționarea operativă pe cele 
care comportă o analiză mai apro
fundată.

Adunările generale ale oamenilor 
muncii reprezintă, la ora actuală, cel 
mai important eveniment din viata 
colectivelor de Întreprinderi. Măsura 
reală a eficienței dezbaterilor va fi 
dată de contribuția concretă a aces
tora Ia solutionarea problemelor ma
jore ale activității economice, care 
condiționează realizarea exemplară a 
planului pe acest an. Pretutin
deni. în toate unitățile econo
mice, adunările generale ale oame
nilor muncii trebuie să se manifeste 
ca adevărate tribune ale afirmării 
plenare a responsabilității și exigen
tei muncitorești, a ideilor novatoare 
și experiențelor valoroase, astfel ca 
pe baza înțelepciunii colective, cu 
participarea tuturor să se stabilească 
măsurile și soluțiile tehnice și orga
nizatorice menite să ducă la elimi
narea neajunsurilor. la înfăptuirea 
tuturor indicatorilor de plan pe 1980, 
la ridicarea pe o treaptă calitativ su
perioară a întregii activități econo
mice, în conformitate cu hotărîrile 
Congresului al XII-lea al P.C.R., cu 
orientările și sarcinile de mare im
portantă formulate recent de condu
cerea partidului.

în atenția depunătorilor 
pe librete de economii 

și obligațiuni C.E.C.
cu cîștiguri

Casa de Economii si Consem- 
natiupi informează că vineri 25 
iulie a.c, ora 16,30 vor avea 
loc in Capitală. In sala Casei de 
cultură „Petofi Șandor". str. Za- 
lomit nr. 6, tragerile Ia sorti 
pentru trimestrul II a.c. pentru 
atribuirea cistigurilor Ia librete
le de economii pentru turism, 
libretele de economii cu cisti- 
guri in materiale de construcție 
si la libretele de economii pen
tru construirea de locuințe.

Tragerile la sorti pentru tri
mestrul 11/1980 ale libretelor de 
economii cu dobindă și cîștiguri 
în autoturisme vor avea loc în 
aceeași sală, la ora 16.30. după 
cum urmează : marți 29 iulie — 
tragerea la sorti a cistigurilor la 
libretele de economii cu dobîndă 
si cistiguri in autoturisme emise 
de unitățile C.E.C. din Capita
lă : miercuri 30 iulie — tragerea 
la sorti a cistigurilor Ia libre
tele de economii cu dobindă si 
cistiguri în autoturisme emise 
de unitățile C.E.C. din tară.

Posesorii de obligațiuni C.E.C. 
cu cistiguri stat informați că 
tragerea la sorti pentru luna iu
lie 1980 va avea Ioc. de aseme
nea. în sala Casei de cultură 
„Petofi Șandor" joi 31 iulie a.c. 
la ora 16.30.

Cu prilejul acestor trageri Ia 
sorți. Casa de Economii și Con- 
semnatiuni va acorda numeroa
se cistiguri în bani, autoturisme 
si in excursii ta străinătate.

Tragerile la sorti fiind publi
ce. toti cei interesat! sint invi
tați să participe la lucrările de 
efectuare a acestora.

Listele oficiale cu rezultatele 
fiecărei trageri la sorti vor fi 
publicate ta presa centrală.
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Telegrame de la bordul avionului prezidențial

Tovarășului JĂNOS KADÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Survolind teritoriul Republicii Populare Ungare. Îmi face plăcere să vă 

adresez dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar. Consiliului Prezidențial șl poporului prieten ungar, un cald 
salut tovărășesc și urări de noi succese in activitatea de edificare a soctetățil 
socialiste dezvoltate.

Nutresc convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările 
noastre se vor dezvolta continuu, in interesul și spre binele popoarelor 
român și ungar, al cauzei generale a socialismului, al înțelegerii și păcii 
in Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele Federal al Republicii Austria
VIENA

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Austria. îmi face o deosebită 
plăcere să vă adresez un salut cordial și cele mai calde urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul austriac 
prieten.

Doresc să-mi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prie
tenie șl colaborare româno-austriece vor cunoaște o continuă dezvoltare. In 
interesul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei destinderii, securității și 
păcii pe continent și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului GEORGES-ANDRE CHEVALLAZ

Președintele Confederației Elvețiene
BERNA

Cu Ocazia survolării teritoriului Confederației Elvețiene, doresc să vă 
adresez un salut cordial și cele mai calde urări de sănătate și fericire per
sonală. de progres și prosperitate poporului elvețian prieten.'

Iml exprim, și pe această cale, convingerea că relațiile dintre țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai largă în viitor, lnscriindu-se ca 
o contribuție pozitivă la cauza securității și colaborării in Europa, a păcii 
și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului KARL CARSTENS
Președintele federal al Republicii Federale Germania

' BONN
îmi este deosebit de plăcut ca. survolind teritoriul Republicii Federale 

Germania. Să vă adresez un salut cordial- și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de prosperitate Și progres pentru poporul țării dum
neavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre, bazate pe 
deplină egalitate, stimă și respect reciproc, vor continua să se dezvolte pe 
multiple planuri, servind interesele de progres ale ambelor popoare, cauzei 
generale a destinderii, securității și păcii,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului mozambican, Partidului FRELIMO, Guvernului 

Republicii Populare Mozambic și al meu personal, vă mulțumesc pentru 
felicitările și expresia stimei și prieteniei cuprinsă în mesajul pe care l-ați 
adresat cu ocazia celebrării celei de-a XVIII-a aniversări a constituirii 
FRELIMO și a celei de-a V-a aniversări a proclamării independenței 
naționale.

Animați de dorința șl hotărirea de a face ireversibil procesul construirii 
socialismului fn țâra noastră și însuflețiți de obiectivul consolidării inde
pendenței. suveranității șl amplificării cuceririlor revoluționare realizate de 
poporul nostru în ultimii cinci ani, sintem convinși că la fel ca pînă in 
prezent ne vom baza și în viitor pe prietenia frățească și solidaritatea mi
litantă care leagă partidele și statele noastre in lupta comună împotriva 
colonialismului, rasismului, sionismului și Imperialismului, pentru indepen
dență. pace șl progres.

Cu Înaltă considerație,
SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO,

Președintele
Republicii Populare Mozambic

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu multă plăcere amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare 
cu ocazia celei de-a 12-a aniversări a revoluției din 17 iulie. Dorim să vă 
asigurăm de hotărirea noastră de a continua politica ce servește umanității 
și oare apără drepturile legitime ale națiunii noastre arabe, precum și întregii 
omeniri.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Sînț profund recunoscător Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări 

șl caldele urări transmise cu ocazia numirii mele în funcția de prim-ministru 
al Japoniei.

împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că bunele relații exis
tente intre cele două țări se vor dezvolta in continuare, spre binele nostru 
comun.

Cu cea mal Înaltă considerațiune,
ZENKO SUZUKI

Primul Ministru al Japoniei

A apărut în limbile maghiară și germană

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la consfătuirea de lucru 

cu cadrele din zootehnie
21 iunie 1980

EDITURA POLITICA

Avantajele economisirii 
pe libretul de economii cu dobindă

Unul din cele mal solicitate si 
Utilizate instrumente de economi
sire la C.E.C. este libretul de eco
nomii cu dobindă nominal.

Avantajul specific al acestui in
strument de economisire constă în 
faptul Că poate fi utilizat pentru 
efectuarea de operații de depuneri 
„la vedere" sau „pe termen" în 
toate localitățile tării. Emiterea 
acestor librete, precum si operațiile 
ulterioare de depuneri si restituiri 
pot fi solicitate la toate unitățile 
C.E.C., precum si la unitățile poș
tale si cooperativele de credit au
torizate.

O altă caracteristică a libretului 
de economii cu dobindă. care de
termină larga lui utilizare de către 
populație, constă in posibilitatea 
economisirii treptate • unor sume

cit de mici, avlnd in vedere că de
punerile ulterioare la vedere pot fi 
făcute incepînd cu suma de 5 lei. 
ca dealtfel și restituirile. De ase
menea. acest libret este frecvent 
folosit pentru depunerile periodice 
pe bază de consimtămint scris.

Titularii libretelor de economii 
cu dobindă beneficiază, tn același 
timp, de toate drepturile st avan
tajele generale acordate Prin lege, 
printre care garanția statului asu
pra sumelor depuse la C.E.C.. păs
trarea secretului privind numele 
depunătorilor si operațiile efec
tuate. dobinzi. imprescriptibilitatea 
sumelor păstrate la C.E.C., dreptul 
de a împuternici alte persoane să 
dispună, alături de titular, de su
mele economisite la C.E.C. sl altele.

La 23 iulie, tovarășul Ion Pățan, 
vlceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române în Comi
sia mixtă româno-cehoslovacă de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică, a primit delegația ceho
slovacă, condusă de Antonin Mrazek, 
adjunct al ministrului federal pen
tru dezvoltare tehnică șl Investiții, 
participantă la lucrările sesiunii a 
XXV-a a Comisiei mixte de colabo
rare tehnlco-științifică.

Cu ocazia primirii s-a subliniat ne
cesitatea orientării colaborării tehni- 
co-ștlințifice pe probleme actuale 
ale cercetării-dezvoltării de interes 
reciproc, a căror rezolvare, prin e- 
forturi comune, să contribuie la reali
zarea in condiții de eficientă spo
rită a unor obiective din planurile 
de dezvoltare economică a celor două 
țări.

La primire au participat Ion Teo- 
reanu, vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, alțl membri ai delegației ro
mâne, precum șl reprezentanți al 
Ambasadei R.S. Cehoslovace la Bucu
rești. ★

Cu ocazia aniversării Zilei națio
nale a Republicii Arabe Egipt, am
basadorul acestei țări la București, 
Mohamed Wafik Hosny, a rostit 
miercuri o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.★

Miercuri a avut loc la Cluj-Na
poca vernisajul expoziției fotodocu- 
mentare „Marșul cel lung al Armatei 
Roșii muncltorești-țărăneeti chineze", 
realizată de Muzeul de Istorie a re
voluției chineze.

Au fost prezent) tovarășul Stefan 
Mocuta. prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., președintele 
comitetului executiv al consiliului 
popular al județului, alți reprezen
tanți al organelor locale de partid si 
de stat, al organizațiilor de masă si 
obștești, personalități ale vieții știin
țifice șl soclal-culturale. numeroși 
oameni al muncii din Întreprinderile 
și instituțiile clujene, militari.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
Nicolae Cioroiu. directorul Muzeului 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare si democratice 
din România. loan Noja, președinte
le Comitetului județean Cluj de cul
tură și educație socialistă, și Chen 
Shuliang. ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București, care 
au relevat tradiționalele legături de 
prietenie și colaborare statornicite 
intre popoarele român si chinez, in
tre Partidul Comunist Român si Par
tidul Comunist Chinez, a căror dez
voltare continuă poartă pecetea de
terminantă a întâlnirilor si con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Guofeng. Vorbito
rii au exprimat convingerea că ex
poziția — înfățișlnd Unul dintre cele 
mai glorioase momente ale istoriei 
Chinei — va contribui la adîncirea 
cunoașterii reciproce, la Întărirea 
prieteniei si conlucrării rodnice din
tre cele două țări si popoare.★

Continuindu-șl marșul de instruc
ție în Marea Mediterană, între 19—23 
iulie a.c., nava-școală „Mircea" a e- 
fectuat o Vizită de curtoazie în por
tul Barcelona. Cu acest prilej, co
mandantul marșului a făcut vizite 
protocolare oficialităților civile și 
militare locale și celor ale provin
ciei Catalonia, iar membrii echipa
jului au vizitat diferite obiective cul
turale. La rîndul său, echipajul na- 
vei-școală „Mircea" a primit vizita 
oficialităților civile și militare și a 
unor locuitori ai orașului Barcelona.

(Agerpres)

Cronica zilei în mai multe județe ale țării

CALAMITĂȚI PRODUSE 
DE INUNDAȚII Șl FURTUNĂ 
In localitățile și zonele afectate se acționează 

energic pentru a evita noi pagube
în ultimul timp. în mai multe zone 

ale tării au căzut ploi abundente în
soțite de vijelii puternice, de descăr
cări electrice și de grindină. Canti
tățile de apă căzute numai în zilele 
de 21—23 iulie au depășit 50 de 1/mp, 
în Crișana, 96 de litri la Borod. 83 de 
litri pe raza orașului Dr. Petru Groza, 
peste 90 de litri, în unele zone 
din județele Vaslui și Botoșani, 173 
de litri la Stîna de Vale. 115 litri 
în Munții Banatului, depășind valo
rile normale pentru întreaga lună.

în Banat și Crișana, în după-âmia- 
za zilei de 21 iulie, s-a produs o pu
ternică vijelie — viteza vîntulul a- 
tingînd în unele localități 40 metri 
pe secundă.

Precipitațiile însemnate căzute în 
ultimele zile, vijeliile, grindina si 
furtuna au provocat în mai multe ju
dețe ale țării pagube însemnate cul
turilor agricole, gospodăriilor popu
lației. circulației rutiere si feroviare, 
afectind totodată activitatea intr-o 
serie de obiective economice. Astfel, 
furtuna, care a traversat zona de vest 
a țării a afectat peste 70 de localități 
urbane si rurale din județele Arad 
șl Timiș. După primele evaluări au 
fost calamitate, total sau parțial, circa 
30 000 de hectare cu culturi de griu, 
porumb, floarea-soarelui. plante teh
nice. legume, livezi, si vii din cele 
două județe. Vintul puternic, care în 
unele locuri din județul Arad a atins 
viteza de 144 km/oră, a descoperit 
acoperișuri la peste 350 adăposturi 
de animale, numeroase depozite oi 
pătule, sere și solarii, 23 hale indus
triale de producție. 72 unităti anexe 
din cadrul unor consilii agroindus
triale. De asemenea, au suferit pa
gube si avarii la acoperișuri si gea
muri mai mult de 4 200 de case si 
gospodării individuale din Ineu. Sîn- 
nicolau Mare, Periam. Seleus. Lovrin. 
Felnac. Secusigiu. Lenauheim. Mâș- 
loc, Șiria și din alte localități, iar la 
Beliu. Cermei. Gurahont si Hălmagiu 
s-au produs inundații care au afec
tat culturile agricole si unele con
strucții agrozootehnice.

în județul Bihor, inundațiile au în
trerupt activitatea la fabricile de che
restea din Tileagd și Ioaniș. la 3 
guri de mină de la sectorul Recea, 
din cadrul întreprinderii miniere 
Dobrești și la minele de cărburi da 
la Borumlaca. Budol si Tătărus. a- 
partânînd întreprinderii miniere Vo
ievozi. Podul de cale ferată din 
Beiuș, care traversează Crișu Negru, 
s-a înclinat, circulația feroviară fiind 
Închisă. Pe traseele Beius—Roșia, 
Beiuș—Salonta si Beius—Oradea, mal 
multi stilpi de la rețeaua electrică au 
fost doborîți de apele revărsate. Au 
fost dărîmate 20 de case, iar alte 30 
avariate in localitățile Auseu. Beiuș. 
Uileacu de Beiuș. Borod si Roșia. 
Numărul total al gospodăriilor afec
tate In județ se ridică la peste 400, 
Din cauza unei alunecări de teren, 
pe șoseaua internațională E-15 s-a 
Închis circulația auto la Piatra Craiu
lui. Sint, de asemenea. Închise 7 dru
muri județene și comunale. La

Oșorhei și în zona altor localități 
învecinate, apele revărsate au izolat 
numeroase animale. Au fost inunda
te peste 10 000 de hectare cu diferite 
culturi.

în județul Sălaj, prin revărsarea 
apelo- unor pirîuri, au fost inundate 
peste 3 000 hectare «părtinind coo
perativelor agricole de producție din 
zona Calacea — Cernuc.

Din județul Teleorman sintem In
formați că, datorită descărcărilor 
electrice din atmosferă, s-a întrerupt 
alimentarea cu energie electrică a 
unui număr de 970 sonde din schela 
de extracție Videle, care ulterior au 
fost repuse în funcțiune.

Inundațiile, furtuna sl descărcările 
electrice au mai avariat, de aseme
nea. unele instalații la centrala ter
moelectrică. combinatele de fibre ar
tificiale și de hîrtie si celuloză de la 
Brăila, la termocentralele Rogojelu și 
Rovinari și la întreprinderea Sadu 
din județul Gorj. la Combinatul pe
trochimic de la Teleajen. la Combi
natul chimic Făgăraș, la Combinatul 
chimic Borzești și la Trustul petrolier 
Moinesti. precum sl la alte unităti 
economice.

Au fost afectate de grindină si 20 
de localități din județul Brașov, fiind 
distruse, total sau parțial, circa 1 800 
hectare de porumb. 1 350 hectare cu 
orz de toamnă, si 1 390 hectare cu 
griu de toamnă si alte culturi.

însemnate suprafețe cu diferite 
culturi au fost calamitate si în con
siliile unice agroindustriale Tașnad, 
Beltiug. Tiream. Cărei. Supur si Sa- 
nislau din județul Satu Mare.

Ploile căzute au determinat, de 
asemenea, si unele alunecări de te
ren. Ca urmare, in satul Stobor din 
jUdetul Sălaj au fost afectate 37 de 
gospodării, iar în comuna Groși, din 
județul Maramureș, au fost avariate 
21 de case. Tot datorită alunecărilor 
de teren s-a întrerupt circulația pen
tru toate autovehiculele pe șoseaua 
națională 17 — C. la km 68. de pe 
traseul Năsăud — Moisei — Slghet si 
pe drumul ce leagă localitățile Bîrsa- 
na si Strimtura din județul Maramu-. 
res.

în județele afectate, organele loca
le de partid si de stat au mobilizat 
toate forțele si. cu un larg sprijin din 
partea populației, au acționat pentru 
înlăturarea și evitarea inundațiilor, 
prin Întărirea digurilor existente, 
evacuarea animalelor si a produselor, 
în comunele și satele periclitate, 
familiile au fost evacuate din locu
rile inundate sau amenințate de ane. 
asigurîndu-li-Se ajutoarele necesare, 
aprovizionarea operativă cu alimen
te și medicamente. Pe terenurile 
agricole unde băltește apa se lucrea
ză la amenajarea unor șanțuri de 
scurgere. Se acționează in continuare, 
cu toată energia pentru combaterea 
urmărilor calamităților. în acest scop 
sint antrenate importante forte Urna* 
ne si mijloace tehnice pentru a pre- 
lntîmpina noi inundații sau alunecări 
de teren. Sint antrenate In aceste 
acțiuni, cu mijloace tehnice cores
punzătoare. unităti ale forțelor noas
tre armate.

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ - ediția a XXII-a
Calde felicitări gimnastelor noastre 

care au cucerit prin tulent și foarte multă truda 
titlul de vicecumpioane olimpice!

Foto : D. Neagu

Greu, foarte greu acest concurs de 
gimnastică din cadrul Olimpiadei. 
Mai ales pentru gimnastele noastre 
care trebuie să facă față, deopotrivă, 
unor partenere de întrecere cu înaltă 
valoare, cum sint Sportivele sovietice 
șl cele din R.D.G.. care au ocupat 
locurile intîl și. respectiv, trei, 
dar și unor arbitre care. în 
contradicție cu spiritul olimpic, au 
nedreptățit sportivele noastre. Cu 
atit mai strălucitor este. în aceste 
condiții, argintul cucerit aseară de 
ele în proba pe echipe. Da. evoluind 
chiar mai bine ca la Olimpiada de la 
Montreal, echipa feminină de gim
nastică a României reușește să-și 
repete performanta și la Olimpiada 
de la Moscova, cucerind din nou 
titlul de vicecampioană olimpică. Fe
licitările noastre trebuie să se adre
seze atit acestor talentate fetite, 
care se numesc Nadia, Emilia, Rodi- 
ca, Melita, Cristina și Dumitrița, cit 
și excelențllor lor antrenori Marta 
și Bela Karoly, tuturor celor care 

au contribuit Ia obținerea acestui 
succes.

Componentele formației noastre na
ționale au demonstrat o mare capa
citate de recuperare a terenului pier
dut — cu „sprijinul" arbitrelor — la 
exercițiile „impuse", ele reușind să

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA

avanseze pe locul al doilea tn cla
samentul general.

Concursul, cum ați văzut și pe mi
cul ecran, a fost de înaltă valoare și 
deosebit de strîns. Din nou s-au acor
dat note de 10 și din nou am avut 
deplina satisfacție că printre ferici- 
te'e posesoare la aceste maxime 
aprecieri au fost tn frunte sportivele 
noastre : în total, la această Olimpia
dă s-au acordat pînă acum la gim
nastică feminină șase note de 10, 

dintre ele trei fiind obținute de re
prezentantele noastre.

Bilanțul la exercițiile liber alese 
(196,80 puncte), superior celui 
de la exercițiile impuse (196,70 
puncte), putea da un total mai 
mare decft cel din clasament (393.50 
puncte) dacă arbitrele nu ar fl deza
vantajat ei de data aceasta ne sporti
vele noastre. Pe timpul desfășurării 
întrecerilor la diferite aparate, ală
turi de multe notări corecte, specta
torii Si specialiștii prezentl în sală au 
fost •martorii unor decizii de-a drep
tul bizare pentru cine cunoaște cît 
de cit regulile de punctaj in acest 
sport. Referindu-ne la evoluția gim
nastelor noastre si la notele ce le-au 
primit, vom remarca că aproape fie
care dintre sportive a fost frustrată 
— nu cu foarte mult, ci ..doar" cu 5 
sau 10 sutimi — ceea ce pentru Oa
menii mai putini avizați faptul poate 
trece neobservat. Astfel, s-au scăzut 
Nadiei la sol si la birnă 5 sau 10 su
timi. la fel Rodicăi Dunca sau Crls- 

tinei Grigoraș la sol. Dealtfel, antre
norul Bela Karoly a si adresat pro
teste scrise juriului pentru notele 
date Nadiei Ia bîrnă (9,90), Cristinei 
Grigoraș și Rodicăi Dunca la sOl 
(9.80). Din păcate însă aceste pro
teste întemeiate au rămas fără ecou. 
Fetele noasțre intră, așadar, cu ur
mătoarele Poziții in clasamentul in- 
dividual-cOmpus : locul trei Eberle 
(39,550 puncte), locul patru Nadia Co
maneci (39,525 puncte) : locul zece 
Rodica Dunca (39,250) ; locul 13 Me
lita Riihn (39,150) ; locul 15 Cristina 
Grigoraș (39,000) ; 22 Dumitrita Tur

LUPTĂTORII... LUPTĂTORI
Marți seara, la sala de lupte a 

Ț.S.K.A., luptătorul nostru Constan
tin Alexandru — distins cu argint 
— abia a putut fi găsit — după pre
miere — pentru obișnuita confe
rință de presă. Si greu a fost con
vins să vină. A venit, pur și simplu, 
plîngind. Noi ne bucuram pentru 
prima medalie românească la a- 
ceastă Olimpiadă, el plîngea de 
durere că luase numai argint: „Am 
cunoscut toate satisfacțiile sportive 
pasibile pînă acum — campion na
tional de cîteva ori, campion mon
dial de juniori de două ori. campion 
mondial la seniori de 5 ori, campion 
european. Am 27 de ani și tare mult 
mi-aș fi dorit să închei cariera și cu 
un titlu olimpic. Dacă sorții nu 
mi-ar fi adus în față pe noul campion 
olimpic încă din primul tur. nu mă 
lăsam eu să pierd finala. Așa, cred 
că vă puteți închipui ce a fost în 
sufletul meu în celelalte meciuri

DE UNDE AU SCĂZUT ARBITRII 

PUNCTELE PENTRU AVERTISMENTE?
în gala de box de aseară au evo

luat doi sportivi români : Dumitru 
Cipere a învins (decizie cu 5—0) pe 
Lucky Mutale din Zambia ; Marcel 
Sîrba insă a fost învins (decizie 
2—3) de suedezul Leo Vainon. Ambe
le arbitraje au fost corecte și obiec
tive. Vorbind despre boxeri și despre 
arbitraje, trebuie să menționăm că 
aid incă nu s-au stins discuțiile in 
legătură cu decizia dată de arbitri in 
meciul dintre Simion Cuțov și pu- 
gilistul sovietic Șerik Konokbăev. 
Dedegațla noastră acuză faptul că 
boxerului gazdă i s-au trecut cu ve
derea în mod nejustificat cele două 
avertismente primite de el in repriza 
a treia. Prima repriză fusese relativ 
egală, a doua decursese în avantajul 
adversarului, iar a treia a fost in 
avantajul lui Cuțov. Dacă se ținea 
seama și de avertismente, in mod 
normal victoria trebuia atribuită 
sportivului nostru. însuși telecrainicul 
sovietic iși manifesta anumite re
zerve în timp ce aștepta decizia : 
spunea că a fost un meci greu, un 
med strîns. in care boxerul gazdă 
fusese mai tehnic, dar că este foarte 
probabil să atîrne greu in luarea de
ciziei cele două avertismente. Aver

ner (38,625). După cum se știe. In 
Concurs pentru individual compus 
intră in total 36 de gimnaste, dar 
maximum cîte trei din fiecare tară. 
Emilia Eberle si Nadia Comăneci au 
șanse reale pentru medalie, valoarea 
lor nermitîndu-le. dună părerea 
noastră, să atace locul II (care acum 
are 39.575 de puncte) sau chiar lo
cul I (care are 39,675 de puncte).

Astăzi, joi. in cursul serii va avea 
toc acest concurs de la care sperăm 
nu numai evoluție pe măsură a re
prezentantelor noastre, dar si un ar
bitraj absolut obiectiv.

cînd, după tnfringerea de debut, 
știam că nu mai am voie să pierd 
nici un singur punct. Păcat!". Nu este 
păcat, era foarte bine altfel, dar este 
bine și așa — i-am spus. După care, 
ne-am îndreptat spre salteaua con
cursului de 68 kg, unde Stefan Rusu 
întilnea un sirian în rundele elimina
torii. Bravul nostru rădăuțean (care 
învinsese înainte pe bulgăriți Ata
nasov — unul dintre adversarii săi 
cei mai puternici) a început lupta cu 
calm, sigur de puterile lui, ceea ce 
l-a făcut pe adversar să încerce 
ceva și să conducă pe tabela de 
marcaj cu 3—0. Atit i-a trebuit lui 
Fane al nostru, că s-a supărat și cît 
mi-am aruncat eu privirea pe mo
nitorul TV să văd cum la Dan 
Grecu 9,90 la inele, într-o clipă el 
a și reușit tușul. Era și normal, doar 
Ștefan Rusu merge la medalia 
de aur!

tismentele au venit tîrziu; ele 
se impuneau insă cu atit mai mult 
in acele momente de sfîrșit de parti
dă, cu cit Simion Cuțov continua să 
atace viguros, iar adversarul, obosit, 
era obligat să recurgă tot mai des la 
obstrucții. Se știe că pentru un aver
tisment boxerului respectiv i se sca
de un punct, deci lui Konokbăev se 
impunea ca juriul să-i scadă două 
puncte. De unde anume, din ce re
prize au găsit arbitrii judecători ase
menea „rezerve" de puncte, incit să-I 
declare pe Konokbăev Învingător 7 
Cît de obiectiv au judecat arbitrii se 
poate deduce, intre altele, și din 
faptul că arbitrul argentinian nu i-a 
scăzut boxerului Konokbăev nid un 
punct pentru avertismente, creditîn- 
du*l cu maximum de puncte : 60. 
Decizii neconforme cu realitatea 
din ring am mai văzut și Ia alte mari 
turnee — europene, mondiale — dat 
este regretabil cind ele reapar și în 
turneul olimpic, fiind in flagrantă 
contradicție cu spiritul acestuia și 
anulind dintr-o singură trăsătură de 
condei truda de ani consacrată de 
un sportiv antrenamentului pentru 
Olimpiadă.

Glieorqhe MITROI

Vasile Andrei - al treilea medaliat 
dintre luptători
Cea de-a treia 

medalie olim
pică a sportivi
lor români în 
concursul de 
lupte greco-ro- 
mane — o me
dalie de bronz 
— a fost obți
nută de Vasile 
Andrei. Evo
luind în limi
tele categoriei 
100 kg, sporti
vul nostru a 
avut o compor
tare remarca

bilă în primele tururi ale întrecerii, 
impunlndu-se prin combativitate și 
o bună cunoaștere a procedeelor 
tehnice. El a întrecut, printre "alții, 
sportivi cunoscuți in arena mondială, 
cum sint multiplul campion sovie
tic Nikolai Balboșin și iugoslavul 
R. Memisevici. Debutant la Olim

ALTE REZULTATE
ALE REPREZENTANȚILOR NOȘTRI

CANOTAJ
Toate echipajele feminine ale 

României participante ieri la recali- 
■“ficările din cadrul concursului de 

oanotaj academic disputate pe pista 
de apă de la Krîlatskoe s-au calificat 
in finalele de duminică, alăturln- 
du-se bărcii de 4 plus 1 vîsie. deja 
calificată pentru finală incă din 
seriile preliminare. în proba de 8 
plus 1. echipajul nostru a reușit să 
cîștige cursa de ieri din recalificări, 
devansînd, cu peste cinci secunde, 
Bulgaria. La 4 plus 1 rame șl 2 fără 
cîrmaci. echipajele noastre s-au cla
sat pe locul secund în seriile respec
tive, iar la 2 vîsie — pe locul 3.

Sanda Torna va concura în semi
finalele probei de schif simplu.

NATAȚIE
în continuarea concursului olimpic 

de natație. miercuri seara, s-a desfă
șurat proba de 100 m spate femei, 
încheiată cu victoria sportivei Rica 
Reinisch (R.D.G.). care a înregistrat 
un nou record mondial 1’00”86/100, 
doborind recordul pe care îl stabilise 
cu o zi înainte, tn semifinale. Repre
zentanta noastră Carmen Bunaciu a 
obținut un rezultat meritoriu. În
cheind cursa pe locul 4, cu timpul de 
l'03”81/100. Carmen Bunaciu va 
concura și la proba de 200 m spate.

PENTATLON
Miercuri a avut Ioc cea de-a patra 

probă, natația. din cadrul concursului 
olimpic de pentatlon modem. în care 
victoria a revenit* sportivului mexi
can Ivar Sisniega (1 348 puncte), ur- 

piadă, Vasile Andrei obține astfel 
cel mal bun rezultat din palmaresul 
său, in care mai figurează o medalie 
de argint și una de bronz la campio
natele europene.

Tot în competiția de lupte greco- 
romane, campionul mondial din 
acest an al categoriei 68 kg. Ștefan 
Rusu, in tururile 3 și 4, i-a învins 
prin tuș pe iugoslavul Ferenc Csaba 
și, respectiv, austriacul Hartmann, 
calificindu-se in turul 5 cu 0 puncte 
penalizare, ca șl principalii săi ad
versari, sovieticul Nalbandian și po
lonezul Supron. La categoria super- 
grea. Roman Codreanu l-a invins prin 
descalificare pe polonezul Galinski. 
Continuă, de asemenea, întrecerea, cu 
4,5 puncte penalizare, Mihai Boțilă, 
la categ. 57 kg. Boțilă l-a învins in 
turul 3 pe finlandezul Pertti Ukkola.

Concursul de lupte greco-romane 
se încheie astăzi, odată cu decerna
rea medaliilor Ia categoriile 57 kg, 
68 kg, 82 kg, și supergrea.

mat de suedezul Svante Rasmuson 
(1 332 puncte). Sportivii români Cezar 
Râducanu și Dumitru Spîrlea s-au 
clasat pe locurile 9 și respectiv 13.

în clasamentul general, pe primul 
Ioc a trecut sovieticul Anatoli Sta
rostin (4 394 puncte), urmat de ungu
rul Tamas Szombathelyi (4 358 punc
te). Dumitru Spirlea ocupă locul 16 
cu 4 040 puncte. Pe echipe, conduce 
selecționata U.R.S.S.. urmată de cea 
a Suediei. România se aCă pe 
locul 11.

VOLEI
în turneul feminin de volei, după 

un meci maraton, de mare luptă, 
echipa României a întrecut repre
zentativa Ungariei cu scorul de 3—2 
(5-15, 15—3, 15—5, 10—15, 15—8). Vo
leibalistele românce, care pierduseră 
în primul joc în fața reprezentativei 
bulgare, au avut ieri o comportare 
bună, remarcîndu-se prin puterea de 
luptă dovedită in setul decisiv.

SCRIMĂ
Primul titlu olimpic tn competiția 

de scrimă s-a decernat aseară după 
un baraj la care au participat 3 spor
tivi. Ciștigătorul probei a fost Vla
dimir Smirnov (U.R.S.S.) — 4 v. 
Petru Kuki (România) s-a clasat al 
șaselea.

IAHTING
La Tallin, In concursul de iahting, 

tn regata a 3-a la clasa „Finn" pe 
locul I s-a clasat brazilianul Claudio 
Biekarck. Mihai Butucaru (România) 
«-a clasat pe locul 16.



Sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. 
in problema palestiniană

CONVORBIRI ALE DELEGAȚIEI P. C. R. 
LA LISABONA

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
— Deschizînd. marți, sesiunea spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
in problema palestiniană, ambasa
dorul Tanzaniei. Salim A. Salim, pre
ședintele celei de-a 34-a sesiuni ordi
nare a adunării, a declarat că obiec
tivul principal al dezbaterilor este 
degajarea unei soluții care să per
mită exercitarea dreptului la autode
terminare al ponorului palestinian, 
inclusiv a dreptului său la consti
tuirea unui stat independent.

în amplul discurs rostit în cadrul 
dezbaterilor. Faruk Al Kaddumi. șe

IERUSALIM

Demonstrații de protest împotriva tratamentului 
la care slnt supuși deținuții politici palestinieni

TEL AVIV 23 (Agerpres). — în 
orașul Ierusalim a avut loc. miercuri, 
o demonstrație de protest împotriva 
condițiilor de deteniie si a tratamen
tului la care sînt suousi de către 
autoritățile israeliene cei 78 de deți
nuți politici palestinieni de la închi
soarea militară israeliană ..Nafkha". 
Poliția israeliană a intervenit, făcind 
uz de bastoane și gaze lacrimogene, 
pentru a-i împrăștia pe demon
strant!. din rîndurile cărora 10 au 
fost arestați — informează agenția 
U.P.I.

GAZA 23 (Agerpres). — Conduce
rile municipalităților palestiniene din

TURCIA

Ferma condamnare a activității
*

grupărilor teroriste
ANKARA 23 (Agerpres). — Cele 

două camere ale Parlamentului 
Turciei s-au reunit miercuri în se
siune de urgență pentru a examina 
situația creată in țară ca urmare a 
intensificării activității grupărilor te
roriste.

Pe de altă parte, transmit agen
țiile Internaționale de presă, sute de 
mii de oameni al muncii din în
treaga țară și-au manifestat Indig

Situația din Bolivia continuă să rămină încordată
LA PAZ 23 (Agerpres). — La șase 

zile după lovitura de stat militară, 
situația internă din Bolivia continuă 
să rămînă încordată, deși în capita
lă au fost reluate parțial activități
le social-economice, comerțul și 
transporturile publice. în cursul nop
ții, în special In cartierele muncito
rești, se mai aud schimburi de focuri 
care atestă prezența în La Paz a 
unor detașamente ale forțelor civile 
opuse noului guvern militar.

Zona care reprezintă un puternic 
focar de rezistență este regiunea mi
nieră Siglo Veinte-Potosi-Catavl- 
Oruro, unde apelul la grevă gene
rală este respectat de către toU oa
menii muncii. Minerii «-au baricadat 
in galerii, organizînd. totodată, pi
chete înarmate de apărare.

Un comunicat oficial al noilor au

ful Departamentului politic al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
a atras atentia asupra necesității so
luționării rapide a problemei palesti
niene, pentru a se evita deteriorarea 
situației în Orientul Mijlociu. El a 
arătat că O.N.U. trebuie să-si asume 
responsabilitatea realizării retragerii 
depline a Israelului din teritoriile 
arabe ocupate si să garanteze suve
ranitatea palestiniană, sub condu
cerea O.E.P.

Miercuri, sesiunea specială a Adu
nării Generale a O.N.U. in problema 
palestiniană și-a continuat dezbaterile.

teritoriul Gaza s-au reunit, miercuri, 
pentru a examina situația deținuților 
politici palestinieni din închisorile 
israeliene. în urma încetării din 
viață a lui Mohammed Khalik Al 
Jaafari, aflat în detenție la închi
soarea „Nafkha". Potrivit agenției 
France Presse. municipalitățile pa
lestiniene din Gaza au adresat pre
mierului Menahem Begin, ministru
lui adjunct al apărării, guvernatoru
lui militar lsraelian al teritoriului si 
direcției Închisorii o telegramă în 
care își exprimă îngrijorarea în le
gătură cu condițiile de detenție si 
tratamentul la care sînt suousi pa
lestinienii închiși la „Nafkha".

narea. prin diverse acțiuni de pro
test, împotriva valului de acțiuni te
roriste. După cum s-a anuntat. ca 
urmare a unor atentate și-au pier
dut viața în ultimele zile mai multe 
personalități ale vieții politice șt so
ciale din țară, printre care fostul pre
mier Nihat Erim, președintele sin
dicatului muncitorilor din metalur
gie, Kemal Trukler. precum șl un 
deputat în Parlament.

torități guvernamentale, difuzat la 
La Paz, anunță că situația este nor
malizată în Întreaga țară ei că pos
turile de radio ale mișcării de re
zistență au fost bombardate și re
duse ia tăcere. Agențiile internațio
nale de presă relatează însă că a- 
ceste posturi și-au reluat emisiunile, 
preclzînd că mișcarea de rezistentă 
a minerilor este sprijinită de țărani 
și că drumurile de acces spre zonă, 
inclusiv șoseaua strategică Potosi — 
Cochabamba — La Paz, au fost blo
cate șl sînt controlate de forțele de 
rezistență.

Guvernul din Le Paz s-a reunit de 
urgență pentru a analiza situația din 
tară șl pentru a lua noi măsuri de 
consolidare a poziției noilor autori
tăți, după preluarea puterii, la 17 
iulie.

LISABONA 23 (Agerpres). — 
Miercuri dimineața au început la Li
sabona convorbirile dintre delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. care efec
tuează o vizită în Portugalia, la in
vitația Partidului Socialist Portughez, 
si delegația acestui partid, alcătuită 
din membri ai Comisiei directoare, 
condusă de Salgado Zenha, secretar 
general adjunct al P.S.P.

în cursul discuțiilor au fost abor
date o serie de probleme privind pre
ocupările și activitatea actuală ale 
P.C.R. si P.S.P.. precum si unele as
pecte ale relațiilor de prietenie si co
laborare dintre cele două partide. 
S-a făcut, de asemenea, un schimb 
de opinii privind situația internațio
nală actuală.

în acest context, ambele părți au 
exprimat necesitatea conjugării efor
turilor tuturor statelor si popoarelor, 
a tuturor forțelor progresiste In ve
derea opririi înrăutățirii situației in
ternaționale. reluării sl consolidării 
politicii de destindere, bazată pe res
pectarea independentei si suverani
tății naționale, a egalității în drep
turi. neamestecului în treburile in
terne. renunțării la forță sl la ame
nințarea cu forța, a dreptului fiecă
rui popor de a se dezvolta liber, po
trivit propriilor sale aspirații.

S-a subliniat, totodată, că pacea sl 
securitatea internațională impun tre
cerea la solutionarea rapidă, pe cale 
politică, prin tratative, a tuturor pro
blemelor litigioase dintre state.

Cele două părți si-au exprimat în
grijorarea fată de proporțiile cursei 
înarmărilor si s-au pronunțat pen
tru adoptarea unor măsuri hotărîte 
în vederea reducerii cheltuielilor mi
litare, a realizării dezarmării, și, în 
primul rînd a dezarmării nucleare.

S-a reliefat, de asemenea. însem
nătatea deosebită a bunei pregătiri 
a reuniunii de la Madrid. în asa fel 
Incit să dea un nou impuls înfăptui
rii ca un tot unitar a Actului final de 
la Helsinki si. Îndeosebi, a adoptării 
de măsuri concrete privind dezanga

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ROMÂNIEI

tn diferite țări ale lumii continuă 
seria manifestărilor dedicate celei 
de-a 2050-a aniversări a constituirii 
primului stat dac centralizat și inde
pendent.

La Ciudad de Mexico, ambasadorul 
României a evocat In fața studenți
lor și corpului profesoral de la Facul
tatea de filozofie fi litere a Univer
sității naționale și autonome din Me
xic semnificația acestei aniversări. 
El a donat, apoi, bibliotecii facultății 
un set de cărți și publicații româ
nești in limba spaniolă.

La Institutul universitar pedagogie 
din orașul Barquisimeto, important 
centru economic din Venezuela, au 
fost organizate manifestări culturale 
românești, care au inclus, intre altele, 
inaugurarea expoziției documentare 
„2050 de ani — Aspecte din Româ

lansarea navei cosmice „Soiuz-37“ cu echipaj mixt 
sovielo-vietnamez

MOSCOVA 23 — Trimisul Ager
pres, Iosif Dumitrașcu, transmite: La 
23 iulie, ora 21,33 (ora Moscovei) in 
Uniunea Sovietică a fost lansată nava 
cosmică „Soiuz-37“ avind la bord pe 
pilotul cosmonaut Viktor Gorbatko 
din U.R.S.S., comandantul navei, și 
pe Pham Tuan din R. S. Vietnam. 

jarea militară si dezarmarea în 
această parte a lumii.

Convorbirile s-au desfășurat ln- 
tr-o atmosferă cordială, de caldă 
prietenie, caracteristică bunelor ra
porturi între cele două popoare.

★
Delegația Partidului Comunist Ro

mân s-a întîlnit la Lisabona, totoda
tă, cu o delegație a Partidului Co
munist Portughez, condusă de Sergio 
Vilarigues. membru al Comisiei Po
litice. secretar al C.C. al P.C.P.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost 
transmis# conducerii Partidului Co
munist Portughez, secretarului gene
ral. tovarășul Alvaro Cunhal. un 
salut prietenesc și cela mai bune 
urări.

Sergio Vilarigues a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu, din partea 
conducerii P.C.P.. a tovarășului Al
varo Cunhal. un salut călduros, urări 
de sănătate și succes și a urat po
porului român noi și noi victorii în 
îndeplinirea hotăririlor Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

în cadrul convorbirilor s-a pro
cedat la un schimb de Informații 
privind activitatea și preocupările ac
tuale ale celor două partide, expri- 
mîndu-se de ambele părți dorința da 
a se acționa pentru dezvoltarea în 
continuare a raporturilor tradiționale 
de prietenie și solidaritate dintre ele, 
în interesul luptei celor două po
poare pentru progres și o viată mai 
bună, în slujba cauzei progresului 
social în întreaga lume, a cooperării 
și păcii internaționale.

S-a făcut, de asemenea, un larg 
schimb de opinii cu privire la pro
blemele actuale deosebit de strin
gente ale vieții politice Internatio
nale, care reclamă unirea tuturor 
forțelor revoluționare, progresiste, 
democratice pentru impunerea unei 
politici noi, de respect al libertății și 
independenței popoarelor, de egali
tate în drepturi între state, de des
tindere. colaborare și pace.

întâlnirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

I

I

I

nia", și o gală de filme. Despre sem
nificația aniversării au vorbit direc
torul institutului fi ambasadorul 
României la Caracas.

In orașul israelian Givataim a 
avut loc o manifestare culturală, In 
cadrul căreia ambasadorul României 
in Israel a vorbit despre semnifica
ția acestui eveniment in istoria po
porului român. A fost deschisă o ex
poziție privind realizările obținute de 
țara noastră pe calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. Acțiuni similare au avut loc și In 
orașele Haifa și Rehovot.

Cotidianul indonezian „Angkatan 
Brsenjata" a publicat un amplu 
articol dedicat aniversării a 2050 de 
ani de la crearea primului stat dac 
centralizat și independent.

(Agerpres)

Programul de zbor prevede cupla
rea navei „Soiuz-37" cu complexul 
orbital „Saliut-6" — „Soiuz-36" șl 
efectuarea de cercetări ci experimen
te Împreună cu cosmonautii Leonid 
Popov si Valeri Riumin. aflat! ne or
bită de la 9 aprilie 1980.

GENTIILE DE PRESA 
pe scurt

CONFERINȚA INTERGUVERNAMENTALA AFRICANA IN PROBLEMELE 
COMUNICAȚIILOR Șl SCHIMBULUI DE INFORMAȚII. In alocuțiunea ros
tită la Conferința interguvernementală africană in problemele comunicați
ilor și schimbului de informații, care ie desfășoară la Yaounde, capitala 
Camerunului, președintele țării-gazdă, Ahmadou Ahidjo, a evidențiat im
portanța eforturilor naționale in acest domeniu. Pe de altă parte, el a 
formulat critici la adresa acelor publicații din țările occidentale care prin 
conținutul lor prejudiciază identitatea culturală a popoarelor africane. 
Participanții la reuniune abordează probleme privind rolul comunicațiilor 
și schimbului de Informații în dezvoltarea statelor africane și cooperarea > 
dintre aceste țări pe acest plan.

*30, 
din 
va 

Im-

MOȚIUNE DE CENZURA. Dup4 
publicarea statisticilor guverna
mentale ce relevă creșterea șomaju
lui la un nivel-record. din anii 
Partidul Laburist, de opoziție. 
Marea Britanle a anuntat că 
depune o moțiune de cenzură 
Potriva guvernului conservator. O 
precizare in acest sens — relatează 
agenția France Presse — a fost 
făcută de liderul laburist James 
Callaghan. în Camera Comunelor, 
ln prezenta premierului Margaret 
Thatcher, la începerea ședinței 
parlamentare, intr-o atmosferă deo
sebit de Încărcată.

NEGOCIERI IN LEGĂTURĂ CU 
DATORIA EXTERNA A TURCIEL 
La sediul Organizației pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.) din Paris s-a desfășurat 
o nouă rundă de negocieri consa
crată examinării cererii Turciei pri
vind amtaarea rambursării unei 
părți a creditelor Bale externe. La 
negocieri au participat reprezen
tanți al guvernului Turdei și al 
guvernelor țărilor creditoare, mem
bre ale O.E.C.D. După cum infor
mează agenția Reuter, părțile au 
ajuns la un acord privind aminarea 
cu trei ani a rambursării de către 
Turcia a unor datorii «stimate la 
aproximativ 3 miliarde dolari.

VICTIME ALE REPRESIUNILOR 
RASISTE DIN R.S.A. Potrivit sta- 

I fisticilor oficiale ale Departamen- 
| tulul sud-african al Închisorilor, 

publicat de cotidianul „The Post" 
Idin Johannesburg, 98 000 de per

soane sint deținute în medie în fie
care zi ln celulele și comisariatele 

1______________________________ __

CAPRICIILE VREMII
WASHINGTON. — TntUnirea, 

deasupra zonelor centrale ale Sta
telor Unite, a straturilor de aer 
rece venind din nord cu masele de 
aer fierbinte și umed din regiunile 
afectate de canicula neobișnuit de 
puternică a avut ca efect declanșa
rea unor puternice furtuni. Au fost 
afectate mai ales statele Ohio, Mi
chigan si Illinois. Agenția U.P.I. 
informează, pe de altă parte, ei 
autoritățile din 21 de state ame
ricane au comunicat forurilor fede
rale de resort datele privind dece
sele provocate de canicula din ulti
mele săptămini. Acest bilanț — scrie 
agenția citată — se apropie de cifra 
de 2 000 de victime.

BONN. — Marți a fost una din
tre puținele zile din această vară 
cind nu a plouat tn regiunile de 
ctmpie ale R.F.G. Agenția D.P.A. 

de poliție din Republica Sud- 
Africană. Peste 90 la sută dintre 
acestea sînt de culoare. Mii de ti
neri metiși au fost arestați în 
cursul ultimelor trei luni. în ca
drul acțiunii de „luptă împotriva 
subversiunii școlare", în total, 
intr-un an, din iulie 1978 pină în 
iulie 1979, peste 500 000 de persoane 
de culoare s-au aflat ln închisorile 
apartheidului.

RELAȚII DIPLOMATICE. Gu
vernul de Reconstrucție Națională 
din Nicaragua si Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.) au 
hotărit să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă •— 
informează agenția Prensa Latina.

LA GENEVA a avut loc o tatîl- 
nire a delegațiilor U.R.S.S.. S.U.A. 
și Marii Britanii participante la 
convorbirile referitoare la elabora
rea unui tratat privind interzicerea 
totală și generală a experiențelor 
cu arma nucleară.

MASURI PENTRU DEZVOLTA
REA AGRICULTURII ÎN ETIOPIA. 
Guvernul etiopian a elaborat un 
plan de perspectivă privind dezvol
tarea sectorului agricol de stat. Se 
prevede, astfel, ca în următorii

NOI ERUPȚII ALE VULCANULUI ST HELENS. Marți seara, vulcanul 
St. Helens din statul Washington a erupt pentru a treia oară in ultimele 
două luni, proiectind un nor de cenușă, vizibil la peste 150 km. S-au în
registrat noi reodrsări de lavă. pe versantul nordic, precum și puternice 
emanații de gaze si cenușă. Reintrarea in activitate a vulcanului a impus 
evacuarea tuturor familiilor din Cougar — localitate situată la o distantă 
de 25 km sud-vest de muntele St. Helens. Institutul național de geologie 
din S.U.A. a anuntat ei aceste erupții au fost însoțite da violenta mișcări 
telurice.

informează, astfel, că la Munchen 
(capitala landului Bavaria) t-a ară
tat soarele... pentru a cineea oară 
ln această luni! Serviciile meteoro
logice vest-germane au anunțat, pe 
de altă parte, că în munți, la alti
tudinea de peste 1500 de metri, a 
nins din nou.

DELHI. — Peste jumătate din 
populația Indiei a fost afectată de 
ploile masonice din acest sezon, 
care au provocat inundații pe intin- 
se suprafețe și in numeroase locali
tăți, a declarat Ia Delhi un purtă
tor de cuvine oficial citat de agen
ția A.P. ln statele din nordul fdrii 
situația s-a înrăutățit și mai mult 
ln ultimele zile, a spus el. Numărul 
total al victimelor a ajuns la 380, 
iar locuințele a peste 50 de milioa
ne de indieni au fost distruse «au 
avariate. (Agerpres) 

sece ani fermele de stat să dispună 
de un milion de hectare, fată de 
numai 250 000 de hectare, cît dețin 
în prezent.

SITUAȚIE ALIMENTARA DIFICILĂ. 
Directorul general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură - F.A.O., Edouard
Saouma, a declarat, intr-o confe
rință de presă ținută marți, la Roma, 
că numeroase țări africane au ne
voie de un ajutor alimentar urgent. 
El a estimat că acest ajutor se 
ridică, pentru următoarele 5—ă luni, 
la 1,2 milioane tone cereale.

I

I
INCENDIU. Timp de 40 de ore 

au luptat pompierii pentru a loca
liza incendiul care a izbucnit la ra
finăria din Salina-Cruz, situată In 
apropiere de capitala mexicană, 
cind un trăznet a lovit ln plin un 
rezervor de țiței, care a explodat. 
Martorii oculari au declarat ci flă
cările atingeau înălțimea de peste 
150 m. Pagubele slnt estimate la 
6—9 milioane dolari.

PROFITURILE UNUI CONCERN 
PETROLIER. ..Exxon Corporation" 
— cea mai mare companie petrolie
ră occidentală din lume — a anun
țat realizarea. In cel de-al doilea 
trimestru al anului în curs, a unor 
profituri de 1030 milioane dolari. 
Această cifră reprezintă o creștere 
de 25 la sută comparativ cu bene
ficiile companiei din trimestrul 
doilea din 1979. Se reamintește 
și ta primul trimestru al acestui 
profiturile concernului au fost 
102 la sută mai ridicate decit 
primul trimestru din 1979. Cu alte 
cuvinte, criza energetică este de
parte de a afecta marile companii 
petroliere...

I
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ZIMBABWE

Eforturi sporite pentru 
refacerea țârii

SALISBURY 23 (Agerpres). — în
tr-o relatare despre evoluția situați
ei din Zimbabwe, agenția Associated 
Press menționează că luptători ai 
fostelor mișcări de eliberare tși 
schimbă, in prezent, armele cu unel
tele, pentru a contribui astfel, după 
obținerea independenței, la refacerea 
țării. Agenția relevă că această ac
țiune «e desfășoară organizat, tn ca
drul unui plan denumit „Operațiu
nea Seed" (Soldiers employed in e- 
conomic development — soldați uti
lizați tn dezvoltarea economică). Sute 
de luptători patrioți au părăsit deja 
taberele militare, Cind trimiși Ia di
ferite munci agricole sau la realiza
rea .unor sisteme de irigații, scrie a- 
genția citată.

ROMÂNIA - CEAUȘESCU: UN MARE Șl VALOROS APORT 
LA PROMOVAREA CAUZEI SECURITĂȚII EUROPENE

Aniversarea a 15 ani de la Congresul ol IX-lea al partidului coincide, 
în timp, cu împlinirea a cinci ani de la Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa și semnarea Actului final de la Helsinki.

Aceasta constituie un prilej fericit de a se reliefa rolul deosebit al 
României socialiste, contribuția de însemnătate primordială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu In definirea șl cristalizarea conceptului de securitate 
europeană, activitatea sa politică tenace, perseverentă, neobosită pentru 
transpunerea în viață a marelui țel de a face ca Europa să devină un 
continent al păcii, destinderi! și conlucrării in care toate națiunile să se 
poată dezvolta liber, nestînjenit.

Se poate spune că însăși vizita pe care o efectuează președintele 
Nicolae Ceaușescu In Franța, noul dialog la nivel înalt româno-francez 
se înscriu in acest context al eforturilor și acțiunilor politice pentru 
realizarea dezideratului vital al edificării securității pe continentul euro
pean și tn întreaga lume.

Cind. de la tribuna Congresului al 
IX-lea al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prezenta programul cute
zător de dezvoltare socialistă a patri
ei, ceea ce s-a impus deopotrivă aten
ției a fost preocuparea pentru a asi
gura cadrul de liniște și securitate 
necesar înfăptuirii obiectivelor pro
puse, numai sub un cer senin fiind 
posibilă concentrarea tuturor resur
selor de forță și inteligență ale nați
unii ln scopul înaintării accelerate a 
României socialiste pe calea progre
sului și bunăstării. în primele sale 
cuvintări și declarații după ce Con
gresul îl tnvestise ln funcția supremă 
de conducere a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu avea să defineas
că securitatea in spațiul nostru geo
grafic, securitatea europeană, ca 
unul din obiectivele fundamentale 
ale politicii externe românești.

Cu deosebită forță de convingere, 
secretarul general al partidului a 
pus in evidentă temeiurile obiective 
ale dezideratului de înfăptuire a 
securității în primul rînd aici, pe 
continentul de unde au fost declan- 
șate cele două războaie mondiale, 
ale căror vîlvătăl au cuprins întreaga 
planetă : pe continentul unde, in 
pofida lecțiilor Istoriei, slnt concen
trate astăzi cele mai mari efective 
militare și s-au acumulat, in canti
tăți uriașe, cele mai moderne mij
loace distructive, inclusiv nucleare ; 
pe continentul unde se află, fată în 
fată, cele două blocuri militare opu
se. a căror existentă reprezintă un 
factor în permanentă generator de 
Încordare.

Are o profundă semnificație fap
tul că însăși ideea de organizare a 
unei conferințe general-europene 
este legată de România. Ea a fost 

lansată la București, ta anul ce a 
urmat Congresului al IX-lea al 
P.C.R., în Declarația statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
numele României fiind asociat de 
atunci cu deplin temei eforturilor 
depuse pentru organizarea si desfă
șurarea cu succes a primei conferin
țe din istoria Europei consacrată 
securității și cooperării pe continent. 
Este bine cunoscut și se bucură de 
o Înaltă apreciere internațională 
rolul de pionierat pa care l-a avui 
tara noastră in procesul de normali
zare a relațiilor interstatale pe con
tinentul european, o mare însemnă
tate avind in acest sens stabilirea de 
relații diplomatice, în anul 1967, cu 
Republica Federală Germania. Pe 
aceeași linie s-au Înscris intensa 
activitate de contacte, schimburi de 
vizite, intilniri și convorbiri desfă
șurate de președintele României, 
eforturile neslăbite depusa ta vede
rea afirmării principiilor noi de 
relații, pentru promovarea cauzei 
destinderii. Înțelegerii și colaborării 
largi, neîngrădite, între toate statele 
și popoarele, indiferent de orindui- 
rea lor socială, de mărimea sau de 
apartenența la sistemele de alianțe.

Unul din marile merite ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu este aceia 
de a fi adus o Importantă contribu
ție la însăși definirea conceptului de 
securitate europeană — o securitate 
care să ofere tuturor națiunilor con
tinentului garanția că se află la adă
post de orice act de agresiune, in
gerințe și dictat, că se pot dezvolta 
liber, tn conformitate cu propria 
voință și propriile interese. Pornind 
de la această cerință esențială, 
România a evidențiat în perma
nență însemnătatea determinantă a 

adoptării unor măsuri concrete și 
eficiente de dezangajare militară și 
dezarmare, fără de care orice instru
mente juridice s-ar încheia, ele nu ar 
putea să asigure o securitate reală 
popoarelor continentului.

tn același timp, România socialis
tă. președintele ei consideră că edi
ficarea unei trainice securități euro
pene impune dezvoltarea largă, 
neîngrădită a cooperării economice 
Si tehnico-științifice ca temelie ma
terială a securității, lărgirea schim
burilor cultural-artistice și de altă 
natură, ta scopul unei mai bune cu
noașteri reciproce, al apropierii intre 
popoare.

Aportul constructiv al țării noas
tre la pregătirea și succesul confe

INIȚIATIVE ȘI PROPUNERI DE AMPLU ECOU 
INTERNAȚIONAL

• România este inițiatoarea rezoluției adoptate în 1966 
de Adunarea Generală a O.N.U. intitulată „Măsuri pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate 
intre statele europene aparținind unor sisteme economice și 
sociale diferite".

• Normele democratice adoptate ca modalitate de lucru 
la Conferința de la Helsinki șl la reuniunile general-europene 
ulterioare sint rodul unei inițiative a țârii noastre.

• Declarația privind principiile care guvernează relațiile 
reciproce dintre state, inclusă in Actul final de la Helsinki, a 
fost întregită, din inițiativa României, cu un subcapitol distinct 
cuprinzind măsuri de ordin politic, economic, militar, menite 
să facă efectiva nerecurgerea la forță sau la amenințarea 
cu forța.

• Tara noastră se numără printre Inițiatorii înscrierii In 
documentul final al Conferinței general-europene a capitolu
lui referitor la măsurile de creștere a încrederii și întărirea 
stabilității pe continent.

• România se pronunță pentru o temeinică pregătire a 
reuniunii de la Madrid, propunind ca aceasta să se desfă
șoare la nivelul miniștrilor de externe.

• De la tribuna Congresului al XII-lea al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu a propus organizarea, pină In 1984, 
a unei noi conferințe general-europene la nivelul șefilor de 
state și guverne.

rinței general-europene s-a concre
tizat în numeroase inițiative prezen
tate ta toate fazele acesteia, tace- 
pînd cu formularea normelor demo
cratice, adoptate ca modalitate de 
lucru a reuniunilor general-europe
ne, contlnuînd cu propunerile pri
vind definirea noilor principii de 
relații interstatale și a măsurilor des
tinate să facă efectivă nerecurgerea 
la forță și amenințarea cu forța și 
terminind cu consacrarea ideii con
tinuității procesului început la Hel
sinki — inițiative și propuneri care 
au fost incorporate ta Actul final.

Acționînd neabătut pentru apll- 
oarea ta viață a hotăririlor înscrise 
in Actul final de la Helsinki, Româ
nia subliniază, totodată, caracterul 

unitar al acestui document, faptul 
că prevederile sale nu pot fi secțio
nate și cu atlt mai puțin contrapuse 

- una alteia.
tn concepția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. a partidului nostru. înfăp
tuirea securității europene constituie 
un proces complex, a cărui dezvol
tare impune eforturi permanente din 
partea tuturor statelor. S-a dovedit 
astfel de o deosebită însemnătate 
aprecierea pe care președintele 
României o făcea ta cuvintarea 
rostită la Conferința de la Helsinki 
in sensul că încheierea Actului final 
trebuie privită nu ca un punct termi
nus, ci, dimpotrivă, ca începutul unei 
noi etape de activitate laborioasă.

întreaga desfășurare a evenimen
telor atestă realismul și înalta răs
pundere a apelului adresat de secre
tarul general al partidului nostru, 
președintele republicii, de a se ac
ționa în continuare, cu aceeași per
severență, pentru ca Înțelegerile la 
care s-a ajuns să fie transpusa ta 
fapte, ca perspectivele deschise de 
conferință să fie fructificate ta folosul 
progresului cauzei securității europe
ne. în repetate rînduri. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat că des
tinderea are încă un caracter fragil, 
reversibil, că neînțelegerea acestei 
realități este de natură să ducă la 
o atitudine de autoliniștire și de
mobilizare, de slăbire a vigilen
tei față de acțiunile ostile înțe
legerii și colaborării, aducînd pre
judicii cauzei securității europene. 
Iar experiența reuniunii de la 
Belgrad din 1977, încheiată, după 
cum se știe, cu rezultate nesațisfăcă- 
toare. evoluțiile din ultima vreme nu 
au făcut decit să confirme aceasta.

Tocmai pornind de la această ex
periență, țara noastră acordă o deo
sebită Importanță reuniunii gene
ral-europene de la Madrid. Congre- 
»ul al XII-lea ai partidului, reafir- 
mind solemn orientarea programati
că a politicii externe a României 
privind înfăptuirea securității euro
pene, a formulat idei și propuneri 
noi, menite să asigure o pregătire 
temeinică și desfășurarea cu rezul
tate pozitive a reuniunii. Astfel, re- 
liefînd cerința esențială a unei reale 
securități europene, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază necesitatea 
imperioasă de a se situa in oentrul 
viitoarei reuniuni examinarea și 
adoptarea unor măsuri concrete și 
eficiente de dezangajare militară Și 
dezarmare, propunind organizarea

Abordînd probleme de bază 
ale securității europene 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a subliniat:

• ESENJA SECURITĂȚII EUROPENE. Securitatea C fi- 
peana reclamă un sistem de angajamente ferme din partea 
tuturor statelor, precum și de măsuri concrete de natură să 
ducă la excluderea forței și a amenințării cu folosirea forței, 
să ofere tuturor țărilor depline garanții că se află la adăpost 
de orice acte de agresiune.

• RELAȚII DE TIP NOU. înfăptuirea securității europene 
presupune dezvoltarea între state a unor relații de tip nou, 
care să pornească de la respectul Independenței și suverani
tății naționale, de la neamestec in treburile altor state, de la 
încredere șl colaborare.

• PRIORITATE DEZANGAJĂRII MILITARE Șl DEZARMĂ
RII. Pe primul plan al luptei pentru înfăptuirea securității 
europene trebuie sâ stea trecerea la măsuri practice de 
dezangajare militară, de dezarmare, fără de care nu poate fi 
concepută pacea atît în Europa, cît și în întreaga lume.

• RĂSPUNDEREA FIECĂRUI GUVERN, A FIECĂRUI 
STAT. Istoria va judeca nu numai documentele și declarațiile 
făcute, ci și felul în care fiecare guvern și conducător de stat 
sau de guvern va acționa pentru realizarea acestor docu
mente, pentru ca speranțele contemporanilor noștri să fie 
împlinite, pentru ca acțiunile guvernelor noastre să răspundă 
năzuințelor de bunăstare, libertate și pace ale tuturor 
națiunilor.

• ROLUL HOTARTTOR AL POPOARELOR. Pentru a 
realiza o Europă a păcii și colaborării este necesar ca toate 
popoarele continentului, toate forțele democratice șl progre
siste să-și unească eforturile. Depinde de ele, stă în puterea 
lor să realizeze o lume nouă I

unei conferințe «pedale ta acesta 
probleme. Stat de o mare actualitate 
tn acest sens propunerile reafirmate 
la Congresul al XII-lea vizind retra
gerea trupelor de pe teritoriile străi
ne ln interiorul granițelor naționale, 
reducerea efectivelor armate și ar
mamentelor fiecărui «tat. înghețarea 
bugetelor militare și reducerea chel
tuielilor pentru Înarmări. trecerea 
la negocieri ta vederea lichidării 
concomitente a blocurilor militare.

Întreaga concepție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu asupra securității 
europene este pătrunsă de încre
derea ta capacitatea torțelor progre
siste, a popoarelor continentului de 
a «sigura înfăptuirea acestui dezide

rat vital. Tocmai pornind de la 
aceasta, secretarul general al parti
dului nostru cheamă tn permanență 
popoarele europene să-și unească 
eforturile pentru a determina adop
tarea de măsuri concrete și eficien
te ln vederea aplicării în viață a 
prevederilor înscrise tn Actul final 
al Conferinței de la Helsinki — che
mare în mod strălucit tntărită prin 
fapte, prin angajarea plenară a 
partidului și statului nostru pentru 
progresul cauzei securității europene, 
pentru asigurarea unui viitor de 
pace și colaborare tuturor popoare
lor continentului.

Dumitra ȚINU
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