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/n aceeași ambianță călduroasă de stimă și înțelegere, caracteristică tradiționalelor
relații prietenești dintre cele două popoare, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU.
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU. IN FRANȚA
Dialogul la nivel înalt, multiplele întîlniri și contacte pun în evidentă voința comună de a conferi
dimensiuni și mai largi conlucrării și cooperării rodnice româno-franceze pe plan bilateral,
ca și în viata internațională, corespunzător intereselor reciproce, năzuințelor generale de pace,
destindere și securitate

CONTINUAREA
CONVORBIRILOR
OFICIALE
La Palatul Elisee au continuat,
joi, 24 iulie, convorbirile oficiale
dintre președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și președintele Franței,
Valâry Giscard d’Estaing.
în cadrul convorbirilor, cei doi
președinți au procedai la o analiză
a stadiului și perspectivelor cola
borării româno-franceze, constatînd
cu satisfacție că raporturile tradi
ționale de prietenie și colaborare
dintre România și Franța au cu
noscut o constantă dezvoltare, în
spiritul orientărilor stabilite cu
prilejul precedentei întîlniri la ni
vel înalt româno-franceze. Cei doi
șefi de stat au relevat rolul im
portant al cooperării economice pe
termen lung pentru aprofundarea
raporturilor dintre România și
Franța și au convenit să se între
prindă mășuri care să permită
realizarea în comun a noi acțiuni
de cooperare.
Președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele Valery Giscard
d’Estaing au subliniat însemnăta
tea intensificării relațiilor cultu
rale, științifice și tehnice dintre
România și Franța și au căzut de
acord să promoveze noi forme de
cooperare în aceste domenii, exprimînd convingerea că aceasta va
favoriza mai buna cunoaștere re
ciprocă dintre popoarele român și
francez, adîncirea prieteniei tradi
ționale dintre cele două țări ale
noastre.
Cei doi președinți au subliniat că
dezvoltarea susținută a conlucrării
multilaterale dintre România și
Franța contribuie la progresul
economiilor celor două țări, este în
folosul și spre binele ambelor
noastre popoare, al cauzei păcii,
destinderii și înțelegerii între na
țiuni.
Cei doi șefi de stat au examinat,
de asemenea, un cerc larg de pro
bleme internaționale.

Manifestîndu-se
preocuparea
pentru actuala situație a vieții in
ternaționale, s-a subliniat că este
necesar ca toate statele să acțio
neze mai intens pentru diminuarea
tensiunii internaționale, pentru so
luționarea pe cale politică, prin
tratative, a problemelor litigioase,
pentru eliminarea cu desăvîrșire
din relațiile interstatale a forței și
amenințării cu forța, pentru relua
rea și continuarea politicii de paee,
destindere și respect al indepen
denței și suveranității naționale,
pentru promovarea cursului încre
derii între popoare, pentru secu
ritate și înțelegere.
în cadrul convorbirii, o atenție
deosebită a fost acordată proble
melor securității și colaborării în
Europa, evidențiindu-se că — în
condițiile în care, pe acest conti
nent, are loc o continuă sporire a
efectivelor militare și armamente
lor, se acumulează tot mai nume
roase mijloace de distrugere în
masă, inclusiv nucleare — se im
pune o intensificare a eforturilor
și acțiunilor concrete care să ducă
la instaurarea unui climat de în
credere. în acest sens, sînt nece
sare acțiuni concertate pentru a se
asigura deplina reușită a reuniunii
de la Madrid, astfel încît aceasta
să dea un impuls transpunerii in
tegrale în viață a Actului final de
la Helsinki, să conducă la adop
tarea unei hotărîri privind organi
zarea unei conferințe consacrate
dezarmării în Europa, la întărirea
colaborării dintre statele continen
tului nostru.
Convorbirile se desfășoară în spi
ritul stimei, încrederii și înțele
gerii reciproce, într-o atmosferă
cordială, prietenească, al dorinței
comune de a promova colaborarea
între cele două țări, precum și con
lucrarea pe plan internațional.

Condițiile climatice instabile impun:

Nai grabnică-RECOLTAREA!
Nai cu grijă - DEPOZITAREA!
• Secerișul griului și celelalte lucrări de sezon
— preocupare de prim ordin a organizațiilor de partid
• în zonele afectate de ploi — ample acțiuni
pentru evacuarea apelor de pe terenurile agricole

• Culesul și livrarea legumelor trebuie inten
sificate
După cum s-a anunțat în Dresă,
la radio si televiziune. în mai multe
zone ale țării au căzut în ultimele
zile ploi abundente însoțite de vijelii
puternice, de descărcări electrice si
de grindină.' îndeosebi în județele
situate în nord-vestul tării — Setu
Mare. Sălaj. Bihor si Arad — au fost
inundate mari suprafețe ocupate cu
culturi agricole, pășuni și finețe.
Cantitățile mari de apă care au re
zultat din ploi nu numai că au pro
vocat stricăciuni plantelor cultivate,
ci îngreuiază și recoltarea cerealelor,
îndeosebi a griului, celelalte lucrări
agricole de sezon. Situația generată
de condițiile climatice nefavorabile
tocmai în zonele în care trebuie să
se desfășoare recoltarea cerealelor
impune ca în fiecare unitate agrico
lă. în fiecare comună. din județele
afectate, mai mult sau mai puțin, de
ploi să fie luate măsuri hotărite,
energice în vederea bunei organizări
și desfășurări a lucrărilor agricole.
în lumina sarcinilor formulate de
conducerea partidului, comandamen
tul central pentru agricultură a in
dicat comandamentelor locale, con
siliilor populare și organelor agrico
le ca. sub conducerea nemijlocită a
organelor și organizațiilor de partid,
să asigure o mobilizare generală a
tuturor locuitorilor de la sate, o te-’
meinică organizare a muncii, astfel
ca utilajele agricole si timpul de lu
cru să fie folosite la maximum. întrucît mari suprafețe sînt inundate
sau prezintă exces de umiditate., co
mandamentul central a indicat să fie
săpate canale si șanțuri de scurgere
pentru a fl reduse la. minimum pier
derile de recoltă, iar prin zvîntarea
terenurilor să se creeze condiții ca
atît combinele, cit si celelalte utilaje
să poată intra imediat în lanuri.
în aceste zile, cea mai mare aten
ție trebuie acordată strîngerii recol
tei de cereale, transportului și livră
rii produselor la fondul de stat. Po
trivit datelor furnizate de Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare,
pînă în seara zilei de 23 iulie griul a
fost- recoltat de pe 1 248 700~ hectare,
ceea ce reprezintă 57 la sută din su
prafața cultivată. Cele 960 000 hec
tare care au mai rămas de recoltat
sînt situate în zona coiinară din su
dul țării. Transilvania. Banat și
Moldova. în bună parte tocmai în
zonele afeatate de ploi. în asemenea
condiții se impune ca. mai mult decît
pînă acum, să fie identificate în per
manență terenurile de pe care recol
ta poate fi strînsă cu prioritate. în
urma controalelor efectuate a rezul
tat că. în unele unități agricole, spe
cialiștii și cadrele de conducere nu
verifică, porțiune cu porțiune, starea
lanurilor. Ca urmare. în nu puține
unități, deși griul era copt, secerișul
nu începuse. Comandamentul central
pentru agricultură a cerut să fie
luate măsuri energice pentru a se
Identifica starea de coacere a fiecă
rui lan. recoltîndu-se neîntîrziait fie
care paroelă care a dat în copt. Pre
tutindeni *trebuie să se lucreze cu
toate forțele la seceriș, urmărindu-se îndeaproape realizarea viteze

lor zilnice stabilite. în egală măsură,
comandamentele locale au datoria să
asigure desfășurarea în cele mai
bune condiții a transportului produ
selor și livrarea cantităților prevă
zute la fondul de stat. în toate ju
dețele. inclusiv în cele care au în
cheiat recoltarea griului, să se acțio
neze ferm și cu răspundere pentru
îndeplinirea riguroasă a sarcinilor
contractuale.
Dacă ultimele ploi au împiedicat
desfășurarea normală a recoltării
griului în diferite zone ale țării, ele
asigură condiții favorabile ca. pe
terenurile eliberate, să se obțină re
colte* bune la a doua cultură. Deși în
zece județe secerișul s-a încheiat. Iar
în altele această lucrare este în stadiu
avansat, totuși, pînă la 23 iulie au
fost însămînțate numai 769 400 hec
tare cu culturi duble, față de aproa
pe două milioane hectare de pe care
a fost strînsă recolta de grîu și orz
și 1 132 000 hectare eliberate de paie.
Comandamentul central pentru agri
cultură a indicat ca, în sudul țării,
să se încheie în cîteva zile semăna
tul culturilor duble, iar în zonele
afectate de ploi, unde apele au pro
vocat calamități, să fie reînsămînțate toate suprafețele, astfel încît pînă
la toamnă să se obțină o recoltă de
legume sau furaje.
în interesul bunel aprovizionări a
populației este necesar ca în aceste
zile, indiferent de evoluția timpului,
să fie intensificate recoltarea și
transportul legumelor, asigurîndu-se
atît cantitățile destinate fondului pie
ței. cît si materia primă de care au
nevoie fabricile de conserve. Din
controalele efectuate în grădini a re
ieșit că, în multe locuri, deși legu
mele au ajuns la maturitate, recol
tarea lor întîrzie. ceea ce creează
greutăți în aprovizionare și ar putea
duce, în același timp, la degradarea
unor produse. Potrivit unor grafice
de livrare judicios întocmite, legu
mele din grădini trebuie să ajungă
cît mai repede la consumatori.
Recoltarea cerealelor, celelalte lu
crări agricole de vară se desfășoa
ră, în unele zone ale țării, în condiții
mai grele, determinate de ploile
abundente din ultimele zile. Tocmai
în asemenea condiții, organele și or
ganizațiile de partid au datoria să ac
ționeze cu mai multă stăruință, tocmai
în asemenea situații se verifică cel mai
bine capacitatea lor organizatorică și
politică. Iată de ce, în aceste zile,
recoltarea griului și executarea celor
lalte lucrări agricole de sezon tre
buie să constituie o preocupare de
prim ordin, fundamentală a organe
lor și organizațiilor de partid. Acum,
mai mult ca oricînd, la chemarea or
ganizațiilor de partid, toți locuitorii
satelor au datoria să răspundă prin
fapte, participînd din zori și pînă in
noapte la recoltarea, transportul și
depozitarea grînelor, la celelalte
lucrări din agricultură. învinglnd
condițiile climatice mai puțin favo
rabile din această perioadă, muncind
fără preget și bine organizat, să pu
nem cît mai repede la adăpost în
treaga recoltă 1

LA „HIDROMECANICA"-BRAȘOV

Turboambreiaj de mare complexitate tehnică

------------ ÎN PAGINILE 2-3: -----------------------------------------------

A fost omologat un nou produs
de mare complexitate tehnică :
turboambreiajul T.A. 850 R. utilaj
care intră în componența grupului
de acționare a pompelor de noroi
de mare debit cu care sînt dotate
instalațiile de foraj modern. Pro
iectat de I.C.P.U.P. Ploiești și rea
lizat de colectivul întreprinderii
„Hidromecanica" din Brașov, noul

mecanism contribuie la sporirea
puterii de acționare a pompelor de
noroi pînă la 1500 CP. față de
800 CP, cît realizau vechile grupuri.
Acest fapt permite utilizarea imul
singur motor electric, față de două
la vechile instalații, reducerea
timpului de forare a sondelor, creș
terea eficienței economice. (Nicolae
Mocanu).

• Dejun oferit de primul ministru francez
CAVNIC

• Oaspeți ai Primăriei Parisului
• întilnirea cu reprezentanți ai vieții
economice

Pentru minerii din
Cavnic, județul Mara
mureș, s-a construit
un nou spital cu pro
fil de interne și recu
perare medicală res
piratorie. Noul edifi
ciu dispune de 150 de
paturi, laboratoare și
o dotare modernă. La
realizarea sa și-au

Oaspeți ai Primăriei Parisului

La dejunul oferit de primul ministru francez

ASS’

•

Un nou spital
adus contribuția și
Centrala minereurilor
și metalurgiei neferoa
se din Baia Mare, ca
și Exploatarea minie
ră din Cavnic. După
cum ne informează di
rectorul spitalului, to
varășul Vladimir Dobre, aici se aplică o

temă-program elabo
rată de Institutul de
medicină fizică, bal
neologie și recuperare
medicală din Bucu
rești, în perspectivă
adăugîndu-se actualu
lui profil și o secție
de recuperare locomo- torie. (Gh. Susa).
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VIZITA OFICIALA A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN FRANȚA
ÎNTILNIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘKSLU
CU REPREZENTANT! AI VIEȚII ECONOMICE
Un moment deosebit al vizitei oficialc pe care președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceausescu, și
tovarășa Elena Ceaușescu o efectuea
ză în Franța l-a constituit, în cursul
dimineții de ioi, întîlnirea cu oameni
de .afaceri, care a prilejuit o amplă
trecere în revistă a relațiilor eco
nomice româno-franceze, a stadiului
lor de dezvoltare și, cu deosebire, a
perspectivelor adincirii activității de
colaborare și cooperare economică
dintre cele două țări.
La întîlnirea președintelui Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu, prim viceprim-ministru
al guvernului, cu oameni de afaceri
francezi au participai, de asemenea,
tovarășii Cornel Burtică, viceprimnunistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Stefan Andrei,
ministrul afacerilor externe. Ion
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Vasile Pungan, mi
nistru secretar de stat, consilier al
președintelui Republicii, precum și
ambasadorul României la Paris,
Corneliu Mănescu.
La intrarea in sală, președintele
tovarășul
Nicolae
României,
Ceaușescu, și tovarășa Elena
Ceaușescu sint întimpinati cu cor
dialitate și deosebită stimă de cei
prezenți, personalități cunoscute ale
vieții economice și financiare france
ze alcătuind o numeroasă și presti
gioasă delegație a Consiliului Na
țional al Patronatului Francez. Sint
prezenți la această intilnire domnii
Philippe BurneL vicepreședinte al
Consiliului Național al Patronatului
Francez, George Taylor, președintele
Comitetului mixt România—-Franța
— comitet care a fost creat din ini
țiativa Camerei Române de Comerț
Exterior și a Consiliului Național al
Patronatului Francez in vederea
impulsionării permanente a relațiilor
economice româno-franceze, in spi
ritul Înțelegerilor constructive con
La întîlnirea cu reprezentanți ai vieții economice
venite in cadrul fntilnirilor dintre
șefii de stat ai celor două țări.
Reprezentanți ai unor cunoscute
prin care se poate realiza cooperarea
rința de a fi extinsă în continuare,
Primit cu deosebită atenție, urmărit
grupuri si societăți industriale din
în producție, a insistat asupra fap
în interesul și avantajul reciproc, to
cu un viu și inalt interes, președin
Franța — multe reprezentind indus
tului că, în condițiile actuale ale
varășul Nicolae Ceaușescu a spus în
ta
NICOLAE
CEAUȘESCU
trii, de virf, unele aflate deja in rod
ritmului dinamic în care se asimi
încheierea expunerii sale : O bună
nice relații de colaborare și cooperare
lează cuceririle tehnico-științifice, o
colaborare economică contribuie la
a apreciat, în cuvintul său. că aceas
cu România, altele avînd în vedere
realizarea unei politici de pace, a
cooperare
durează
15
—
20
de
ani,
ceea
tă intilnire. organizată în cadrul vi
perfectarea unor viitoare acțiuni de
ce impune așezarea ei pe baze cît
independentei popoarelor, la asigu
zitei oficiale pe care o întreprinde în
cooperare — au întimpinat cu viu
mai bune și mai ferme, în condiții
rarea bunăstării lor. în acest spirit,
Franța la invitația președintelui Va
dorim o colaborare rât mai largă în
interes această întrevedere, ilustrînd.
economice corespunzătoare.
lery Giscard d’Estaing. este un bun
prin atenția eu care au urmărit des
domeniile la care m-am referit, dar
prilej de a trece în revistă modul
Dorim, în limita timpului de
fășurarea schimbului sincer, deschis
si în alte domenii de activitate.
cum s-au dezvoltat relațiile economi
care dispunem în aceste zile în care
si concret de opinii, prin aprecierile
ce între cele două țări si. mai ales,
se desfășoară vizita în Franța — a
Numeroși participanti la întîlnlre,
formulate și problemele abordate,
de a examina perspectivele extinde
personalități ale vieții economice și
spus șeful statului român — să ajun
preocuparea pentru amplificarea
rii colaborării economice, a cooperă
financiare
de recunoscută reputație,
gem, dacă nu la o finalizare in
schimburilor economice existente,
rii în producție intre industriile ro
au relevat — în cuvîntul lor —
ceea oe privește cooperarea în di
dimensiuni
.
dorința de a da noi
mânească si franceză. în acest con
realismul, spiritul constructiv, pro
verse domenii, cel puțin la o clarifi
_____ dintre
_ ' i cele două țări.
cooperării
text a fost evidențiat faptul că. in
funzimea și claritatea punctelor de
care cit mai aprofundată a proble
Printre firmele și institutele repre
ultimii cinci ani. schimburile econo
vedere prezentate de președintele
melor colaborării între industriile
zentate în cadrul delegației Consi
mice între România și Franța s-au
României. Pornind de la probleme cu
țărilor noastre. Avem, desigur, în
liului Național al Patronatului Fran
dublat, fiind realizate o serie de ac
care este confruntată economia mon
vedere o largă colaborare bilate
cez cităm : „Air Industrie", „Cițiuni de cooperare în domenii im
dială
— criza petrolului, criza ener
rală, «dar, în același timp, și o cola
'
„Alsthom
troen", „Thomson C.S.F.
portante. profilîndu-se perspective
getică, recesiunea, de la rigorile com
borare
pe
terțe
piețe,
estimînd
că
Honeywell
Bull",
Atlantique", „C.I.I. t.....
pentru noi acțiuni, fiind amintite
petiției de calitate și competitivitate
există posibilitatea ca intr-un timp
„Creusot", „Loire", „Cokpann Com
cooperarea mai veche cu ..Renault",
la care s-a referit în substanțiala sa
relativ scurt să realizăm aproape o
panie Generale d’Electricite", „Nicea cu „Citroen" — de dată mai re
expunere tovarășul Nicolae Ceaușescu
dublare a relațiilor noastre econo
nequip", „Cit Alcatel", prezența unui
centă — cooperările în domeniile
—
exprimîndu-și interesul față de
mice — a subliniat tovarășul Nicolae
grup de întreprinderi mici și mijlocii,
electronicii, producției de elicoptere,
ideile și sugestiile concrete avansate,
Ceaușescu.
reprezentate, intre altele, de firmele
centralelor electrice, precum si in
numeroși vorbitori au rugat pe pre
în ceea ce privește aspectele de
„Mefram", „Cellier", „Line", prezența
alte sectoare de activitate. Președin
ședintele României să înfățișeze
natură
financiar-economică.
pre

reprezentanților unor cunoscute so
tele României a subliniat faptul că
preocupările concrete ale țării noas
ședintele Nicolae Ceaușescu a preci
cietăți de comerț, ai unor puternice • tocmai adincirea si diversificarea
tre în climatul economic mondial
zat că, în mod firesc, o cooperare
federații industriale — „Federation
actual.
acestei cooperări a creat posibilități
trebuie să fie avantajoasă pentru
des Industries Electriques et Elecreale pentru creșterea rapidă a
Răspunzînd problemelor ridicate
ambele
părți,
cu
atit
mai
mult
preotroniques". „Federation Naționale
schimburilor economice.
de participant!, tovarășul Nicolae
cupîndu-ne aceasta în momentul de
des Industries des Engrais". „Fede
Arătînd
că.
în
prezent.
România
se
Ceaușescu
a făcut ample referiri la
față, rând se acționează cu hotă
ration des Industries Mecaniques eț
află la încheierea cincinalului 1976—
preocupările privind asigurarea unei
râre
pentru
a
se
realiza
o
necesară
Transformatrices des Metaux" — ai
1980. realizîndu-se în general sarci
reale independențe economice, cu un
echilibrare a balanței financiare și de
unor bănci de reputație internațio
accent deosebit pe domeniul ener
nile propuse, chiar cu o depășire in
plăți.
în
acest
cadru
s-a
făcut
o
nală — „Banque Naționale de Paris",
giei, la intensificarea cercetărilor în
domeniul industriei, că tara noastră
amplă prezentare a modului în care
„Banque de Paris et des Pays
industria extractivă a petrolului și
a alocat 1/3 din venitul său național
este concepută realizarea de com
Bas", „Credit Lyonnais", „Banque
cărbunelui, la extinderea lucrărilor
pentru
dezvoltare,
iar
în
viitorul
cin

pensații,
ilustrîndu-se.
astfel,
defi

Francaise du Commerce Exterieur".
cinal (1981—1985) se are în vedere
hidroenergetice, valorificarea ener
nirea unei politici economice de
Salutînd, în numele tuturor celor
giei solare, eoliene, biogazului și biocontinuarea acestei dezvoltări, atît in
perspectivă,
reciproc
avantajoasă,
masei. în context, arătînd că în viitor
domeniul industrial, cît și In alte sec
prezenți. oe inaltii soli ai poporului
rolul
compensațiilor
în
activitatea
român, exprimînd mulțumiri căldu
se va pune un accent deosebit pe
toare ale economiei, tovarășul Nicolae
de cooperare fiind acela de a se
roase pentru onoarea ce 11 s-a făcut
Ceaușescu a insistat asupra ideii că
industria cărbunelui, pe moderni
asigura vînzări corespunzătoare de
oamenilor de afaceri din domeniul
zarea producției de utilaj minier,
acum prioritățile, ținînd seama de
produse realizate prin cooperare,
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a re
economiei si finanțelor franceze de
situația economică mondială, sint înpentru
a
se
ajunge
intr-un
timp
rât
a fi primiți la reședința preziden
ferit la posibilitățile de dezvoltare a
tr-o măsură mult mai însemnată ori
mai
scurt
la
echilibrarea
balanței
țială, palatul Marigny, pentru a
unei cooperări pentru utilajul minier
entate spre asigurarea resunselor
economico-financiare.
în
sprijinul
participa la un schimb de idei
de mare capacitate, destinat lucrări
proprii de energie, domeniu în care
acestei
idei
a
fost
evocată
expe

asupra relațiilor economice, Philippe
lor
în subteran. De asemenea, eviden
România este interesată să realizeze
riența pe care unități economice
Burnel a evocat cu satisfacție fap
țiind faptul că electronica are un
o cooperare cu Franța pentru iden
românești au doblndit-o în colabo
tul că, in urmă cu doi ani, șe
foarte larg cîmp de aplicații, șeful
tificarea de noi resurse energetice,
rarea și cooperarea lor cu unități
statului român a relevat posibilită
ful statului român a primit o dele
știut fiind că în această direcție și
Industriale
din
țări
socialiste,
pre

țile de a se dezvolta o cooperare
gație importantă a Consiliului Natio
în Franța se depun eforturi însem
cum șl cu unele firme din țări ca
nal al Patronatului Francez. întreve
îndeosebi în microelectronică. în reali
nate.
pitaliste dezvoltate — între care au
zarea de microprocesoare necesare
dere care a făcut o puternică impre
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ■
fost citate firme ca „Renault",
producției industriale din diverse
sie. păstrându-se vie în memoria pararătat,
de
asemenea,
că
noi
posibili

„Citroăn" sau firme din alte țări,
domenii — minerit, aviație, comuni
ticlpantilor.
tăți
de
cooperare
ar
putea
fl
iden

cum
ar
fi
Japonia.
Cu
claritate
a
fost
cații — cu atît mai mult cu cît, pen
în primirea pe care ați binevoit să
tificate în domeniul acțiunilor des
■ubliniată
ideea
că
modalitatea
cea
tru viitor. România a prevăzut creș
ne-o acordați in decursul acestei
tinate
asigurării
materiilor
prime
din
mai
firească
de
a
acoperi
cheltuie

teri
deosebite ale industriei elec
importante vizite a dumneavoastră,
resurse proprii, precum si în dezvol
lile de import ce intervin în cazul
tronice.
domnule președinte, și a doamnei
tarea cooperării pe terte plete. în
unei cooperări este tocmai asigurarea
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi
acest cadru, președintele României a
unei largi desfaceri a produselor in
zentat pe larg avantajele ce decurg
nistru — a spus vorbitorul — vedem
prezentat
preocupările
actuale
pen

dustriale rezultate din aceasta. cu
dintr-o
cooperare pe termen lung,
un semn pregnant al dorinței dum
tru dezvoltarea producției miniere si
atît mai mult, cu cît dobînzile ce se
care trebuie să conțină' garanții fer
neavoastră de -a intensifica relațiile
Industriei
de
utilaj
minier,
domenii
percep
pentru
credite
sînt
foarte
ri

me pentru părțile interesate, să des
economice intre Franța și România,
în care am putea fi interesat! într-o
dicate si nu înlesnesc o dezvoltare
chidă perspective si continuitate aces
de a conferi un nou elan cooperării
cooperare
cu
industria
franceză.
Ca
economică
pe
măsura
cerințelor.
tei cooperări, avînd. totodată, flexibi
între cele două țări. Subliniind reali
și
în
domeniul
forajului
marin,
avînd
Dacă
creditele
se
vor
mai
ieftini,
litate.
creînd posibilități de adaptare
in
domenjul
zările de pînă acum '
’
1
în
vedere
faptul
că
s-a
început
fo

dacă
și
bancherii,
băncile
se
vor
«producției
la progresele înregistrate
cooperării bilaterale, perspectivele
rajul în Marea Neagră, fiind indicii
mulțumi cu profituri ceva mai mici,
de asimilare a cuceririlor tehnicoample ce se deschid acestei concă s-ar afla resurse petroliere, iar
ca si țările In curs de dezvoltare să
științifice pentru a putea fi competi
lucrări, faptul că pe agenda negoFranța — care a Început mal de
poată progresa cu adevărat, apelînd
tivi pe piață, pentru a avea eficiență
mult să dezvolte asemenea activități
cierilor și tratativelor se află numela aceste credite — a spus vorbito
economică. în acest cadru au fost
— are o experiență care ar putea fi
rul — atunci problema lor ar putea
relevate posibilitățile dezvoltării unei
roase proiecte și acțiunl comune.
valorificată în cadrul unei cooperări.
cooperări pe terțe piețe, domeniu în
fi avută în atenție. însă la nivelul
vicepreședintele patronatului francez
în același timp, au fost supuse
oare, de asemenea, există un început
dobînzilor actuale, creditele nu mai
a relevat principalele domenii în care
atenției celor prezenți preocupările
bun de experiență, care se cere am
pot fL practic, acceptate. Toate aces
se manifestă un larg interes în ve
pentru dezvoltarea electronicii. Evi
plificată. precum și garanțiile pe care
tea determinînd temeinice rațiuni de
derea finalizării unor noi acorduri și
dențiind faptul că primele calcula
le dă pentru cei interesați legislația
natură economică, o răspundere spo
contracte. în acest context, el a re
toare au fost realizate în colaborare
română în vigoare privind societățile
rită fată de propriul popor, materia
cu Franța, cristalizîndu-se o bună
mixte.
levat că există condiții și premise
experiență. deși au existat si
lizate. între altele, și în permanentul
favorabile, date fiind calitatea ra
Dind expresie satisfacției deosebite
unele neajunsuri, tovarășul Nicolae
efort de asigurare a unui corespun
porturilor rdmâno-franceze. contac
a reprezentanților Consiliului National
Ceaușescu a apreciat că si în acest
al Patronatului Francez pentru întîl
zător echilibru comercial si al ba
tele tot mai numeroase intre factorii
domeniu se poate face mal mult, cu
nirea deosebit de interesantă, utilă și
lanței de plăti — a subliniat pre
de răspundere ai economiilor celor
deosebire în ceea ce privește micro
fructuoasă, pentru ampla și convinședintele Nicolae Ceaușescu. Cred că
două țări, care au determinat un
electronica.
gătoarea prezentare, domnul Philippe
este,
deopotrivă,
atît
In
interesul
in

climat de încredere mutuală — ele
Burnel. vicepreședintele C.N.P.F.. a
După ce a evocat existenta unor
dustriei franceze, dt Si al celei ro
ment indispensabil pentru promovamulțumit
călduros
președintelui
relații de colaborare în industria de
mânești să realizeze o bună activi
real mai largă a acțiunilor de coo
avioane, arătînd că se are în vedere
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena
tate de colaborare — a spus tovară
o colaborare mai largă, producerea
Ceaușescu. prim viceprim-ministru
perare.
unor materiale necesare aviației din
șul Nicolae Ceaușescu în încheierea
al guvernului român, si a adresat,
Manifestîndu-și convingerea că
România, avînd în vedere necesita
expunerii sale, urmărită cu multă
în numele tuturor celor prezenți,
schimburile economice si colaborarea
tea asigurării unei baze mai trainice
atenție, impresionînd prin claritatea
urări de reușită deplină în dez
franco-romănă vor cunoaște progrese
de
materii
prime,
tovarășul
Nicolae
argumentelor,
prin
remarcabila
com

voltarea continuă, mereu ascendentă,
rapide, de o manieră eficace, că se
Ceaușescu
s-a
referit
apoi
la
preo

petență de a aborda probleme de
a tradiționalelor relații de colaborare
vor depune, de ambele părți, toate
cupările actuale privind realizarea
fond ale relațiilor economice actuale,
economică franco-române.
eforturile în această direcție, pentru
primei centrale atomice în tara noas
prin realismul și originalitatea solu
identificarea de noi soluții menite să
Președintele Republicii Socialiste
tră. Arătînd că procedeul după care
țiilor propuse. România este preocu
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
adîncească cooperarea economică, rese va realiza această centrală este
pată să confere colaborării si coo
a exprimat. în încheierea acestei în
levind faptul că. în mod real si sin
canadian, vorbitorul a adăugat că. în
perării economice noi impulsuri din
trevederi. convingerea că relațiile
cer. tot 1 cei prezenți sint animați de
ceea
ce
privește
partea
clasică,
reali

dorința de a asigura o dezvoltare a
economice dintre cele două țări vor
dorința de colaborare deschisă cu in
zarea ei este tratată cu mai multe
economiei proprii la nivelul exigen
cunoaște o nouă extindere și adîndustria României — tară căreia 1 se
țelor actuale, de a determina prin
firme. între care si firma franceză
cire în viitor. în folosul reciproc al
dorește toată reușita pe care o meri
„Alsthom Atlantique", că există inte
aceasta creșterea nivelului de trai al
celor două popoare. și a adresat
tă — vorbitorul l-a invitat pe pre
poporului. Și toate acestea sint posi
res ca această colaborare să fie
invitația ca. în acest scop, o delega
ședintele Nicolae Ceaușescu să se
bile numai printr-o dinamică dezvol
realizată cu Franța. în măsura în
ție cît mai numeroasă de reprezen
adreseze participantilor. răspunzînd.
tare economică, prin progresul indus
care, din punct de vedere economic,
tanți ai industriei franceze să vizi
astfel, interesului profund al tuturor
triei, agriculturii, al științei si teh
teze România. în toamna acestui an
se va ajunge la o înțelegere cores
de a cunoaște opiniile cele mai auto
nicii.
sau în primăvara lui 1981. pentru a
punzătoare.
rizate, venind din partea unei presti
conferi noi și ample dimensiuni coo
Relevînd faptul că întră România
Președintele Nicolae Ceaușescu,
gioase personalități, cum este si cum
perării româno-franceze în toate
și Franța s-a edificat o cooperare
făcind o impresionantă șl argumen
• bine cunoscut in Franța șeful sta
bună pînă în prezent, că există do
domeniile.
tată expunere asupra modalităților
tului român.

Depunerea unei coroane de flori
la Monumentul soldatului necunoscut
Joi dimineața, la Paris, președinte
le Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu. a depus o coroa
nă de flori la Monumentul soldatu
lui necunoscut.
Președintele Nicolae Ceaușescu.
însoțit de ministrul* francez al apără
rii, Yvon. Bourges, a părăsit Palatul
Marigny. reședința oficială rezervată
conducătorului statului român, si s-a
îndreptat spre Arcul de Triumf, unde
se află și Monumentul soldatului ne
cunoscut.
Automobilul prezidențial, flancat
de o gardă motorizată, străbate ma
rele bulevard Champs Elysăe, pe
care flutură. în bătaia vîntului. dra
pelele naționale ale României și
Franței. Locuitorii Parisului. aflati
la această oră ne cea mai vestită
arteră a capitalei lor. se opresc si sa
lută cu sentimente de prietenie pe
șeful statului român. Unii dintre ei
poartă stegulete tricolore românești
si franceze pe care le flutură într-un
gest de afecțiune fată de România,
fată de prietenia româno-franceză.

Arcul de Triumf — strălucitor mo
nument de arhitectură- — este șl Unul
din locurile istorice ale Parisului.
Aici arde o flacără veșnică în me
moria celor ce s-au jertfit, în de
cursul istoriei, pentru libertatea
Franței.
La coborârea din mașină la Arcul
de Triumf, președintele Nicolae
Ceaușescu este întimpinat de gene
ralul Fievet. adjunctul guvernatoru
lui militar al Parisului.
Comandantul gărzii de onoare pre
zintă raportul, după care se trece în
revistă compania de onoare a gărzii
republicane.
Sînt intonate imnurile de stat ale
Franței și României.
Pe placa sacră sînt încrustate cu
vintele „Aici se odihnește un soldat
francez căzut pentru patrie".
Președintele Nicolae Ceausescu,
după ce este salutat de președintele
Comitetului flăcării veșnice, depune
o coroană de flori la Mormlntul sol
datului necunoscut.

Se păstrează un moment de recu
legere.
Președintele Nicolae Ceaușescu
semnează în Cartea de aur.
Șefului statului român îi sint pre
zentate apoi oficialitățile militare
franceze, foști combatanți în primul
și al doilea război mondial, cu piep
tul plin de decorații, prezenți aid
pentru a-1 saluta pe președintele
României.
Se trece apoi prin fata unui grup
de cavaleri ai gărzii republicane din
Paris, a membrilor Comitetului flă
cării veșnice, după care se salută din
nou drapelul.
Președintele Nicolae Ceausescu
strânge mîna comandantului gărzii de
onoare si apoi îsi ia rămas bun de la
personalitățile franceze prezente la
ceremonie.
Ca și la sosire, numeroșii cetățeni
ai Parisului aflati la această oră in
Place de l’Etoile salută, cu stimă și
prietenie, pe președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul Nioolae
Ceaușescu.

Oaspeți ai Primăriei
Parisului
Președintele Nicolae Ceaușescu si
tovarășa Elena Ceaușescu au fost,
joi la prinz. oaspeții Primăriei Pa
risului.
De la Palatul Marigny, reședința
oficială a înaltilor oaspeți pe du
rata vizitei pe care o efectuează în
Franța, coloana de mașini parcurge
străzile Parisului. Domnește acea
ambianță de caldă prietenie cu care
solii poporului român au fost întîmpinați încă din primele clipe pe pămîntul francez. Steaguri ’ tricolore
— românești și franceze — flutură
pe marile artere ale capitalei, ne fa
țadele edificiilor publice, subliniind
semnificația evenimentului ce se
desfășoară în aceste zile pe malurile
Senei : vizita oficială pe care șeful
statului român, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. o efectuează la invitația
președintelui Franței, Valery Giscard
d’Estaing.
Hotel de Viile — superba construc
ție a primăriei. încărcată de mărtu
rii ale istoriei — este pavoazată cu
drapelele tricolore ale României și
Franței. Sosesc la Primăria Parisu
lui tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu.
Coloana oficială străbate curtea in
terioară a primăriei și se oprește în
fata intrării spre „Salle de Prevots".
Președintele
României. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. si tovarășa Elena
Ceaușescu sînt întimpinati. la coborirea din mașină, cu deosebită cor
dialitate. de Jacques Chirac, prima
rul Parisului, si doamna Chirac, care
le adresează un salut plin de căl
dură. O gardă republicană prezintă
onorul. Oaspeții sînt conduși apoi
spre „Salonul tapiseriilor", în fața
căruia membri ai gărzii republicane
sînt aliniat! pentru onor.
Distinșii oaspeți români sînt invi
tați in „Sala de recepții". Primarul
Parisului prezintă șefului statului
român și tovarășei Elena Ceaușescu
pe adjuncții de primar. Intră în sală
persoanele oficiale care îl însoțesc
pe șeful statului român in vizita în
Franța.
Se află de față ambasadorul Româ
niei la Paris, Corneliu Mănescu, și
ambasadorul Franței la București,
Pierre Cerles.
Președintele Nicolae Ceaușescu
este invitat să semneze pe un perga
ment ornat de un chenar In culorile
roșu, galben, albastru. In partea da
sus este desenată stema Republicii
Socialiste România. Sub stemă —
cuvintele : „Excelența Sa, domnul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii
Socialiste
România,
a
fost primit solemn la Hotel de
Viile, joi, 24 iulie 1980, la ora 11,15
de către primarul Parisului, Jacques
Chirac".
Primarul Parisului conduce pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu spre ieșirea
din salon. Se coboară cîteva trepte.

în hol, o fanfară militară intonează
un marș. Se urcă treptele din partea
stingă a holului, spre „Sala de festi
vități".
In impunătoarea „Sală de festivi
tăți", de o frumusețe cuceritoare, iau
loc pe o estradă președintele Repu
blicii Socialiste România și tovarășa
Elena Ceaușescu.
Se află în sală reprezentanți ai
Consiliului de Stat, președinți ai unor
universități, alte notabilități ale Pa
risului. Sînt prezenți, de asemenea,
membrii ambasadei române, ai agen
ției economice, numeroși alți invitați.
Fanfara intonează imnurile de stat
ale României șl Franței.
Ia cuvîntul primarul Parisului,
Jacques Chirac.
Președintele Republicii Socialista
România rostește alocuțiunea da
răspuns.
în aplauzele celor prezenți, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pri
marul Parisului Iși string călduros
miinile.
A fost un nou prilej pentru cei
prezenți să cunoască, prin vocea cea
mai autorizată a poporului român,
prin cuvîntul președintelui Nicolae
Ceaușescu, preocupările, eforturile
pe care le face România pe drumul
progresului și civilizației, pentru a
contribui la edificarea unei lumi mai

drepte și mai bune pe planeta
noastră.
Se vizitează impunătorul edificiu
al primăriei. înalții oaspeți sînt in
formați că Primăria Parisului a în
ceput să fie construită la 15 iulie
1533, în timpul regelui Francisc I.
Timp de două secole, primăria nu a
suferit nici o modificare, cu excepția
unor amenajări interioare decorative
și așezarea unor sculpturi, picturi și
inscripții inspirate din faptele de
arme ale lui Ludovic al XIV-lea.
Președintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, membri ai
delegației române, adjuncții prima
rului, consilierii, alte oficialități fran
ceze intră în „Salonul cariatidelor".
De aici, se trece în încăperea alătura
tă — „Salonul Cheret" — apoi, prin
„Salonul Puvis" și „Salonul Henri
Martin". Este prezentată vitrina cu
pergamente. In centrul vitrinei este
expus pergamentul semnat în 1970
de către președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul precedentei vizite.
Jacques Chirac șl doamna Chirac
însoțesc
pe
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu pînă la mașini, unde își
iau un cordial rămas bun de la
înalții oaspețL

Alocuțiunea
rostită de Jacques Chirac
Domnule președinte,
îmi este deosebit de agreabil să vă
urez bun venit la primăria noastră,
dumneavoastră si doamnei Ceausescu,
si să vă asigur de respectuoasele
omagii ale Parisului.
Primindu-vă. nu pot uita primirea
deosebit de călduroasă pe care dum
neavoastră ati știut să mi-o rezer
vați in 1975, atunci rând am vizitat
tara dumneavoastră în mod oficial.
S-au scurs zece ani de rând dum
neavoastră ati fost pentru prima
oară oaspetele capitalei franceze. Pe
atunci, conduceați deja destinele
Republicii Socialiste România, oe
care dumneavoastră ati angaiat-o în
mod ferm pe calea industrializării si
progresului social. în același timp,
tara dumneavoastră s-a deschis in
favoarea colatx>rării Internationale,
în special cu Franța. Cîteva luni mal
devreme. poporul român rezervase
generalului de Gaulle o primire me
morabilă. Astfel, vizita oe care dum
neavoastră ati binevoit, astăzi, să o

faceți Parisului subliniază cu strălu
cire. domnule președinte, perenitatea
unei lungi tradiții de prietenie în
tre țările noastre.
Cum s-ar putea altfel, rând aceeași
origine si aceeași tradiție latină,
aceeași înrudire latină, aceeași inde
pendentă a spiritului au tesut între
România si Franța legături secu
lare ? De multă vreme, limba fran
ceză este răspindită în 'țara dum
neavoastră si este în mod curent
predată în scoli.
Scriitori român! prestigios!, ca
Anna de Noailles, Panait Istrati. Eugene Ionesco, au îmbogățit expresia
literară. Enescu al dumneavoastră,
adoptat de Paris, elev al lui Gabriel
Faure, a participat si el la reîn
noirea și strălucirea muzicii francezi
contemporane. Fost elev al Scolii de
arte frumoase, condusă de Rodin,
marele dumneavoastră Brâncusi si-a
tras inspirația sa din tinerețe la
școala din Paris. Savantil si
(Continuare în pag. a IlI-a)
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tehnicienii noștri au Întreținut. in
ceea ce-i privește, fecunde și con
stante schimburi cu tara dumnea
voastră. Nu este simbolic, în această
direcție, că jn virtutea unui decret al
lui Napoleon al III-lea medicii
români au fost singurii care au be
neficiat multă vreme de o echivalare
a diplomelor lor. permițîndu-li-se să
profeseze in Franța ?
Da, pentru poporul francez, poporul
român este un prieten scump și
foarte stimat. Cum amintea generalul
de Gaulle : „A fost din totdeauna".
A fost, in mod deosebit. în timpul
acestui secol de războaie și frămintări, pe care românii le-au dus atit
de curajos și pe care le-au plătit atit
de greu.
în Europa de astăzi, unde se re
simt tensiunile care agită lumea. în
această Europă în care politicile se
încrucișează și se. ciocnesc, aceeași
concepție de securitate reunește cele
două țări ale noastre. De mai multe
ori. domnule președinte, ați afirmat
că preocupări foarte învecinate cu
ale noastre s-au manifestat în grija
dumneavoastră constantă de a dez
volta relații pașnice și constructive
intre toate națiunile, oricare ar fi
regimul lor politic. Trebuie, ați spus
dumneavoastră — și aceasta consti
tuie una din dominantele gîndirii
dumneavoastră politice — să slujim
în mod neobosit nobilul scop al dez
voltării tuturor națiunilor în condi
țiile unei depline independențe și
suveranități. Acesta este obiectivul
mereu actual, pe care generalul în
suși nl l-a trasat pentru cooperare,
atunci cînd declara la București :
..Acțiunea comună a României și

Franței nu se va mărgini la schim
buri comerciale, de cunoștințe și de
specialiști, nici măcar la omagii cor
diale pe care ele le vor schimba in
mod reciproc. Din moment ce sînt
independente și. prin aceasta, res
ponsabile față de ele însele și față
de altele. Un efort politic conjugat
se cere din partea lor in timpurile
noastre și unirea Europei care. în
mod natural, trebuie să constituie
obiectivul final".
în această perspectivă, domnule
președinte, vizita dumneavoastră în
Franța va avea ecourile celor mai
fericite continuări. Deja, în virtutea
acordului bilateral pe 10 ani. recent
încheiat intre cele două țări ale noas
tre. schimburile economice, tehnice,
culturale s-au multiplicat. Ele nu
vor putea decit să se dezvolte, într-un
climat de prietenie întărită. întărite
de legăturile personale care se in
tensifică între cetățenii celor două
țări. Și cum, în~această direcție, am
putea să nu aducem un omagiu ac
tivității desfășurate de Excelenta Sa.
domnul
Mănescu.
ambasadorul
dumneavoastră în Franța, pentru ca
cele două popoare să înnoade. după
expresia fericită a generalului de
Gaulle, relațiile lor frățești și libere
de-a lungul timpurilor ?
Parisul nu poate decît să se ală
ture la aceasta. De asemenea, sînt
fericit să vă exprim sentimentele de
prietenie și simpatie pe care le am
fată de persoana dumneavoastră,
față de marea tară pe care o repre
zentata ca si fată de poporul valoros
și mîndru căruia eu îi adresez urări
de fericire, de progres și pace. (Aplauze).

In timpul vizitei la Primăria Parisului

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Domnule primar general.
Doamnelor și domnilor,
Ne este deosebit de plăcut să ne
aflăm la Primăria orașului Paris ca
oaspeți ai dumneavoastră. Doresc să
folosesc acest prilej pentru a vă
adresa dumneavoastră, doamnei, pre
cum și tuturor membrilor consiliului
municipal un salut cordial și cele mai
bune urări. Dorim, de asemenea, să
folosim acest prilej pentru a adresa
poporului și populației orașului Paris
un salut călduros din partea po
porului, a populației din capitala
României socialiste — București.
Actuala vizită pe care o facem în
Franța, la invitația președintelui
Giscard d’Estaing, este urmarea fi
rească a relațiilor tradiționale de
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Franța. într-adevăr, prin
■vizita făcută în țara noastră, cu 12
ani in urmă, de generalul de Gaulle
— primul șef de stat francez care a
vizitat România — s-au pus bazele
unei trainice colaborări în noile
condiții istorice.
Privind în trecut, putem spune că
nu o dată românii și francezii s-au
găsit pe aceleași baricade în lupta
pentru independență națională, pen
tru progres social, împotriva fascis
mului, pentru libertate națională.
Oameni de cultură români și fran
cezi au colaborat strins ! în România,
operele scriitorilor francezi au fost
întotdeauna apreciate, constituind un
factor important in realizarea con
tactelor și a mai bunei cunoașteri și
apropieri dintre popoarele noastre.
Este adevărat că originea comună,
dar, mai cu seamă, colaborarea care
s-a dezvoltat de-a lungul secolelor
în domeniul economic, cultural, știin
țific, precum și întrajutorarea în
lupta împotriva asupritorilor și pen
tru independență au constituit tot
atîția factori care au pus relațiilor
franco-române o temelie de granit.
Țările noastre se află la două ex
treme ale Europei, au orînduiri so
ciale diferite ! Dar. cu toate acestea,
între ele s-au dezvoltat si se dez
voltă o colaborare strînsă. în toate
domeniile. Și aceasta, pentru că am
bele popoare sînt animate de spiri
tul răspunderii fată de cauza păcii,
colaborării si independentei națio
nale a popoarelor. Pornim de la
faptul că. in noile condiții internațio
nale. trebuie respectat neabătut drep
tul fiecărui popor de a fi pe deplin
stăpin pe destinele sale, de a-si
elabora calea dezvoltării in mod
independent, fără nici un amestec
din afară.

într-adevăr. străbatem o perioadă
de profunde transformări sociale si
naționale. Pe ansamblu, aceste trans
formări merg în direcția afirmării
cu putere a voinței popoarelor de a
fi independente, de a pune capăt po
liticii de dominație si. asuprire — cu
toate că în lume se fac încă efor
turi pentru menținerea vechii poli
tici de dominație, de reîmpărțire si
consolidare a sferelor de influentă,
în asemenea împrejurări, este mai
necesar decît oricind să facem totul
pentru întărirea colaborării si priete
niei dintre țările noastre, din
tre popoarele continentului. Trebuie
să acționăm nu în direcția separării
Europei, ci a unității sale 1 Numai o
Europă unită, cu respectarea orînduirilor sociale din fiecare tară, poa
te da garanția unei destinderi secu
rități si păci trainice în Europa si in
întreaga lume ! Franța si România
pot si trebuie să facă mai mult în
direcția acestei unități a continentu
lui nostru. Popoarele europene tre
buie să-și asume un rol mai impor
tant în garantarea destinelor lor de
libertate, de pace și colaborare.
Acționînd în acest spirit. România
și Franță au realizat o colaborare
largă in domeniu! economic, științi
fic si cultural. Voi menționa doar
faptul că în cinci ani schimburile
economice dintre țările noastre s-au
dublat. Multe întreprinderi din Pa
ris colaborează strins cu întreprin
deri din România. Pe ansamblu. Pa
risul ocupă un loc important în
«.chimburile economice cu România.
Avem perspective bune pentru viitor
în acest domeniu. Dorim șă extindem
mai mult colaborarea științifică, co
laborarea între oamenii de stiintă
români si francezi. Considerăm că
această colaborare trebuie să urmă
rească punerea in valoare a capacită
ților oamenilor de stiintă. a geniului
lor creator. Considerăm că trebuie să
facem totul pentru ca stiintă să ser
vească păcii, destinderii, bunăstării
si fericirii popoarelor, independentei
Si suveranității lor.
Sintem pentru o extindere conti
nuă a colaborării culturale în toate
domeniile. Considerăm că acest im
portant sector de activitate are un
rol de seamă în apropierea si cu
noașterea popoarelor noastre. în pro
movarea politicii de destindere, de
pace și independență.
Ați vizitat, acum cinci ani. Româ 
nia. Ați putut constata preocupările
poporului român pentru dezvoltarea
sa economico-socială. pentru reali
zarea unei societăți mai drepte, mai
bune, care să asigure oamenilor dem

nitatea, bunăstarea, fericirea și liber
tatea. De atunci, am mai parcurs un
drum important. Desigur, mai avem
încă de parcurs o parte însemnată a
drumului spre realizarea obiectivelor
pe care ni le-am propus. Dar po
porul român este ferm hotărît să
meargă neabătut înainte, să asigure
realizarea obiectivelor sale de bună
stare, de dezvoltare a științei și cul
turii, de independență națională.
Pornind tocmai de la aceasta, sîntem vital interesați într-o politică de
destindere, de pace, de soluționare a
tuturor problemelor litigioase numai
și numai pe calea tratativelor între
state. Așa cum am menționat și
aseară, în toastul meu, avem răs
punderea de a face totul pentru a
opri cursa* înarmărilor. Trebuie să
fim cu toții conștienți că noile ra
chete ce se amplasează în Europa
vor distruge și o parte, și alta a
continentului nostru. Și, după cum
știți, nimeni pînă acum nu a inventat
vreo armă care să aleagă între oa
meni sau o armă care să servească
păstrării vieții. Toate armamentele,
și mai cu seamă cele atomice — dar
nu numai ele — servesc distrugerii
omului, distrugerii vieții si civiliza
ției. Dacă sîntem apărătorii civiliza
ției realizate pînă acum, ai vieții
omului, trebuie să facem totul pen
tru a pune capăt înarmărilor, noilor
rachete, pentru o politică de dezar
mare generală, și in primul rînd nu
cleară. o politică de pace si indepen
dentă a popoarelor. Este bine să dis
cutăm acum deschis aceste probleme,
să arătăm realitatea in fata popoa
relor. pentru că. după ce vor fi puse
în funcțiune rachetele si armele nu
cleare. nu se va mai putea discuta,
nu va mai avea cine să discute !
Tocmai în numele tradițiilor de
prietenie, al comunității de cultură, de
limbă, de origine, trebuie să facem
totul pentru salvarea civilizației,
pentru apărarea omului, pentru o
colaborare pașnică între popoarele
noastre, între toate popoarele lumii.
Noi avem convingerea că stă in
puterea popoarelor europene. în pu
terea popoarelor iumii să asigure
pacea, să pună capăt politicii de dis
trugere. de război.
Vizităm Franța, vizităm Parisul, cu
sentimentul că poporul român si po
porul francez pot aduce o contribu
ție de seamă la cauza păcii si pro
gresului. a independentei naționale.
Doresc să urez poporului prieten
francez, populației din Paris mul
tă prosperitate, fericire si pace.'
(Aplauze).

Dejunul oferit de primul ministru francez
Joi. în onoarea președintelui Re
publicii Socialiste România., tovarășul
Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei
Elena Ceaușescu. primul ministru
francez. Raymond Barre, și șeția sa
au oferit un dejun la Palatul Minis
terului Afacerilor Externe.
Reunind personalități de frunte ale
vieții politice, economice. culturalștiințifice franceze, dejunul a scos
încă o dată în evidență largul interes
de care se bucură vizita șefului sta
tului român, atenția cu care este
urmărită evoluția raporturilor româno-franceze. dorința existentă de
ambele părți ca relațiile tradiționale
de prietenie, de multiplă colaborare
dintre România și Franța să cunoas
că o evoluție cit mai amplă și mai
diversă, in avantajul ambelor țări și
ponoare.
Sînt prezenți la dejun președintele
Senatului francez. Alain Poher. mi

nistrul afacerilor externe, Jean
Francois Poncet, membri ai guver
nului. înalți demnitari, cunoscuți oa
meni de afaceri, figuri de seamă ale
științei și culturii.
Participă membrii delegației ofi
ciale române care îl însoțesc pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în vizita
ce o efectuează în Franța — Cornel
Burtică. Ștefan Andrei. loan Avram,
Vasild Pungan, Constantin Mitea.
Sînt de față Corneliu Măinescu,
ambasadorul României la Paris, și
Pierre Cerles. ambasadorul Franței
la București.
Sosesc la Palatul Ministerului Afa
cerilor Externe președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena
Ceaușescu. salutați cu deosebită
căldură de primul ministru francez și
doamna Raymond Barre.

șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu remareînd printre
invitați pe marea actriță franceză,
de origine română, Elvira Popescu,
al cărei talent deosebit a înnobilat
decenii de-a rîndul scena teatrală
pariziană, i-au adresat cuvinte de
aleasă prețuire, urări de sănătate, au
îmbrățișat-o cu căldură.
La rîndul ei, cunoscuta actriță a
mulțumit emoționată pentru aceste
gesturi exprimate cu o impresionantă
naturalețe și căldură umană.
Dineul oferit în onoarea președin
telui României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și a tovarășei Elena
Ceaușescu de primul ministru fran
cez și doamna Raymond Barre s-a
desfășurat intr-o atmosferă cordială,
prietenească, ce caracterizează toate
manifestările prilejuite de noul dialog
la nivel înalt româno-francez.

Toastul primului ministru

Toastul președintelui

Raymond Barre

Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte.
Doamnă,
Sintem deosebit de onorați și fe
riciți să vă putem primi. Legături
strînse de civilizație și de cultură
unesc cele două popoare ale noastre.
Știm, de asemenea, că România este
pentru Franța — astăzi mai mult ca
oricind — una din componentele
esențiale ale personalității continen
tului nostru. De aceea, nu trebuie
doar să evocăm un trecut comun
care ne este drag, dar să vorbim si
de prezent, si de viitorul nostru.
Ne aflăm la începutul unui deceniu
care se anunță dificil. Dar nici Româ
nia. nici Franța mLau intenția să se
lase cuprinse de descurajare Nu e
nevoie, pentru a face fată probleme
lor noastre, de mijloace nemăsurate,
nici de o putere excesivă. Trebuie,
înainte de toate, o înțelegere limpe
de a obiectivelor ce trebuie atinse,
o analiză lucidă a situației, puțină
imaginație și multă perseverentă. Nu
mi se pare ca aceste calități să lip
sească românilor și francezilor.
Tara dumneavoastră, domnule pre
ședinte. a cunoscut, in ultimii trei
zeci de ani, prefaceri adînci. Româ
nia dinainte de război era. în esență,
o rezervă de petrol și de grîu. Româ
nia de astăzi apare ca o tară larg
industrializată. O rapidă creștere a
expansiunii, un efort important și
durabil al investițiilor, exprimînd
voința unui întreg popor, au permis
o transformare rapidă a economiei
române. Pe de altă parte, efortul de
modernizare a economiei dumnea
voastră a fost îrisotit de o intensifi
care a legăturilor cu țările străine
și mai ales cu Franța.
Relațiile pe care cele două țări ale
noastre le întrețin de mai bine de
un secol au fost marcate multă vre
me de un paradox. Afinitățile noas
tre lingvistice, istorice, culturale, in
telectuale au fost întotdeauna in
tense. Dar a trebuit să așteptăm ulti
mii zece ani pentru ca relațiile eco
nomice să capete. în sfîrșit. o anu
mită substanță. Mă bucur să constat
că. în domeniul mai multor activități
importante — precum industria de
automobile, aeronautica, informatica,
energia — a luat ființă o adevărată
colaborare industrială între întreprin
derile noastre și să constat că în
România capacitățile industriei fran
ceze sînt recunoscute și apreciate.
Primele automobile construite in
colaborare cu „Citroen" vor ieși în
curind de la montaj din uzinele de
la Craiova. Trebuie să progresăm și
mai mult și să dăm colaborării in
dustriale un conținut încă mai .larg
și mai concret.
Deoarece Franța și România sînt
confruntate cu greutăți energetice

asemănătoare, ele au un interes deo
sebit să-și unească eforturile în acest domeniu. Programul . francez de
construire de centrale electronucleare
și hotărirea țării dumneavoastră de
a recurge, de asemenea. la atom
pentru a produce energie arată o
convergență capabilă să ajungă la o
colaborare de marc amploare și de
lungă durată. întărind independența
țărilor noastre. Faptul de a vedea că
aceste convergențe există pe deasu
pra deosebirilor de structuri econo
mice Si sociale — iată cel mai bun
exemplu al principiilor pe care se
bazează idealul nostru despre rela
țiile internaționale.
Aceasta explică importanta pe care
o atașăm pe viitor intensificării re
lațiilor noastre bilaterale. Continuind
pe calea pe care am deschis-o acum
mai bine de 15 ani. avem sentimen
tul că am depășit interesul strict al
celor două țări ale noastre și că
lucrăm în interesul Europei, cu grija
comună de a asigura pentru conti
nentul nostru o pace care nu poate
avea altă bază decit respectul inde
pendenței tuturor națiunilor.
în fine, nu mi se pare posibil ca
economiile noastre să poată continua
să se dezvolte neglijînd soarta țări
lor pe cale de dezvoltare. Preconlzînd dialogul Nord-Sud. organizînd
întîlnirea de la Paris, participînd ac
tiv’la eforturile depuse de Comuni
tatea Europeană pentru a reamenaja
raporturile ei cu țările din Africa,
din Caraibe și din Pacific, Franța și-a
marcat preocuparea de a ajunge la
un nou echilibru economic între țări
le bogate și țările sărace.
Sint convins, domnule președinte,
că țara dumneavoastră împărtășește,
de asemenea, aceste preocupări. ’ Po
ziția deosebită de care beneficiază
ea ar trebui să ne permită să an
gajăm un dialog rodnic asupra mij
loacelor de a apro.pia punctele de
vedere ale unora și altora în ce pri
vește „negocierile globale" ce tre
buie să se deschidă cu ocazia viitoa
rei Adunări Generale extraordinare
a Națiunilor Unite.
Aceste obiective. care servesc
pacea și colaborarea mondială, sînt,
desigur, evidente. Știm din expe
riență că pentru a atinge aceste
obiective bunele sentimente nu sint
de ajuns. Ne trebuie, de asemenea, o
vigilență și o voință de fiecare clipă.
Doamnelor, domnilor.
în acest spirit vă propun să ridicați
paharul :
în onoarea președintelui Ceaușescu!
în onoarea doamnei Ceaușescu !
Cărora le prezentăm respectuoasele
noastre omagii.
în onoarea poporului român !
A prieteniei franco-române !
(Aplauze)

TELEGRAMĂ
In timpul vizitei pe care o face în
Franța, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii

Socialiste România, a primit urmă
toarea telegramă din partea primsecretarului
Partidului
Socialist
Francez, Francois Mitterrand :

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sosirii dumneavoastră în Franța doresc ca. în numele socia
liștilor francezi, să vă urez bun venit pc pămintul țârii noastre.
Vă adresez urarea ca această vizită, care are loc într-un moment tulbure
în viața internațională, să contribuie la dialogul pașnic dintre națiuni.
>Cu prilejul depunerii unei coroane de flori la Monumentul soldatului necunoscut, înaltul oaspete român este salutat
călduros de un grup de foști combatanți

Tovarășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu le sînt pre
zentate personalitățile invitate la
dejun, ce iau loc apoi în marea sală
de recepții, ale cărei ferestre dau
către grădina palatului.
Așezată pe malul drept al Senei,
pe Quai d’Orsay, reședința de azi a
Ministerului Afacerilor Externe își
are piatra de temelie pusă în 1845.
Ministerul se va muta aici în 1853,
anul în care va găzdui Congresul de
la Paris. Aici va avea loc și Con
ferința de pace care va pregăti Tra
tatul de la Versailles.
în timpul dejunului, primul minis
tru Raymond Barre și președintele
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.
La sfîrșitul dejunului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena
Ceaușescu s-au întreținut amical cu
personalitățile invitate. în acest ca
dru, un moment emoționant : tovară

Pentru Biroul Executiv,

FRANCOIS MITTERRAND

Domnule prim-ministru.
Doamnă Barre,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să exprim mulțumirile
noastre pentru acest dejun priete
nesc. pentru cuvintele pe care le-ați
rostit la adresa prieteniei dintre po
porul român și poporul francez.
Ne aflăm în Franța prietenă cu
doșința de a identifica noi domenii
de colaborare economică, tehnicoștilnțifică și culturală, cit și pe plan
internațional.
într-adevăr. prietenia româno-franceză are vechi tradiții. Privind în
trecut, se poate spune că. de-a lungul
secolelor, românii și francezii au co
laborat strins cu prilejul multor eve
nimente petrecute în lume. Se poate
spune că întotdeauna relațiile româno-franceze. colaborarea dintre po
poarele noastre au dat rezultate
bune.
Avem. într-adevăr. multe afinități
de limbă, de cultură, de civilizație,
dar — așa cum pe drept cuvint ați
menționat — numai evocînd trecutul
nu este suficient. Trebuie să privim
prezentul, să ne gîndim ce trebuie să
facem ca acest prezent să asigure
popoarelor dezvoltarea economico-so
cială. independența și pacea. Trebuie
să privim viitorul — și avem obli
gația să facem totul ca acest viitor
să asigure popoarelor noastre. între
gii omeniri pacea, bunăstarea și fe
ricirea.
într-adevăr. anii '80 au început cu
evenimente care au dus la o încor
dare extremă în viața internațională.
S-a demonstrat că problemele exis
tente in lume sînt atît de complete
încit orice acțiune care scapă de sub
control pune grav în primejdie pacea,
securitatea și viitorul omenirii. Fără
îndoială, nu trebuie să privim si
tuația internațională cu disperare, sâ
fim descurajați ; dimpotrivă, trebuie
să pornim de la necesitatea unor
eforturi pentru depășirea încor
dării, pentru accentuarea destin
derii, pentru o politică de pace.
Chiar în prima parte a acestui an,
opinia publică mondială, un număr
însemnat de popoare au demonstrat,
prin poziția lor fermă împotriva în
cordării și peptru o politică de des
tindere, că pot asigura, prin acțiuni
hotărîte, ferme, depășirea situației de
încordare, pot asigura pacea și inde
pendența națională.
Putem remarca cu satisfacție că,
în aceste împrejurări, România și
Franța au acționat tocmai in direcția
opririi încordării, pentru destindere
și pace, demonstrînd consecventa po
liticii lor în această direcție.
Aș dori să menționez, de asemenea,
că. în ultimii zece ani, relațiile eco
nomice dintre România și Franța
s-au dezvoltat puternic. Numai în
ultimii cinci ani ele s-au dublat. La
aceasta a contribuit și faptul că eco
nomia românească s-a dezvoltat în
tr-un ritm înalt, pe baza eforturilor
făcute de poporul român, a alocării
pentru dezvoltare a circa o treime
din venitul național.
Dezvoltarea viitoare a relațiilor
economice româno-franceze trebuie
să aibă în vedere situația economică
generală, criza economică și, îndeo
sebi, criza energetică și petrolieră.
Noi considerăm că, în actualele îm
prejurări economice internaționale,
sînt necesare măsuri de extindere a
colaborării și cooperării între state
și, desigur, între România și Franța.
Adoptarea unor măsuri protecționiste,
de restrîngere a relațiilor economice,
nu poate decît să agraveze dificul
tățile economice, să accentueze criza
eoonomică internațională. Noi pornim

de la faptul că tocmai In asemenea
împrejurări se impune o intensificare
a contactelor, a colaborării, a schim
burilor economice.
Aveți deplină dreptate că nu tre
buie să uităm că în lume se adîncesc
decalajele intre cei bogați și cei
săraci, intre țările bogate și cele
sărace. România, cu toate progresele
ei jn dezvoltarea econorrtico-socia’ă,
continuă să fie o țară socialistă in
curs de dezvoltare. Deci, prin însăși
poziția noastră, noi sîntem în între
gime alături de țările în curs de dez
voltare și acționăm împreună cu ele
pentru o nouă ordine economică in
ternațională. Desigur, s-ar părea că
ne aflăm pe poziții opuse. Noi consi
derăm insă că nu trebuie să se
meargă spre o confruntare între țări
le în curs de dezvoltare și țările
bogate, ci spre o colaborare jn solu
ționarea problemelor existente. Tre
buie să vă spun deschis că părerea
țărilor jn curs de dezvoltare — pe
care noi o împărtășim pe deplin —
este că pină acum nu au găsit înțe
legerea necesară la țările dezvoltate.
Sperăm că la sesiunea O.N.U. din
toamna acestui an. în tratativele
viitoare, se va ține seama de ceea
ce s-a întîmplat pînă acum si se va
da dovadă de mai multă înțelegere.
Noi am dori să discutăm și să găsim
calea unei colaborări cu Franța pen
tru a contribui la soluționarea aces
tor probleme.
Dorim ca acțiunile de cooperare
existente, cit șf cele care sint în dis
cuție în momentul de față — în do
meniul automobilelor, al aeronauticii,
al informaticii, al energiei, aii elec
tronicii — să se materializeze în
condiții cit mai bune. Unele din aces
tea necesită o oooperare pe 10—15
ani. poate chiar mai mult. Aceasta
presupune să găsim, de ambele părți,
soluțiile tehnice și economice cores
punzătoare. care să pună bazele unei
asemenea cooperări de lungă durată.
Așa cum am menționat astăzi, la în
tîlnirea cu reprezentanții patronatu
lui. sint unele probleme care depă
șesc posibilitățile industriilor noastre,
necesitind o intervenție mai activă a
guvernelor. în ce privește guvernul
român, vă pot da asigurări că va în
cerca să intervină activ. Sper să
găsim și în această privință calea
unei colaborări active cu guvernul
francez. în interesul dezvoltării coo
perării reciproc avantajoase.
Doresc, în fine, să afirm. încă o
dată, dorin-ta noastră de a extinde in
continuare colaborarea pentru reali
zarea unei Europe unite, a păcii si
colaborării, in care fiecare națiune
să se poată dezvolta în mod liber,
corespunzător voinței sale. Vorbind
de colaborarea economică, nu uităm
să acordăm atentiă corespunzătoare
si dezvoltării colaborării științifice,
tehnice si culturale. în general rela
țiilor între popoarele noastre. O bună
colaborare între România si Franța
corespunde atît intereselor popoare
lor respective, cit si cauzei păcii,
destinderii si independentei naționa
le a tuturor popoarelor.
Cu convingerea că si în viitor coo
perarea româno—franceză va avea
un rol important pentru progresul
popoarelor noastre si pentru cauza
păcii, doresc să ridic paharul :
— In sănătatea domnului prim-minlstru si a doamnei Barre !
— Pentru prosperitatea si bunăsta
rea poporului prieten francez !
— Pentru prietenia trainică româr.o-franceză !
— Pentru pace si colaborare inter
națională !
— în sănătatea dumneavoastră, a
tuturor ! (Aplauze).
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Experiența înaintată in munca pnlitică
in agricuitură - cit mai larg cunoscută și însușită!
Pornind de la necesitatea cunoașterii și răspîndirii experienței înain
tate în munca politică din agricultură, in județul Ialomița s-a orăanizat o consfătuire interjudețeană pe tema „Munca politico-educativă
esfășurată de organele și organizațiile de partid pentru mobilizarea
tuturor oamenilor muncii din agricultură la realizarea sarcinilor de pro
ducție, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste", la care au participat se
cretari cu propaganda și alți activiști din opt județe. Dezbaterile au pri
lejuit reliefarea unor inițiative și metode eficiente, a căror cunoaștere și
generalizare se impune cu atit mal mult în condițiile actuale, cînd în fața
organizațiilor de partid de la sate se află importantele sarcini ce au
fost subliniate de secretarul general al partidului in cadrul Consfătuirii
de lucru cu cadrele din zootehnie. Asupra citorva din ideile și acțiu
nile mai deosebite care au format obiectul acestui schimb de experiență
vom insista în rindurile de față.

MUNCA POLITICĂ — INTEGRAL
SUBORDONATA SARCINILOR ECO
NOMICE. Pentru a afla principalele
rezultate obținute de zootehniștii din
Grindu, județul Ialomița, nu este
nevoie să consulți statisticile întoc
mite la contabilitatea unității, ci
doar să parcurgi ou oarecare atenție
panourile frumos dispuse de la in
trarea in sectorul zootehnic. ..Cartea
noastră de vizită — citim pe unul
din ele — 4 000 litri de lapte la fieca
re vacă furajată". Dintr-un alt panou
facem cunoștință cu fruntașii lunii
— un număr de 12 oameni, fie
care avind trecut în dreptul său pro
ducția obținută. Intrînd in grajduri
observăm, in dreptul fiecărei vaci, o
tăbliță care menționează producția
potențială și curba evoluției reale a
producției de lapte.
Ceea ce impresionează aici In mod
deosebit este faptul că propaganda
vizuală, bogată si actuală, parcă a
crescut odată cu complexele de creș
tere a animalelor, iar acum nici nu
poți concepe aceste complexe fără
panourile. calculele si comparațiile
afișate. Initr-un cuvînt. ea a foet con
cepută ca un instrument de lucru,
menit să slujească realizării sarcini
lor colectivului. Este ilustrativ în aceastâ direcție caracterul el proaspăt,
consemnând cu operativitate atlt re
zultatele pozitive, cît si unele rămineri în urmă st mal ales, faptul că
de cite ori se manifestă vreo defi
cientă sau mentalitate negativă, ime
diat se organizează dezbateri care
stimulează eforturile colectivului
pentru inlăturarea lipsurilor. Expe
riențe asemănătoare am întîlnit și la
Smirna. Cocora etc.
Viata arată că eficiența reală a ac
țiunilor politico-educative depinde in
mod nemijlocit de felul în care răs
pund unor necesități reale, unor ce
rințe resimțite de colective. La Brăi
la, de pildă, la lucrările aflate in
curs de executare de către Trustul
de construcții industriale, pentru
amenajarea unor sisteme de irigații,
se înregistraseră unele rămineri in
urmă. în aceste condiții, comitetul
județean a organizat citeva bri
găzi complexe, alcătuite din specia
liști si activiști, care, periodic, sa

deplasau pe șantiere, discutau cu oa
menii. Problemele tehnico-economice
erau înaintate la factorii de răspun
dere spre rezolvare. Cele ce țineau
de organizarea internă, de munca si
răspunderea oamenilor, constatările
făcute, opiniile exprimate de mun
citori formau obiectul unei fotogazete. care apărea chiar în zilele con

consiliul unic agroindustrial Mihail
Kogălniceanu. județul
Constanța.
Urmărindu-se stimularea oamenilor
în direcția amenajării si conservării
fondului funciar, a folosirii terenu
rilor din curți si din fata curților
pentru semănatul legumelor, aici s-a
inițiat o largă gamă de acțiuni, cum
ar fi : cicluri de emisiuni la statia
de radioamplificare în cadrul cărora
s-au prezentat calcule economice ;
editarea unei foi volante unde se în
fățișau aspecte pozitive si negative
din viata comunei : publicarea mal
multor ediții ale gazetei de perete
care țineau la curent cu mersul ac
țiunii etc. Toate acestea au avut o
contribuție însemnată la recuperarea
a circa 250 de hectare de teren prin
eliminarea excesului de umiditate si
a altor 30 de hectare prin cultivarea
spatiilor disponibile din curți si uliți.
CONSILIILE UNICE AGROIN
DUSTRIALE — MAI PUTERNIC

Pe marginea unui schimb de experiență

organizat în județul Ialomița
trolului. *1 unei foi volante etc. Ase
menea acțiuni au grăbit considerabil
realizarea investițiilor respective.
FORME VII, MOBILIZATOARE.
Așa cum s-a relevat în cadrul schim
bului de experiență, o puternică ca
pacitate de inriurire a conștiinței si
comportamentului oamenilor au acele
forme vii care prilejuiesc luarea
operativă de atitudine față de faptul
de viață actual. Partidpantilor li s-a
înfățișat, de pildă, un film privind
modul cum este gospodărit pămîn■tu'l. elaborat de secția de propagandă
a Comitetului județean de partid
Ialomița. Alături de imagini ale
spiritului gospodăresc, ale hărni
ciei, pelicula a derulat si as
pecte de crasă neglijentă, de proastă
gospodărire, surprinse tn localități
precum Orezu. IvăneștL Gheorghe
Lazăr etc. Filmul a fost proiectat in
majoritatea localităților județului,
iar în comunele criticate s-au orga
nizat ample dezbateri cu participa
rea factorilor de răspundere si a coo
peratorilor. soldate cu planuri con
crete de măsuri, a căror aplicare a
asigurat înlăturarea în bună măsură
a lipsurilor.
Desigur, formele vii. active sînt
foarte diverse. Important este ca ele
să fie concentrate asupra unor obiec
tive prioritare, să mobilizeze oame
nii la realizarea lor. Este interesantă
în această privință experiența de la

IMPLICATE ÎN ACTIVITATEA POLITICO-EDUCATIVĂ. O deosebită
importantă pentru permanentizarea
acțiunilor si sporirea forței lor de
înrîurire are în momentul de fată
implicarea mai profundă a consiliilor
unice agroindustriale în conceperea
si desfășurarea muncii politico-ideologice. Ni s-a părut demnă de aten
ție tn acest sens experiența existen
tă la consiliul unic Urlați, județul
Prahova, unde, sub Îndrumarea co
mitetului județean, s-au creat două
comisii : prima formată din secreta
rii adjuncti cu propaganda ai comi
tetelor comunale de partid si repre
zentanți ai celorlalți factori educa
ționali, menită să coordoneze acțiu
nile organizate in domeniul politic,
să le orienteze în lumina unor ce
rințe si obiective unitare : cealaltă,
alcătuită din cadrele tehnice si con
dusă de inginerul-șef al consiliului
unic, avind drept scop să stimuleze

activitatea de creație tehnică, să con
tribuie prin diferite raționalizări la
folosirea cu randament sporit a ma
șinilor. Asemenea măsuri organiza
torice au facilitat preluarea de către
consiliu a unor activități care pină
acum se desfășurau la nivel jude
țean : instruirea
propagandiștilor
pentru învătămîntul politico-ideolo
gic. a lectorilor pentru învătămîntul
agrozootehnic, crearea unui puternic
punct de documentare politico-ideologică care centralizează o parte din
materialele documentare existente pe
raza consiliului, organizarea unor
consfătuiri și aplicații practice, atît
pe probleme ale muncii politice, cît
mai ales ale aplicării metodelor agri
cole moderne.
Toți participants la schimbul de
experiență de care ne ocupăm au ți
nut să releve avantajele vizitării
unităților bune, dezbaterii concrete,
la fata locului, a problemelor si nu
in sălile de ședințe. Merită relevate
in acest sens preocupările existente
în județul Buzău pentru răspindirea
experienței Înaintate din domeniul
zootehniei. Periodic, aici se organi
zează lntllniri ale cadrelor din acest
sector. Prima zi este dedicată dezba
terii unor probleme teoretice »i teh
nice de specialitate, la care participă
șefi de fermă și specialiști. în a doua
zi se vizitează o unitate zootehnică
cu rezultate bune, urmărlndu-se în
deosebi metodele politice de stimu
lare a Întrecerii Intre oameni, a răs
punderii în muncă. în aceeași ordine
de preocupări sa înscrie si „ziua zoo
tehnistului", organizată, de obicei lu
nar. in unităti agricole, ferme, aso
ciații si complexe zootehnice. în aso
ciațiile crescătorilor de animale din
satele necooperativizate. Au loc cu
acest prilej două genuri de activi
tăți : cele care urmăresc cunoașterea
și însușirea experienței acumulate la
unitatea organizatoare (vizită la uni
tatea respectivă, dezbaterea rezulta
telor. a problemelor legate de per
fectionarea muncii) și un program
cultural-artistic îmbinat cu unul
festiv (brigăzi, momente vesele, lu
minarea unor scrisori de felicitare
fruntașilor) care iși proipune să
ilustreze modalitățile specifice prin
care munca politică a contribuit la
realizarea sarcinilor economice.

Desigur, ideile șl metodele concrete care au făcut obiectul schimbului
de experiență au fost mult mai numeroase. Concluzia principală, numi
torul comun al tuturor intervențiilor l-a constituit ideea că munca poli
tico-educativă desfășurată în agricultură poate să-și aducă o contribuție
sporită în toate direcțiile de acțiune trasate de secretarul general al parti
dului în cuvintarea la consfătuirea de lucru cu cadrele din zootehnie, fie
că este vorba de organizarea riguroasă a muncii, legarea mai strinsă a
cercetării de cerințele producției, fie de întronarea unei discipline ferme,
a unui stil de muncă dinamic, puternic legat de viață. O constatare și, tot
odată, un îndemn.
Paul DOBRESCU, Mlhal V1ȘO1U

De curînd a avut loc la ascultat ln_afară de Rapso ne-a oferit tălmăcirea pieTirgu Mureș — important dia I de George
~
Enescu și set „Ghirlande" de Cornel
centru al vieții artistice — pagini
de
Boccherini, Țăranu. prin prezenta Or
cea de-a 10-a ediție a „Zi Brahms, concert dirijat
di
de chestrei de cameră din
lelor muzicale tirgumure- șeful de orchestrăi Wolf- Weimar (un program de la
sene". o manifestare de gang Bothe din Republica Bach la Karl Dietrich) și a
tradiție în cadrul căreia Democrată Germană, con Orchestrei de muzică veche
orchestra simfonica, orches ducerea celorlalte seri sim- „Armonia" din Kiev diri
tra de cameră, soliștii vo- • fonice a aparținut lui Szâl- jată de O. Kudriașov. Cit
caii si-au dovedit din nou man Loran t si Cristian
privește genul cameral, si
măiestria (ne amintim de
edițiile precedente ale fes
tivalulut la tei ca si de
momente itin timpul sta
.. .
giunii obișnuite), confirmind succesele obținute cu
prilejul frecventelor turnee
în străinătate, cît și premi
ile celei de-a II-a ediții a
competiției prileiuite de
„Cintarea României". Im
presionantă și de aceas
tă dată mi s-a părut
participarea masivă a pu
blicului. care, seară de sea
ră. a ocupat pină la ultimul
loc frumoasa sală de con
cert a Palatului culturii,
Zeno VANCEA
dezvăluind o entuziastă
adeziune. în miez de vară,
dună o bogată stagiune in Mandeal, muzicieni ce au de această dată a ocupat
evenimente muzicale, fapt
eminente calități un loc aparte : ne referim
care, bineînțeles, se da- dezvăluit
dirijorale, atît în opusuri
la concertul Orchestrei de
toreste si unei vechi tradiții. clasice, cit și în pagini sem
din Tirgu Mureș
Să nu uităm că aici, la nate de Doru Ponovici — cameră
(concert maestru, Iulia
Tirgu Mureș, si-au dobîn- „Odă lui Burebista". pentru Hamza)
care
ne-a dăruit o
dit baza instrucției lor pro cor mixt și orchestră. Zeno versiune sensibilă
a Simfesionale artiști de primă Vancea — „Cîntecul păcii", foniettel pentru orchestră
mărime precum Constantin cantată lirică pentru cor de coarde Opus 53 de Du
Silvestri, compozitorul Li- mixt si, respectiv. Szabo mitru Bughici, recitalul de
viu Cordes, pianiștii Ale
sonate dat de violonistul
xandru Demetriad. Ovidiu Csaba — Cinci lieduri pe
Valeriu Maior și excelen
Drimba etc., că in acest versurile lui Dsida Jenă
oraș, de cînd s-a înființat pentru soprană solo si or tul pianist Ferdinand Weiss,
orchestra simfonică, există chestră.
concertul Cvartetului . de
o deosebită preocupare
Caracterul de festival a coarde al Filarmonicii de
pentru formarea unui nu fost subliniat prin partici stat din Tirgu Mureș
măr mare de iubitori ai parea orchestrei simfonice (Agoston Peter. Marton
muzicii !
din Cluj-Napoca dirijată de Zsolt, Toth Lajos, KozCu excepția concertului mult apreciatul sef de or ma Peter) care a cude deschidere. în care am chestră Emil Simon, oar e prins și Cvartetul nr. 1

iw.

Zilele muzicale

tîrgumureșene

de Kozma Geza. concertul
instrumental dedicat com
pozitorilor
tîrgumureșeni
Csiky Boldiszar, Chilf Mi
klos. Hencz Jozsef. Fatyoi
Tibor etc.
Cînd. cu 10 ani In urmă,
cu sprijinul organelor loca
le de partid au test inau
gurate „Zilele muzicale
tîrgumureșene", inițiatorii
— ne amintim de strădania compozitorului Zoltan Aladar — au avut
drept idee conducătoare
asigurarea unui spațiu larg
creației contemporane au
tohtone, cu scopul ca publi
cul din Tirgu Mures să
poată cunoaște mai bine
diversitatea orientărilor sti
listice. estetice ale compo
zitorilor români, maghiari,
germani și de alte naționali
tăți și, in același timp, pen
tru a contura mai mult spe
cificul manifestării. Aceas
tă coordonată insă nare să fi
fost pierdută din vedere
de-a lungul anilor, ca re
zultat imediat remarcindu-se pierderea unui anu
me profil distinct, nedetașarea acestei manifestări de
alte numeroase festivaluri.
Tocmai de aceea, cred că
pentru edițiile următoare ar
trebui să se revină la no
bila idee a edițiilor de în
ceput. festivalul devenind
in primul rînd cadrul fertil,
o excelentă scenă De care
6ă se afirme valorile com
ponistice si interpretative
din importantul centru ar
tistic ; o frumoasă sarcină
prin care s-ar sublinia si
mai mult locul creației si
artei interpretative tirgumureșene in peisajul artis
tic al tării.

Asigurări utile
pentru
automobiliști
La Administrația Asigurărilor
de Stat, automobiliștii pot con
tracta diferite feluri de asigu
rări facultative auto care acoperă o serie de riscuri, altele
decit cele cuprinse in cadrul
asigurării prin efectul legii de
răspundere civilă auto. Acestea
sînt :
• asigurarea globală pentru
avarii — casco ;
• asigurarea autoturismelor
numai pentru pagubele produse
ca urmare a accidentelor de cir
culație ;
• asigurarea autoturismelor
numai pentru pagubele produse
de incendiu si calamități :
• asigurarea autovehiculelor
pentru furt ;
• asigurarea suplimentară
pentru cașurile cînd autovehicu
lul este condus de alte persoane
decit asiguratul sau rude ale acestuia :
O asigurarea autovehiculelor
în legătură cu utilizarea lor la
concursuri. întreceri sau antre
namente pentru acestea :
• asigurarea de accidente a
conducătorilor de autoturisme si
a altor persoane aflate în auto
turisme :
• asigurarea autovehiculelor
cu valabilitate numai în afara
teritoriului Republicii Socialiste
România.
Pentru relații suplimentare Si
pentru încheierea unor astfel de
asigurări, cei interesați se pot
adresa responsabililor cu asigu
rările _din unităti socialiste, agenților și inspectorilor de asi
gurare, filialelor A.C.R. sau. di
rect. oricărei unităti ADAS.

In ludBttte stelate de imJatii si lurtimi

MĂSURI ENERGICE PENTRU REPUNEREA
IN FUNCȚIUNE A UNITĂȚILOR ECONOMICE,

PENTRO PROTEJAREA COLTURILOR AGRICOLE
Așa cum s-a anuntat. ploile abun
dente, însoțite de furtuni si grindină,
căzute la începutul acestei săptămîni
și care au continuat joi — pe o arie
și cu o intensitate mai reduse în
comparație cu zilele precedente — au
inundat suprafețe întinse, provocînd
pagube însemnate sectorului agricol,
unor unităti industriale, gospodării
ale cetățenilor, perturbări in trans
porturile auto și feroviare, precum
și în telecomunicații.
în județul Bihor, suprafața de te
ren inundată se ridică la 37 109 hec
tare cultivate cu grîu.
po
rumb. floarea-soarelul. sfeclă de
zahăr, legume și alte culturi, la care
sa adaugă 15 640 hectare cu pășuni
și finețe. în localitățile Uileac de
Beiuș, Borz. Urvis, Sinnioolau, Remetea șl altele sînt Inundate și ava
riate peste 230 de case.

Continuă să fie Închisă circulația
pe drumul județean dintre comuna
Budureasa si stațiunea Stina de Vale
și pe cel care face legătura între lo
calitățile Ținea și Belfir.
Ca urmare a măsurilor energice
luate, au fost redate circuitului pro
ductiv întreprinderile miniere Dobrești și Voivozi, fabricile de cheres
tea din Tileagd si Ioaniș.
în prezent mai este acoperită cu
apă o suprafață de circa 11 000 hec
tare din județul Arad. îndeosebi în
zonele Beliu și Cermei. unde, ca ur
mare a nivelului ridicat al apelor de
pe canalul Cermei-Tăuți, acestea au
deversat coronamentul digului. Sînt
inundate grădinile și anexele la 320
de gospodării țărănești.
Se află sub apă 7 240 hectare cul
tivate cu grîu, porumb, orz. sfeclă
de zahăr, sfeclă furajeră, legume din

«
Furtuna care a traversat recent zonă de vest a țârii a
afectat peste 70 de localități urbane și rurale din ju
dețele Arad și Timiș. Numai in județul Arad, vintul pu
ternic, care a atins pe alocuri viteza de 144 km/oră, a
smuls acoperișurile cîtorva mii de imobile, precum și de

satu mare:

la sute de adăposturi de animale, depozite, pătule fi
sere, zeci de hale industriale și unități anexe.
în fotografii : din serele C.A.P.-ului Variaș, județul Ti
miș (stingă) nu au rămas declt rome strîmbate și cioburi |
iar la Periam (județul Timiș), chiar și din acoperișuri aco
perite cu țiglă nu au rămas decit șarpantele.

Spicul griului abia se vede de sub apă...

Precipitațiile neobișnuit de abundente căzute in ultimele zile în județul Satu Mare au calamitat in totalitate culturile de cereale, plante
tehnice, legume și altele de pe 11 669
hectare și, parțial, de pe 115 982 hec
tare, din care rezultă o pagubă de
circa 300 milioane lei. Se adaugă la
acestea și faptul că alte 20 000 hec
tare au rămas neînsămințate, tot din
cauza ploilor frecvente căzute în ul
timele luni. Pagubele pricinuite agriculturii reprezintă 40 la sută din
valoarea producției globale vegetale
planificate să fie realizată în acest
an în cooperativele agricole sătmă
rene. Aceasta, fără a mai pune in
calcul și consecințele negative pe
care golurile create în producțiile ve
getale le au asupra zootehniei. Au
fost, de asemenea, inundate parțial
și vetrele unor sate, numeroase lo
cuințe fiind avariate sau prăbușite.
Sub îndrumarea organelor și or
ganizațiilor de partid, toți cetățenii
din zonele afectate au trecut la ac
țiuni energice de diminuare a efec-

BACĂU
Și în județul Bacău. în zona mij
locie a Văii Trotușului. au căzut ploi
abundente însoțite de grindină si
furtuni puternice, care au scos din
funcțiune capacități de producție, au
avariat linii electrice, căi de comu
nicație, au inundat mari suprafețe
cu culturi agricole. Numai în zo
nele Moineștiului si Tg. Ocna, preci
pitațiile căzute intr-o singură oră au
insumat pe alocuri 80—90 litri pe me
trul pătrat. Cel mai mult au avut de
suferit unitățile industriale de P®
platforma
petrochimică Borzești.
Aici, ca urmare a căderii unor linii
de alimentare cu energie electrică, au
fost scoase din funcțiune uzinele de

telor provocate de inundații asupra
culturilor, de punere la adăpost a
familiilor sinistrate, precum și a animalelor din gospodăriile acestora și
ale unor unităti agricole.
Pe raza consiliului agroindustrial
Beltiug, de exemplu, se află sub apă
mai bine de jumătate din totalul ce
lor 12 000 hectare cultivate cu grîu,
porumb, sfeclă de zahăr, in, viță de
vie. Nivelul apei care băltește este
atît de ridicat incit griului abia i
se mai vede spicul din apă. Parcă
ar fi orezarii. Cooperatorii din Răteșt.i — români, maghiari, germani —
acționează neobosit, cu calm, în de
plină unitate frățească, pentru a evi
ta producerea de noi pagube. îl întîlnim in zonă pe președintele con
siliului agroindustrial, loan Berecsenyi. Fața îi trădează oboseala, după
cele 24 de ore de cînd n-a lipsit o
clipă de la nici o acțiune de inter
venție.
— Pagubele sînt mari, vom pierde zeci de procente din producție
— ne spune el — dar, după cum ve-

cauciuc sintetic butadienic și poliizoprenic, precum și instalațiile de
cracare catalitică si solventare din
cadrul rafinăriei A fost inundată și
stația de 35 kV „Cuclur", fapt ce a
dus la întreruperea alimentării cu
energie electrică a municipiului Gh.
Gheorghiu-Dej.
în zona petrolieră a Moineștiulul
au fost afectate peste 500 de sonde,
care au stationat ore in șir. în aceeași zonă, în exploatările forestie
re au fost avariate drumuri in lun
gime de 125 km și blocate 51 de
parchete de exploatare. A fost scoasă
din funcțiune ne timp de o săptămină unitatea de industrializare a lem-

CUM SINT SOLUȚIONATE SCRISORILE OAMENILOR MUNCII?
într-o scrisoare se
semnala că de un timp
satul Motru-Sec, com
ponent al comunei Padeș, județul Gorj, stag
nează din punct de
vedere edilitar.
_____ în răspunsul Comitetului ju
dețean Gor,j al P.C.R.,
căruia redacția i-a tri
mis spre rezolvare această sesizare, se ara
tă că, intr-adevăr, pină
la definitivarea
și
aprobarea schiței de
sistematizare, nu s-au
întreprins acțiuni deo
sebite pentru dezvolta
rea edilltar-goșpodărească a satului Motru-Sec, activitățile ob
ștești desfășurîndu-se
în localuri improvizate
sau la școala generală
din sat. în urma apro
bării schiței de siste
matizare. situația a În
ceput să se îmbunătă
țească : ca primă mă
sură, a fost dată In fo
losință o nouă școală
gimnazială, cu 8 săli
de clasă, la construirea
căreia și-au adus contribuția si cetățenii. De

asemenea, anul acesta
va incepe construcția
magazinului sătesc, iar
pentru a se asigura
condiții de desfășurare
a activităților cultu
rale, în urma propu
nerilor făcute de să
teni, au început lu
crările de reparații ca
pitale la o clădire,
proprietatea consiliului
popular. în care se vor
amenaja o sală de
spectacole și o biblio
tecă. Consiliul popular
comunal a făcut de
mersurile
necesare
pentru a se introduce
și în satul Motru-Sec
rețea de alimentare cu
apă potabilă. Urmă
rind aducerea la înde
plinire a programului
adoptat,
consiliul
popular comunal va
iniția și alte acțiuni în
vederea dezvoltării edilitare a satului.

într-un nou
cartier din
Caransebeș
Mai multi cetățeni
din acest oraș, care
locuiesc în noul cartier
aflat in construcție în
partea de nord a lo-

calitătii. semnalau că
intimpinâ o serie de
greutăți datorită slabei
preocupări a construc
torului (șantierul 102
al I.J.C.M.) pentru ca
litatea lucrărilor. Este
vorba de unele defec
țiuni rămase nereme
diate la apartamente
si la părțile comune
ale unor blocuri, inun
darea unor subsoluri,
neamenajarea
căilor
de acces spre locuințe
neasigurarea anei cal
de menajere in timpul
verii etc.
La această sesizare.
Biroul executiv al
Consiliului popular al
orașului
Caransebeș,
județul Caras-Severin.
ne-a comunicat răs
punsul de mai jos :
„întrucît blocurile la
care se referă semna
tarii scrisorii se află
într-o zonă in con
strucție. unele lucrări
nu au putut fi încă
definitivate de con
structor. în urma veri
ficărilor efectuate la
tata locului s-a stabilit
ca oină la sfirsitul
anului să fie terminată realizarea drumurilor de acces. la care

au și început lucrările,
si să fie încheiate toa
te remedierile necesa
re la aDartamente.
Dentru recepția lor fi
nală. Pină in prezent
au fost racordate sub
solurile la rețeaua de
canalizare, s-au refă
cut unele izolații, s-a
Înlăturat condensul din
unele camere. Locata
rii care doresc să
consulte devizele de
execuție a aparta
mentelor se pot adresa
in orice zi oficiului
pentru construirea si
vinzarea
locuințelor,
în ce privește asigura
rea apei calde mena
jere. aceasta era fur
nizată de centrala ter
mică a I.C.M. Caran
sebeș. la care acum,
în perioada de vară,
se execută reparații,
S-au făcut demersurile necesare snre a se
găsi o altă soluție pen
tru această perioadă.
De asemenea, s-au
luat măsuri pentru in
stalarea unor telefoa
ne publice în zonă,
precum și pentru res'pectarea graficelor de
circulație a mijloace
lor de transport în
comun.

Satul va fi
apărat
de inundații
Hie Vlad din satul
Ciuresti. comuna Corbu. județul Olt. relata
intr-o scrisoare adre
sată redacției că de
punerile naturale de
materiale in albia
riului
Vedea
și
stabilizarea acestora,
precum si apariția
si dezvoltarea vegeta
ției in albia minoră
favorizează inundarea
terenurilor agricole si
a gospodăriilor cetățe
nilor din zonă.
Oficiul de gospodă
rire a apelor Olt. constatînd la fata locului
caracterul întemeiat al
sesizării, a aprobat de
frișarea vegetației din
albia respectivă, lucra
re ce va fi executată
prin grija consiliului
popular comunal și cu
ajutorul
cetățenilor.
De asemenea, oficiul
va acorda asistență
tehnică de specialitate
la decolmatarea aces
tui sector de rîu, folosindu-se utilajele din
dotarea schelei de ex
tracție Ciurești. în răs
puns se mai arată că,
în vederea diminuării

volumului de sedimen
te din albia rîului. uni
tățile de construcții să
fie dirijate să exploa
teze agregatele de ba
lastieră. de bună cali
tate. din zona respec
tivă. Ca urmare a an
samblului acestor lu
crări. prevăzute a fi
încheiate in semesirul
al II-lea al anului,
pericolul inundațiilor
în satul Ciuresti va fi
definitiv îndepărtat.

Organizarea
producției
în cooperativa
agricolă
la nivelul
posibilităților
reale
Soluționînd o sesi
zare referitoare la
unele neajunsuri din
activitatea cooperativei
agricole de producție
Hiipiceni, județul Bo
toșani, Comitetul ju
dețean Botoșani al
P.C.R. precizează mă
surile adoptate : reda
rea în circuitul arabil
a suprafeței de 24 ha
teren, prin defrișarea
unor vii răzlețe ; în-

cheierea unor contracte
pentru predarea,
in
acest an. la fondul
central al statului, a
cantității de 15,8 tone
struguri de către cetâțenii care dețin loturi plantate cu vită
de vie ; întocmirea
unei evidențe clare a
membrilor cooperatori
care au in folosință
personală
terenuri
mai mari decât pre
vede statutul si re
cuperarea
contrava
lorii producției obținu
te pe acestea ; execu
tarea unor lucrări de
fertilizare a solului și
de curățire a pomilor
în livada C.A.P. ; asi
gurarea unei baze fu
rajere corespunzătoare
pentru dezvoltarea sec
torului zootehnic. In
finalul răspunsului se
arată că, pentru neajunsurile manifestate,
care s-au tradus prin
serioase deficiente în
domeniile amintite, au
din
fost schimbați
funcție Vasile Mustață,
primarul comunei Hlipiceni. V. Bălan, pre
ședintele C.A.P.. M.
Oghinciuc, contabilulsef al cooperativei si
Mihai Scarei si Dumi
tru Buda. șefi de
fermă.

deți, organizați în formații, oamenii
acționează la deschiderea canalelor
înfundate, tac rigole de scurgere a
apei de pe culturile de griu și pră
sitoare. Mecanizatorii lucrează cu
tractoare echipate cu pluguri pentru
desfundarea canalelor la Beltiug, Rătești și Socond.
Cu aceeași răspundere se acționea
ză și în alte zone. Astfel, la o bază
de recepție din zona consiliului agro
industrial Supur, în care au pătruns
apele rîului Crasna, au fost instala
te pompe de evacuare a apei, tn
timp ce Un mare număr de cetățeni
lucrează la săparea șanțurilor din
împrejurimi. La fel, in cooperative
le agricole din Pir, Andrid și alte
le, de unde griul recoltat n-a pu
tut fi transportat la baze, acesta a
fost depozitat pe platforme uscate șl
acoperit, aflindu-se acum în deplină
siguranță.

Octav GRUMEZA

Zi și noapte la datorie

A

Nu pot exista
„comune
uitate"...

județul Sălaj. în aceeași zonă sînt
inundate 121 de gospodării țără
nești și sînt afectate de inundații
cinci unităti economice. Continuă să
fie întreruptă circulația pe calea fe
rată in sectorul Zalău-Jibou datorită
avariei produse intre satele PopenlMirșid.
Pretutindeni. în zonele unde au
fost semnalate inundații, organele si
organizațiile de partid, consiliile
populare, comandamentele locale îm
potriva inundațiilor întreprind mă
suri operative, mobâliând oamenii
muncii, formațiunile de gărzi patrio
tice, militari pentru înlăturarea pa
gubelor. Se acționează cu energie
pentru protejarea bunurilor obștești
și ale cetățenilor, pentru repunerea in
funcțiune a instalațiilor industriale
afectate, pentru înlăturarea apelor ce
băltesc pe ogoare, pentru repararea
arterelor de circulație afectate.

Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul municipal Piatra Neamț ll
P.C.R. : Pe baza verificărilor făciite s-a con
statat că în apropierea blocului DO. de ne
Aleea Plaiului, există două terenuri virane care
pot fi amenajate de locatarii blocului, pentru a
fi cultivate cu legume și zarzavaturi. în acest
scop, s-a început transportarea pămintului ve
getal necesar.
• Direcția sanitară a municipiului București :
Mutarea policlinicii de copii a sectorului 3 (in
localul din strada Globului) s-a făcut pentru a
se asigura o utilizare rațională a medicilor prin
cipali sau primari de specialitate. Locuitorii (de
pe străzile Sabitel. Stejarului. Șoseaua Cătelu
etc), care au de făcut tratamente si nu au
mijloace de transport în comun directe spre
policlinica Titan, le vor efectua la dispensarul
urban de adulți din strada Pescărușului 121.
• Comitetul executiv al Consiliului popular
si municipiului Buzău : în vederea înlăturării
infiltrațiilor de ană la cele trei blocuri din
cartierul „Episcopiei", la care se referă cores
pondentul voluntar Constantin Sîrbu. I.J.G.C.L.
Buzău va reface izolația teraselor pină la data
de 1 august a.c. De asemenea, pe baza progra
mului aprobat de comitetul executiv al consi
liului popular județean. în prezent sînt în curs
de reparare si modernizare cele două centrale
termice din zonă.
• Comitetul executiv al Consiliului popular
al municipiului Sibiu : Din verificările efectuate la fata locului a reieșit că au fost reluate
lucrările de reparații capitale la imobilul din
piața „6 Martie" nr. 30 din localitate, despre
care era vorba în sesizarea semnată de Vasile
Mocanu.
Gheorghe P1RVAN

nului din municipiul Gh. GheorghiuDej.
La chemarea organelor locale d»
partid, mii de oameni ai muncii p
luat parte la acțiunile de salvare bunurilor, de repunere în funcțiune
a unităților afectate. Mari forte uma
ne și materiale au fost concentrate
în zona comunei Bogdăneștl, unde,
din cauza căderii unui stilp. linia de
400 kV Borzești—Brașov a fost în
treruptă. Specialiști și muncitori de
la Grupul de șantiere electromontaj
și I.R.E. Bacău, ajutați de specialiști
și muncitori de la I.R.E. Brașov, au
lucrat in condiții deosebit de dificile,
pe pante abrupte, timp de trei zile
și două nopți, pentru a repune sub
tensiune această importantă magis
trală electrică. Formațiile de inter
venție conduse de maiștrii Dumitru
Cojocaru, Nicolae Prepeliță. Ene
Gugu. îndrumate în permanentă de
inginerii Aurel Alexandrescu și
Gheorghe Ionesei. au muncit fără
întrerupere zi și noapte pentru a
transporta și monta pe creste de
dealuri și munți o mare cantitate de
materiale aduse în acest scurt răstimp tocmai de la Iași, Suceava și
Roman.
Forte masive au
_.. fost concentrate
Si în zona petrolieră. Echipele de in
tervenție de la schelele Modîrzău.
Zemes. Tg. Ocna și Comănesti au ac
ționat cu mijloace mecanice adecva
te chiar din primele ore de la de
clanșarea furtunii. Ca urmare a in
tervenției lor hotărîte. într-o zl «i
o noapte toate sondele avariate au
fost repuse în funcțiune. Cu aceeași
operativitate s-a intervenit si în agricultură. unde au fost calamitate
culturile de pe o suprafață de 31 289
hectare. în consiliile agroindustriale
Enăchești. Gh. Gheorghiu-Dej. Helegiu. Răcăciuni. Sascut. mii de me
canizatori. țărani cooperatori, tineri
și vîrstnici. au ieșit la decolmatarea
canalelor de evacuare, la săparea
șanțurilor pentru scurgerea apelor.
După zvîntarea terenului, ei au com
pletat golurile din culturi, iar pe su
prafețele compromise au făcut reinsămîntări. S-a intervenit energic ?i
pentru restabilirea circulației pe tra
seele rutiere avariate. La Răcăciuni.
întreaga suflare a comunei a lucrat
la degajarea de viituri a terasamentului căii ferate, iar în zona orașu
lui Tg. Ocna numeroși cetățeni din
Dofteana. Bogata si Poieni au luat
parte la repararea șoselei naționale
și a podurilor avariate, asigurând
desfășurarea normală a circulației.
Gh. BALTA
corespondentul
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Cronica

A apărut în limbile maghiară și germană:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la consfătuirea de lucru
cu cadrele din zootehnie
EDITURA POLITICA

21 IUNIE 1980

Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări
a Zilei Renașterii Poloniei
<■

Joi după-amiază, la Casa de cul
tură a sindicatelor din Slatina, re
prezentanți ai Ambasadei R.P. Po
lone la București s-au întîlnit cu
activiști de partid și de stat, ai or
ganizațiilor de masă și obștești, cu
oameni ai muncii din localitate, în
cadrul manifestărilor organizate in
țara noastră cu prilejul celei de-a
36-a aniversări a Zilei Renașterii Po
loniei.
Relevînd însemnătatea evenimentu
lui, Maria Ghițulică, secretar al Co
mitetului județean de partid, a sub
liniat că. asemenea întregului nostru
popor, locuitorii județului Olt, care
întrețin relații de prietenie cu cei ai
voievodatului Piotrkow-Trybunalski,
se bucură de succesele înregistrate de
oamenii muncii din Polonia în opera de edificare a socialismului, și
le adresează cele mai calde felici
tări.

în cuvîntul său. Henryk Sawarzynski, oonsilier al Ambasadei R.P. Po
lone la București, a făcut o trece
re în revistă a principalelor momen
te din lupta eroică a maselor popu
lare din țara sa pentru eliberarea
patriei de sub dominația fascistă și
a evocat profundele transformări în
noitoare înfăptuite, sub conducerea
Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
în toate domeniile vieții materiale și
spirituale.
Vorbitorii au subliniat că relațiile
frățești dintre partidele si statele
noastre au cunoscut, în ultimii ani,
ca rezultat al întilnirilor și convor
birilor dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Edward Gierek, un curs
continuu ascendent.
în încheiere a fost prezentată o
gală de filme documentare poloneze.
(Agerpres)

Joi a fost semnată la București
oonvenția de colaborare între Uniu
nea compozitorilor din Republica
Socialistă România și Uniunea na
țională a scriitorilor și oamenilor de
artă din Cuba pe anul 1980. Docu
mentul prevede schimburi de infor
mații șl materiale documentare, de
delegați Intre cele două uniuni. In
•copul mai bunei cunoașteri a crea
ției și vieții muzicale din România
și Cuba.
Convenția a fost semnată de Petre
Brâncuși, președintele Uniunii com
pozitorilor, și de Humberto Castello,
ambasadorul Cubei la București.
★
>
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a
celei de-a XXVIl-a aniversări a
asaltului cazărmii Moncada — Ziua
insurecției naționale cubaneze. In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea a organizat, joi
după-amiază. o manifestare culturală.
In cadrul căreia directorul Operei
Române. Petre Codreanu, a împărtă
șit impresii de călătorie în Republica
Cuba. A urmat un film documentar;
despre Cuba de azi.
La manifestare au luat parte mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S.. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, un numeros public.
Au fost prezenți dr. Humberto Căs-

zilei
tello. ambasadorul Republicii Cuba
la București, si membri ai ambasadei.
★
Joi după-amiază s-a înapoiat în
Capitală, sosind din Austria, lotul
olimpic de elevi români care a re
prezentat culorile patriei la cea
de-a XH-a ediție a Olimpiadei in
ternaționale de chimie, recent desfă
șurată la Linz.
La această întîlnire științifică a ti
neretului școlar din mai multe țări
ale Europei, școala românească a
repurtat un succes deosebit: toți
cei patru participant! au fost distinși
cu premii și medalii.
în confruntările teoretice și prac
tice care au avut loc in cadrul com
petiției, primul loc a fost ocupat de
Florin Omota. de la Liceul de matematică-fizică nr. 1 din Baia Mare,
căruia i s-a conferit ..Premiul I —
Medalia de aur“. Ceilalți trei participanți, Gheorghe Pană și Vaier
Pompiliu, de la Liceul de științele
naturii „C. A. Rosetti" din Bucu
rești, și Claudiu Supuran, de la
Liceul de matematică-fizică „Gheor
ghe Șincai" din Baia Mare, au obținut
„Premiul III — Medalia de bronz".
Lotul olimpic de elevi români a
fost condus de prof. dr. Felicia Cor
nea, șefa catedrei de chimie organi
că din Institutul național de chimie
din București.
(Agerpres)

Lucrările sesiunii Comisiei mixte româno-cehoslovace
de colaborare tehnico-științifică
în zilele de 22—24 iulie au avut loc
la București lucrările sesiunii a
XXV-a a Comisiei mixte românooehoslovace de colaborare tehnicoștiințifică. Cu acest prilej, delegațiile
română și cehoslovacă au analizat
stadiul de îndeplinire a obiectivelor
stabilite pentru perioada 1976—1980.
exprimîndu-se satisfacția ambelor
părți pentru realizările obținute, și
au fost fixate noi căi și obiective de
dezvoltare în continuare în anii
1981—1985 a colaborării tehnico-ștdn-

țifice. in interesul celor două țări și
popoare.
Joi după-amiază a avut loc sem
narea Protocolului sesiunii a XXV-a
a Comisiei mixte româno-cehoslovace
de colaborare tehnico-științifică. Do
cumentul a fost semnat de Ion Teorearfu. vicepreședinte al Consiliului
Național pentru Știință și Tehnologie,
și Antonin Mrazek. adjunct al minis
trului federal pentru dezvoltare teh
nică și investiții din R.S. Cehoslovacă.
(Agerpres)

Un succes al chimiștilor
de pe platforma petrochimică Pitești
Chimistii de pe platforma petro
chimică Pitești au realizat joi pri
mele cantităti de dimetiltereftalat.
materie primă importantă pentru
producerea fibrelor si firelor sinte
tice.
Informînd despre acest succes
printr-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comunist
Român. tovarășului
Nicolae
Ceaușescu. conducerea Combinatului
petrochimic si comitetul de partid
subliniază că fată de 90 zile cît era
prevăzut în proiect pentru efectuarea
probelor tehnologice ale instalației
perioada a fost scurtată la numai 26
de zile.
Raportîndu-vă acest succes. pa

care-1 dedicăm aniversării a 15 ani
de la Congresul al IX-lea al partidu
lui — se spune în telegramă — sîntem conștient! că avem datoria să ac
ționăm în continuare cu răspundere,
atît pentru finalizarea celorlalte obi
ective prevăzute a fi puse în func
țiune în acest an. cit si pentru asi
gurarea funcționării tuturor instala
țiilor la parametrii proiectați si la
întreaga capacitate, pentru reducerea
consumurilor de combustibil si ener
gie. scăderea mai accelerată a costu
rilor de producție, creșterea produc
tivității muncii, asigurînd, totodată,
o securitate maximă in functionarea
tuturor instalațiilor.
(Agerpres)

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ - ediția a XXII-a

„Nadia rămîne cea mai bună!“
După o senzațională cursă de urmărire sportivă,
care a ținut în fața televizoarelor cu răsuflarea tăiată
zeci de milioane de oameni din țară și de peste
hotare, minunata noastră sportivă a recuperat enorm
din punctele ce i-au fost dijmuite zilele trecute, dar...
V ■

ARBITRELE, ÎNCÂLCIND IN MOD GROSOLAN
ETICA SPORTIVĂ, SPIRITUL OLIMPIC,
AU FRUSTRAT-O, IN VĂZUL LUMII,

DE MEDALIA DE AUR

UN ACT CARE PATEAZA
SPIRITUL OLIMPIC
Aseară tirziu. la încheierea
concursului de gimnastică fe
minină. cînd Ellen Berger
o... săruta pe Nadia, aflată
pe podiumul de premiere, mă
gîndeam dacă există un gest
care să poată mingiia sufle
tul jignit, rănit, al unei ti
nere sportive, care să poată
șterge petele aruncate cu
atîta sfidare pe curatul
spirit olimpic. Nu. nu există
asemenea gesturi. Buzele
cane au rostit o judecată
nedreaptă nu puteau șterge
printr-un sărut aceste pete.
Mina care i-a răpit medalia
de aur și care acum strîngea
mina sportivei îndreptățite să
o primească, nici ea nu le
putea șterge.
Zeci de milioane de oameni
din țară și din străinătate au
asistat ore întregi la o sen
zațională cursă de urmărire
sportivă. în care marea ani
matoare și eroină a fost
strălucita noastră sportivă
Nadia Comăneci. O cursă de
urmărire într-o întrecere cu
sportive de înaltă valoare. în
care Nr
a reușit ceea ce
unii nu ubfcdeau : să recupe
reze punctele atît de mult
dijmuite în zilele trecute de
arbitre și să treacă de pe
poziția a 4-a pe un loc care
o îndreptățea să primească
medalia de aur.
Au fost momente de o
mare tensiune și de mare
frumusețe sportivă. Handica
pată din nou de arbitre prin^■-o notare care a dezavan
tajat-o la sărituri. Nadia gă
sește resurse morale să se
„răzbune" pe aparatul care
i-a fost atît de neprietenos
cu o zi în urmă și să im
pună. în mod implacabil,
acordarea notei maxime la
paralele : 10 ! Partenerele ei
de întrecere urcă și coboară
în clasament, după meritul
lor. dar nu în puține cazuri
după „meritul" arbltrelor.
Nadia urcă după meritele ei.
Nu vrem să subapreciem, nu

vrem să diminuăm cu nimic
din talentul, din tenacitatea,
din dorința arzătoare a ce
lorlalte sportive care s-au
aflat în această formidabilă
cursă de cîștigare a Întrece
rii. Ele au meritele lor și
merită felicitări pentru fru
moasele lor evoluții. Nadia
însă a fost cea mai bună și
numai interese care vin atît
de flagrant, atît de grosolan
in contradicție cu spiritul
olimpic, cu cinstea sportivă
au făcut ca la finalul între
cerii, atunci cînd Nadia se
afla la cea mai grea probă,
la bîrnă, și cînd, practic,
avea nevoie de o zecime de
punct pentru a trece în frun-

vinte tncîntătoare despre
„Nadia noastră". Ziarul de
specialitate
„SOVIETSKI
SPORT", relatînd formida
bilul exercițiu de 10 al
Nadiei din prima zi de
concurs, scria că „atît de si
gură se mișcă Nadia Comă
neci pe birnă, încit parcă se
lipește de ea și o vrăjește."
Pe de altă parte, cotidianul
francez „L’EQUIPE" avea
reprodusă în prima pagină
— la vedere, pe locul rezer
vat îndeobște editorialelor
— o fotografie pe trei coloa
ne reprezentînd-o pe marea
noastră gimnastă la bîrnă, în
poziția „sprijin în echer" —
imagine luată în timpul ace-

cursul iar rezultatul final
depindea exclusiv de exerci
țiul Nadiei la bimă. Pentru
a obține din nou titlul de
campioană olimpică, așa cum
îl cucerise atît de strălu
cit la Montreal, cea mai
bună gimnastă a lumii tre
buia să ia cel puțin 9,95. Vă
închipuiți ce putea fi în su

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA
te și a intra în posesia meda
liei de aur și a titlului de
campioană olimpică, acea fe
meie cu săruturile șl cu îm
brățișările, ea și alte colege
ale ei, fără remușcări, cu ci
nism si fără mustrări de con
știință. uitînd că au depus
cu numai dteva zile in urmă
jurămlntul olimpic, să-i fure
Nadiei bucuria pentru care
a trudit, a muncit cinstit,
cu sufletul șl glndul cu
rat al adolescentei, cu dîrzenia si sobrietatea pentru care
o îndrăgesc sute de milioa
ne de tineri si tinere din
lume. I-au furat medalia de
aur !
i
...Dar să ne Întoarcem la
început.
înainte de a pătrunde în
sala de ooncurs. ne-a produs
o bucurie si o mîndrie lesne
de înțeles să vedem, la cen
trul de presă, cum trei pu
blicații de mare tiraj inserau
în numerele lor. apărute cu
o zi înainte, fotografii si cu-

Pentru concursul feminin pe apa
rate ce va avea loc astăzi, gimnas
tele noastre Nadia Comăneci și Emi
lia Eberle sînt clasate foarte bine la
3 aparate. La bîrnă. Nadia Comăneci
se află în frunte cu 9,950 p, urmată

luiași exercițiu la bîrnă,
reușit luni la impuse. Deasu
pra, scris cu litere de-o
șchioapă, titlul „Comăneci,
mieux que Comăneci !“ (Comăneci mai bună decît Co
măneci) sublinia că aici, la
Moscova, zîna de la Montreal
fusese in acea zi a impuse
lor mai bună decit la Mont
real și că Nadia se întrece
de fapt cu ea însăși. Altă
publicație la care ne referim
este cotidianul „DEUTSCHES
SPORTECHO" DIN R.D.G..
care insera în pagina a 5-a
trei portrete însoțite de foto
grafii ale unor stele sportive
care strălucesc pe firmamen
tul Olimpiadei '80. Primul
portret era al Nadiei Comă
neci, așa cum arată ea acum,
la 18 ani, ca o tînără fru
moasă și atrăgătoare.
Concursul a început să se
deruleze...
Și a urmat acel moment
de cea mai înaltă tensiune,
cînd toate pretendentele la
primul loc încheiaseră con-

Astăzi, concursul feminin pe aparate
de Emilia Eberle — 9,900 și Șapoșnikova — 9,875. La sol, Nadia Comă
neci este situată pe primul loc, la
egalitate cu Kim, Șapoșnikova șl

• O NOUĂ IPOTEZĂ
• SOARELE LA... DO
MICILIU.
„Sun-Plus 451“ este
PRIVIND PLANETA MAR
americani.
Doi
experți
TE.
prof. Stanley Zisk, de la Insti
tutul de tehnologie din Massachussetts, și prof. Peter Mouginis-Mark, de la Universi
tatea Brown, au anunțat că, pe
baza examinării înregistrărilor
radar, se poate aprecia că sub
suprafața planetei Marte ar
exista „pungi" de apă. Zona
studiată, denumită „Soîis Lacus"
(Lacul Soarelui), are lățimea de
480 km și lungimea de aproxi
mativ 960 km. Cei doi experți
americani au precizat că, deși
informațiile pe care le-au ana
lizat nu certifică existența apei
pe Marte, ei nu au putut găsi,
deocamdată, altă explicație a
caracteristicilor zonei cercetate
— și anume lipsa oricărei deni
velări, precum și o bună capa
citate de reflecție a luminii.

fletul acestei fete cînd știa
că n-are in față decît alter
nativa perfecțiunii ! E ora
22,27. nouă ni se oprise su
flarea in tribune, iar ea,
rămasă singură cu ea însăși,
urcă liniștită pe aparat și
începe să se miște cu dezin
voltură (cel puțin așa dădea
impresia) pe cei 10 cm ai
birnei. Nadia termină exer
cițiul fără greșeală și ateri
zează direct în... brațele lui
Bela Karoly, care o sărută cu
foc, poate ca niciodată,
într-atît de reușită îi fusese
execuția. întregul grup de
români aflat în sală aplaudau
entuziast, cu convingerea
absolut
îndreptățită,
că
Nadia a reușit. a obținut
titlul!
arDar minutele
acord
bitrele nu cad
asupra notei, se presimte
ceva rău, șefa comișei teh
nice feminine a Federației internaționale de_ gim
nastică — Ellen Berger,
din R.D. Germană • pleacă

Gnauck — 9,925, iar la sărituri, de
asemenea, Comăneci este pe locul I.
cu 9,925, la egalitate cu Kraeker
(R.D.G.) și Gnauck. La paralele.

un aparat fabricat recent în
Austria, care emite, după do
rință. raze ultraviolete și raze
infraroșii, reglabile separat. Se
ria de modele cuprinde alte trei
aparate și a fost denumită „co
piii soarelui", ceea ce explică și
semnificația fotomontajului ală
turat, în care se poate vedea
aparatul „Sun-Plus 451", ală
turi de un copilaș pe o plajă
însorită.

din tribună și se duce la arbitrele de la birnă, Bela
aleargă de trei ori la masa
juriului și parlamentează în
delung acolo, Nadia așteaptă !
Rezultatul nu s-a anunțat
încă, dar gimnasta Davidova
iese in trening pe podiumul
de concurs și salută fericită
publicul. De ce ? Doar nota
Nadiei era încă în discuție, și
nu urma să fie holărită de
arbitri ? Maria Simionescu,
șefa brigăzii de arbitre de la
birnă, care nu fusese de
acord cu notele flagrant
eronate propuse de arbitre,
se duce și ea la masa
juriului. Dar se întoarce tot
agitată și supărată. Ea refuză
să facă comanda electronică
a notei pentru ca aceasta să
apară pe ecranul luminos al
sălii. Nu-i „nici o problemă" ;
ce dacă persoana în drept,
șefa brigăzii de arbitre, nu
este de acord să afișeze un
rezultat incorect ? Ceea ce
refuză Să facă șefa brigăzii
de arbitre face directorul de
concurs — Kolog Nomus, din
U.R.S.S. : se duce, apasă Pe
butoane și pe ecran citim
stupefiați nota Nadiei : 9,85.
La bimă ! Aparatul despre
care, așa cum subliniam la
început, un ziar de speciali
tate și de mare autoritate,
„Sovietski sport", scria că
Nadia cînd lucrează la bîrnă
„parcă se lipește de ea șl o
vrăjește".
Așa s-a scris Istoria unul
titlu olimpic luat — mai
bine spus, smuls — în mod
samavolnic din mina Nadiei.
Gheorqhe MITROI

Emilia Eberle este situată pe locul
doi, cu 9,950 p, precedată de Gnauck
— 9,975 p.
Dar să vedem ce vor spune arbitrele. Acele prea cinstite arbitre cu
memorie atît de slabă cînd e vorba
de „jurămîntul olimpic...".

Un strălucit succes al luptătorilor români

ȘTEFAN RUSU-CAMPION OLIMPIC
Turneul olimpic de lupte grecoromane s-a încheiat joi seara cu o
strălucită victorie a culorilor spor
tive românești, victorie datorată
valorosului nostru sportiv Stefan
Rusu. care a cucerit titlul de cam
pion olimpic si medalia de aur la
categoria 68 kg. încă din primele
tururi. Ștefan Rusu s-a’ anunțat a
fi unul dintre principalii aspiranți
la succesul finaL prin maniera cu
care a luptat în fiecare meci, prin
calitățile morale ce i-au îngăduit
să depășească momente dificile în
această întrecere cu cei mai puter
nici luptători din lume ai catego
riei. Cheia succesului a fost, desi
gur. victoria obținută în fata cam
pionului Bulgariei. Atanasov, pen
tru ca în turneul final să-1 învingă
pe eternul său rival, polonezul
Andrzej Supron. Ștefan Rusu a Re
alizat majoritatea victoriilor sale
din acest turneu olimpic prin tuș,
folosind o gamă variată de procedee
tehnice. Dealtfel, este recunoscut în
lumea acestui sport ca unul dintre
cei mai tehnici luptători. Prima
medalie de aur a delegației noastre
la actuala Olimpiadă obținută de un
concurent la lupte greco-romane
vine să confirme tradiția noastră în
această disciplină, care ne-a adus
multe satisfacții la marile compe
tiții internaționale, și îndeosebi la
Olimpiadă.
Născut la Rădăuți, cu 24 de ani în
urmă. Ștefan Rusu a început să
practice sportul luptelor încă de la
10 ani. Primul său succes interna
tional a fost cîstigarea titlului de
campion european de juniori din
1974. La seniori, calitățile sale fi
zice și tehnice deosebite l-au im

ALTE REZULTATE
ALE REPREZENTANȚILOR NOȘTRI
CANOTAJ
Toate echipajele românești care
participă la competiția olimpică de
canotaj au obținut calificarea în fi
nalele de sîmbătă (in probele femi
nine) și duminică (la masculin), ce
se vor desfășura pa pista de apă de
la Krilatskoe. Ieri. în prima semi
finală la schif simplu feminin. Sanda
Toma a ctstigat cursa. în fata con
curentelor Beryl Mitchell (Marea
Britanie) și Beata Dziadura (Polo
nia). Ocupînd locul doi în semifi
nala disputată ieri, echipajul mascu
lin de 2 fără cirmaci, alcătuit din
Constantin Postoiu si Vaier Toma, a
obtinut, de asemenea, calificarea în
finala probei.

TIR
După prima manșă * probei de
pistol viteză din cadrul concursului
de tir, reprezentanții țării noastre,
Corneliu Ion și Marin Stan, se află
printre fruntași. Corneliu Ion ocupă
locul I. cu 299 puncte (din 30 de
focuri), la egalitate cu Jurgen Wiefel
(R. D. Germană), iar Marin Stan
este situat pe poziția a 3-a. cu 298
puncte, cu aceeași performantă fiind
înregistrat și Gil Son Soh (R.P.D.
Coreeană).

HANDBAL
în turneul de handbal : România—
Iugoslavia 21—23 (9—12). Sîmbătă,
echipa noastră va juca cu formația
U.R.S.S.

GIMNASTICĂ - MASCULIN
Ieri s-a încheiat concursul mascu
lin pentru titlul la individual com
pus la gimnastică. în care victoria a
revenit sportivului sovietic Aleksandr
Ditiatin, eu 118,650 puncte. Dintre
gimnaștii noștri cel mai bine s-a cla

de ele. comandă manevrele ne
cesare. Un simplu nor trecător
care acoperă doar pentru cîteva
clipe „astrul zilei" nu este sufi
cient pentru a-1 „înșela", si doar
vîrstă de 28 de ani. El a luat înnorarea mai îndelungată poate
startul, vineri, din New York și declanșa ordinul de ridicare a
intenționează să atingă Parisul jaluzelelor.
în circa 22 de zile. Principalele
escale ale călătoriei sint Groen
• UN EPISOD INE
landa. Islanda. Scoția.

Dl PRETUTINDENI

DIT AL „TEMERARULUI-.
• JALUZELE AUTO A fost sau nu celebra actriță de
film Greta Garbo o adevărată
• DE-A CURMEZIȘUL
MATE. Ultima noutate în ma Mata Hari ? Sub acest titlu, re
ATLANTICULUI CU DEL- terie de automatizare sau „me vista ..Newsweek" comentează o
TAPLANUL. într-o tentativă canică inteligentă", cum i se mai carte asupra vieții actriței, sem
de traversare a Oceanului Atlan
tic la bordul unui deltaplan (cel
mai simplu aparat de zbor, constînd dintr-o nînză montată pe
un cadru metalic în formă de
triunghi, care servește drept su
port si „pilotului") s-a lansat
americanul Eagle Șarmant. în

spune: jaluzelele care coboară
singure cind soarele bate în
geam. în acest scop, pe fațada
imobilului este plasat un capta
tor solar, care înregistrează si
transmite unui minicomputer
datele privind intensitatea raze
lor solare. Computerul interpre
tează aceste date si. In funcție

/

pus repede în arena internațională,
el cucerind titlul de campion al lu
mii la Ciudad de Mexico. La aceste
titluri se adaugă 3 medalii de aur
la campionatele europene. Cu patru
ani în urmă, la J.O. de la Montreal,
Ștefan Rusu câștigase medalia de
argint.
După Dumitru Pîrvulescu (1960,
Roma). Gheorghe Berceanu și Ni
colae Martlnescu (1972, Miinchen),
Ștefan Rusu este al patrulea spor
tiv român care îsi adjudecă titlul
olimpic la lupte greco-romane.
Medalia de argint a revenit polo
nezului Andrzej Supron. iar cea de
bronz suedezului L. Skjold.

nată de autorul britanic Charles
Higham. Potrivit acesteia. Greta
Garbo, azi în vîrstă de z72 de
ani. ar fi servit drept mesager
lui William Stephenson, cunos
cutul agent secret al lui
Churchill în timpul celui de-al
doilea război mondial, omul a

sat la individual compus Dan Grocu,
cu 115,225 puncte, pe locul 9, iar
Kurt Szilier a ocupat locul 14, cu
114,650 puncte.

BOX
în „maratonul" pugilistic, repre
zentantul României la cat. pană Titl
Cercel a obținut o meritată victorie
la puncte în fața lui Robert Gonczi
(Ungaria). Boxerul român a avut
două reprize inițiativa, remarcîndu-se
prin serii de lovituri puternice apli
cate la plex și figură. In partida ur
mătoare. Tlti Cercel îl va intîlnl pe
cubanezul Adolfo Horta, care l-a în
vins la puncte pe suedezul Bengtsson.

SCRIMĂ
Proba feminină de floretă a fost
cîștigată de Pascale Trinquet (Fran
ța). urmată de Magda Maros (Unga
ria). Barbara Wyczozanska (Polonia),
Ecaterina Stahl (România). Brigitte
Gaudin Latrille (Franța) și Dorina
Vacoaroni (Italia). Pentru prima dată
la ultimele Olimpiade. în turneul
final nu s-a calificat nici una dintre
scrimerele sovietice.

ATLETISM
Concursul olimpic de atletism a
debutat la stadionul Lujniki cu proba
de 20 de km marș, ciștigată de italia
nul Maurizio Damilano. cu lh 23’35”.
Sportivii români care au Intrat ieri
In concurs s-au calificat în fazele su
perioare ale întrecerii. La suliță
femei. Eva Zorgo-Raduly a obținut
calificarea în finala probed, cu 63,84
m. Doina Beșliu și Fița Lovin vor
evolua în semifinalele probei de 800
m iar Horia Toboc, la 400 mg, va
participa la semifinale. Printre ca
lificați! în finala probei de 10 000 m
se numără șl Ilie Florolu. care a
obținut în seria sa 29’03”l/10.

cărui viață plină de neprevăzut
constituie subiectul volumului
de mare succes „Temerarul" („A
Man Called Intrepid") și al seria
lului cu același nume, transmis
în prezent si la televiziunea
noastră. In această calitate, ea
a comunicat „Temerarului" in
formații prețioase în legătură
cu activitatea unui bogătaș sue
dez apropiat cercurilor naziste
și l-a ajutat pe marele fizician
atomist danez Niels Bohr, ale
cărui lucrări prezentau o im
portanță deosebită pentru fa
bricarea unei bombe atomice,
să scape din Danemarca ocu
pată de hitleriști.

• CU
SCHIURILE
PE... APĂ. Cîțiva cercetători
de la Universitatea din Hiroșima au realizat schiuri nautice
pentru „mers" pe apă. Schiurile
au lungimea de 180 cm. lățimea

de 25 cm șî grosimea de 30 de
centimetri și au trecut cu suc
ces toate testele. Deocamdată
recordul de „mers" pe apă este
de 1 700 metri, dar se fac pregă
tiri în vederea parcurgerii „pe
jos" a unei distanțe de 30 de
kilometri pe suprafața mării.
Invenția este interesantă, dar...
cui folosește ?

• BUNICUL
COS
MONAUT. După cum se știe,
cosmonautii sînt recrutați din
tre oameni cu o sănătate per
fectă. a căror vîrstă nu depă
șește 50 de ani. Iată însă că
N.A.S.A. supune unor teste pen
tru zboruri spațiale bărbați între
55 și 65 de ani. Potrivit infor
mațiilor transmise de agenția
spațială americană, teste si
milare vor fi făcute la sfirsitul
anului curent și cu femei de
aceeași vîrstă.

tV
PROGRAMUL 1
10,3® Jocurile Olimpice de vară — Mos
cova 1980 a Rezumatul întreceri
lor din ziua precedentă • La ora
12,00 Box Transmisiune directă
• La ora 1.4,30 Gimnastică mascu
lină — finalele pe aparate
10.00 Emisiune in limba germană
17.20 Tragerea Loto
17.30 Jocurile Olimpice de vară — Mos
cova 1280 • Volei feminin : Româ
nia — Brazilia
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.55 Jocurile Olimpice de vară — Mos
cova 1800 • Gimnastică feminină.
Finalele pe aparate
22.00 Telejurnal
22.30 Jocurile Olimpice de vară — Mos
cova 1980 — Rezumat

PROGRAMUL 2

18,00 Melodii populare românești
16.30 O viață pentru o idee : loan Bog
dan — istoric, editor de cronici *1
documente
17,00 Program
Chopin
eu
Garrick
Ohlsson
17,35 Publicitate
17,40 Blocnotes — informații utilitar*
10,00 Caseta cu imagini
19,00 Prin Moldova, pe »ub munte —
documentar
19.20 1001 de seri
15.30 Telejurnal
19.56 Bijuterii muzlcal-eoregraflce
30.50 Film artistic : „Omul fără uni
formă". Producție a studiourilor
americane da televiziune. Preml*•
râ pe țară
32.00 Telejurnal
22.30 Jocurile Olimpice de vară — Mo*
cova I960 — Rezumat

cinema
* Al treilea salt mortal : SCALA
— 9: 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.15.
* Infernul din zgirie nori: SALA
PALATULUI — 17: 20.15.
* Tara cailor sălbatici : PATRIA
— 9; 11,15: 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 — 9; 11,15; 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: 11,13;
, 13,30; 15,45: 18: 20,15, FESTIVAL —
9: 1L15: 13,30; 15.45; 18: 20.
* Poveste din taiga : VICTORIA
— 9; 11; 13: 15,16; 17,30: 19,45.
* Omul-păianjen se Întoarce i
STUDIO — 10; 12; 14; 16: 18; 20.
* Cascadorul Hooper : CAPITOL
— 9; 11,15: 13,30; 15.45: 18 : 20,15.
la grădină — 21, FEROVIAR — 9;
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15. MO
DERN — 9; 11,15: 13.30: 15,45; 18;
20.15, la grădină — 21.
* Program de desene animate —
9; 10,30, Marea neliniște — 12; 14 :
DOINA.
* Detașament cu misiune specia
lă : EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30:
15,45: 18; 20,16.
* Noi aventuri pe vasul „Posei
don" : GRIVITA — 9: 11.15: 13,30:
15,45; 18; 20,15, GRADINA GLO
RIA — 21,15.
■ Bună seara, Irlna ! : BUZEȘTI
— 16; 18; 20. la grădină — 21,
ARTA — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18:
20, la grădină — 21.
* Rocky H 1 EFORIE — 9: 11,30;
14: 16,30; 19. TOMIS — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18: 28,15.
* Solo Sunny : LIRA — 16: 10,15:
20,30, la grădină — 21.
« Zizania : DACIA — 9; 11,15:
13,30; 15.45: 18; 20,15.
* Soarta Aurel șl Argentinei :
DRUMUL SĂRII — 16; 18: 20.
* Proba de microfon : FEREN
TARI — 15.30: 17,30: 19.30.
■ Vtnătoare neobișnuită :
GTULEȘTI — 9; 11; 13.15: 15.30: 17.45;
20, MUNCA — 16; 18; 20.
* Mireasa din tren 1 PACEA —
16; 18; 20.
* Abba t MELODIA — 9; 11.18;
13,30; 15.45; 18; 20,15. CULTURAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
gloria — 9: 11,15; 13.30: 15.45;
18; 20.
* Ultimul sentiment s FLOREASca — 9; ii; îs: îs.so; 17.45: 20.
* Drumul oaaelor : VOLGA — I;
11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.15.
* Ion.
Blestemul
pămtntului,
blestemul iubirii t VIITORUL —
15,15: 19.
* Cind dragostea se Întoarce >
AURORA — 9: 11,19; 13.30: 15,45;
18; 28, la grădină — 2L
* Fata care vinde Hori 1 MIORI
ȚA — 9; 11.15: 13,30: 15.45: 18;
20.15.
* Artista, dolarii *1 ardelenii 1
POPULAR — 19.30: 17,30: 19,30.
■ Rețeaua „8- 1 COSMOS — 15.30:
17,30; 19,30.
* Morțil fac umbră 1 FLACĂRA
— 16: 18; 20.
* Bietul Ioanlde 1 PROGRESUL
— 15; 18,30.
■ Prietenii mei indienii : FLA
MURA — 9: 11; 13.15; 15.30: 17.45:
20.
* Sălbaticul : GRADINA CULTU
RAL — 21.
* Pledone Africanul 1 GRADINA
FLACĂRA — 21,15.
* Sub patru steaguri : PARC
HOTEL — 21,19.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmlglu) : Statornici
pe acest pâmtnt — spectacol da
sunet șl lumină — 21,30.
• Teatrul de cometlie (la Teatrul
de vară Herăstrău) :
Zăpăcitul
— 20.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase“ (grădina Boema) : Boema,
slăbiciunea mea — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia
română- : La fintlna dorului —
18,30.
• Teatrul „Țăndărică- : Tigrlșorul purpuriu căruia-1 plăceau clă
titele — 10; da Liceul nr. 3, car
tier Titan) : Pescarul si norocul
— 20.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de M,
27 și 28 iulie. Iu țară : Vremea va con
tinua să se amelioreze și să se încălzeas
că In toate regiunile țării. Cerul va fi
variabil. Innorări mal accentuate se
' vor produce în nordul și estul tării la
începutul intervalului, cînd vor mal
cădea averse locale de ploaie. în rest,
averse izolate. Vînt moderat, cu inten
sificări de scurtă durată. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 8 șl 18
grade, iar maximele între 18 și 28 d*
grade, local mai ridicate. In Bucu
rești : Vreme în încălzire ușoară, cerul
va fi variabil, Vînt slab. Temperatura
in creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între 13 șl 15 grade, iar valorii*
maxime intre 26 și 29 de grade. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de serviciu).

„Vizita președintelui Nicolae Ceausescu
- contribuție importantă la dezvoltarea prieteniei
si colaborării româno-franceze. la promovarea păcii"
Toate ziarele apărute miercuri și joi la Paris consacră știri și comen
tarii vizitei oficiale in Franța a președintelui Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu, subliniază semnificația deosebită a acestui
eveniment, prezintă ample analize asupra politicii interne și externe a
României.
Programul televiziunii franceze
Sub titlul „Giscard — Ceaușescu :
„TELE 7 JOURS", anunțînd difuza
Extinderea cooperării", cotidianul
rea, vineri 25 iulie, ora 20,30, a inter
„LE FIGARO" apreciază, in numărul
viului acordat de tovarășul Nicolae
său din 23 iulie, că această vizită
Ceaușescu
ziariștilor Jean-Marie Ca„marchează voința de a menține o
vada și Jean-Claude Paris, publică
strinsă cooperare intre Franța și
un articol pe șase coloane, consacrat
România", țări dornice să promoveze
vizitei oficiale a șefului statului
o politică externă bazată pe interesul
român în Franța. Articolul este în
național, pe depășirea politicii de
soțit de fotografii, reprezentînd por
bloc și pe condamnarea ingerințelor
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu,
in afacerile altora. „România rămîne
pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu îm
foarte atașată — se spune în același
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu
ziar — procesului de normalizare a
și pe președintele Nicolae Ceaușescu
raporturilor între Est și Vest".
împreună cu președintele Valery
„Franța este în prezent al treilea
Giscard d’Estaing în timpul vizitei
partener al României în Occident,
acestuia
din urmă la București. Arti
după Statele Unite și R.F.G. — scrie
colul prezintă ample date biografice
ziarul. Domnul Ceaușescu dorește ca
ea să ocupe primul loc. Obiectivul
era de a se ajunge Ia dublarea
schimburilor comerciale pentru pe
Revista presei franceze
rioada cuprinsă între 1975 si 1980.
Acest obiectiv a fost realizat la sfîrșitul lui 1979, an in care schimburile
au progresat cu 45 la sută. Francezii
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
și românii speră că vizita președin
subliniind printre altele : „EI este
telui Nicolae Ceaușescu în Franța va
din toate punctele de vedere repre
permite parcurgerea unei noi etape
zentantul poporului român. Președin
in cooperarea dintre cele două țări".
tele Ceaușescu îmbină cordialitatea
Ziarul „L'HUMANITE" din 23 iulie,
cu autoritatea. Ii place să cultive
sub titlul „Nicolae Ceaușescu astăzi
contactele directe".
la Paris" subliniază faptul că este
In jurnalele lor de actualități, toate
pentru a „doua oară cind Nicolae
posturile de radio și televiziune fran
Ceaușescu vine în tara noastră. Pri
ceze au prezentat primele momente
ma sa vizită datează din iunie 1970.
ale vizitei care s-au desfășurat
Domnul Giscard d’Estaing a făcut o
miercuri, 23 iulie, și au comentat
vizită oficială la București. în mar
profundele ei semnificații.
Ziarul „LA CROIX" consacră vizi
tie 1979, generalul de Gaulle vizitase
tei o pagină întreagă, în care pu
România în 1968".
blică
portretul tovarășului Nicolae
„Vizita președintelui Nicolae
Ceaușescu și cinci articole. Primul
Ceaușescu. a declarat un purtător de
dintre acestea — „Șeful statului ro
cuvînt al Palatului Elysee. este pla
mân în Franța" — informează pe
sată sub semnul continuității relații
cititori că această a doua vizită
lor între cele două țări, continuitate
„vizează îndeosebi să întărească
care vrea să fie fidelă legăturilor
prietenia și cooperarea dintre cela
dintre cele două popoare. Aceste le
două țări". „Istoria României și a
gături sint înrădăcinate in latini
Franței — două țări latine — a fost
tate, în istorie șî într-o voință perse
intim legată în cursul secolului al
verentă de cooperare".
XIX-lea și ai primei jumătăți a celui
„întîmpinînd astăzi, pentru o vizită
de-al XX-lea, Franța susținînd lupta
oficială de patru zile, pe președintele
Principatelor
Române pentru inde
României, Nicolae Ceaușescu, subli
pendență și apoi pentru unitate.
niază ziarul „FRANCE SOIR". Franța
Cultura franceză este larg răspîndită
primește pe unul dintre cei mai în
în România, unde, și astăzi, franceza
flăcărați apărători ai destinderii".
rămîne prima limbă străină vorbită
„Cu ocazia acestei vizite — adaugă
de români".
ziarul — conducătorii Franței și
Tot ziarul „L’Humanite", sub titlul
României se vor consacra unui exa
„Nicolae Ceaușescu la Paris — pro
men aprofundat al relațiilor bilate
blemele trebuie reglementate prin
rale, punînd accent pe aspectele lor
negocieri", anunță sosirea tovarășului
economice".
Nicolae Ceaușescu. secretar general
La rândul său, „L’HUMANI’I'E DIal Partidului Comunist Român, pre
MANCHE" consacră un amplu articol
ședintele
Republicii Socialiste Româvizitei oficiale a șefului statului ro
■nia. și a tovarășei Elena Ceaușescu,
mân în Franța, însoțit de fotografii
membru al Comitetului Politic Exe
din România.

SESIUNEA SPECIALĂ A O. N. U.
Sprijin ferm cauzei poporului palestinian
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).
— La New York continuă lucrările
sesiunii extraordinare de urgentă a
Adunării Generale a O.N.U. în pro
blema palestiniană. Delegațiile care
au luat cuvîntul pînă acum au pus
în evidentă necesitatea intensificării
tuturor eforturilor comunității inter
naționale pentru reglementarea pro
blemei palestiniene si asigurarea
drepturilor inalienabile ale poporului
palestinian, pentru instaurarea unei
păci viabile în Orientul Mijlociu.
Intervenind în cadrul dezbaterilor,
șeful delegației române, ambasado
rul Teodor Marinescu, a prezentat
pe larg concepția care stă la baza
poziției României. potrivit căreia
soluționarea chestiunii poporului pa
lestinian, în conformitate cu dreptu
rile sale naționale imprescriptibile,
reprezintă elementul cardinal al unei
păci globale, juste și durabile in
Orientul Mijlociu. O asemenea solu

ționare globală presupune retragerea
Israelului din teritoriile ocupate în
urma războiului din 1967, asigurarea
dreptului poporului palestinian la
autodeterminare, inclusiv prin crea
rea unui stat national propriu, asi
gurarea independentei, suveranității
și integrității teritoriale a tuturor
statelor din regiune.
Evidențiind relațiile de prietenie
si solidaritate militantă dintre tara
noastră și Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei. întîlnirile dintre
președintele Nicolae Ceaușescu si
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P.. șeful dele
gației române a exprimat dorința si
hotărârea României de a acorda si în
viitor întregul sprijin — politic, di
plomatic. material si moral — cau
zei juste a poporului palestinian,
edificării unei păci echitabile si trai
nice în Orientul Mijlociu.

cutiv al C.C. al P.C.R.. prim vlceprim-ministru al guvernului. într-o
vizită oficială în Franța.
Ziarul prezintă momentele princi
pale ale programului zilei de
miercuri, insistind asupra conținutu
lui alocuțiunilor rostite în Salonul de
onoare al Aeroportului Only.
Se relevă, astfel. că. după ce a
salutat pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu — „un șef de stat care a
avut o contribuție importantă în po
litica de apropiere și cooperare in
ternațională între cele două părți ale
Europei" — Valery Giscard d’Estaing
a subliniat că prezența președintelui
României „ilustrează utilitatea aces
tei politici și permanența dialogului
nostru, un dialog natural și necesar,
căci situația lumii cere să ne vedem,
să ne vorbim și să ne înțelegem".
Ziarul redă din alocuțiunea tovară
șului Nicolae Ceaușescu pasajele
conținînd aprecierile asupra situației
internaționale actuale și a cooperării
bilaterale. „în prima parte a acestui
an — citează «L’Humanite» — noi
am asistat la evenimente care au
condus la o încordare extremă a si
tuației internaționale. Desfășurarea
evenimentelor demonstrează necesi
tatea unei soluționări a problemelor
pe baza negocierilor, cu respectarea
independenței fiecărui popor și a
dreptului fiecărui popor de a se
dezvolta fără ingerințe externe".
„LES ECHOS" — cotidianul cercu
rilor de afaceri franceze — consacră
evenimentului două articole, intitu
late „Un nou avînt al relațiilor fran
co—române" și „Creșterea rapidă a
comerțului cu Franța".
Se subliniază că pentru cele două
țări o problemă importantă care se
pune este de a da un nou impuls
unei apropieri inspirate de „latinita
tea. istoria și dorința perseverentă de
cooperare".
Un articol din „LE MATIN", con
sacrat vizitei, prezintă ample extrase
din alocuțiunea tovarășului Nicolae
Ceaușescu pe Aeroportul Orly și in
formează despre prima rundă de con
vorbiri cu șeful statului francez, care
a prilejuit, după cum arată ziaruL un
examen „foarte aprofundat al situa
ției internaționale".
în ansamblul lor. comentariile mij
loacelor de informare în masă fran
ceze relevă importanța politică deo
sebită a vizitei oficiale a șefului sta
tului român în Franța, faptul că,
prin noul dialog romăno-francez la
cel mai înalt nivel, se vor conferi noi
dimensiuni conlucrării bilaterale,
rodnice si reciproc avantajoase în
tre cele două țări si popoare, adueîndu-se. concomitent, o contribuție de
preț la cauza destinderii, cooperării,
securității și păcii în Europa si în
întreaga lume.

„Este necesară o largă
cooperare internațională
pentru depistarea
unor noi surse de energie*
GENEVA 24 (Agerpres). — La
Geneva se desfășoară lucrările Co
mitetului pregătitor al Conferinței
Națiunilor Unite asupra resurselor
de energie noi si regenerabile, care
va avea loc la Nairobi (Kenya). în
1981. Luînd cuvîntul în dezbateri,
reprezentantul român. Ovidiu Ionescu, a prezentat poziția tării noas
tre în problemele energiilor noi si
regenerabile, referindu-se la Programul-directivă de cercetare și dez
voltare în domeniul energiei pe
perioada 1981—1990 și orientările prin
cipale pînă în anul 2000. adoptat de
Congresul al XII-lea al P.C.R.. la
necesitatea abordării problemelor le
gate de energie în contextul acțiuni
lor de edificare a unei noi ordini
economice internaționale. El a accen
tuat asupra necesității pregătirii co
respunzătoare de către toate statele
a acestei conferințe, care trebuie să
adopte. în cadrul unui plan de
acțiune, decizii privind o largă
cooperare internațională în domeniul
respectiv. în concepția tării noastre
— a arătat reprezentantul român —
conferința va trebui să examineze
chestiuni vitale vizind corelarea din
tre sursele clasice si cele noi si re
generabile. măsuri la nivel național
și internațional pentru dezvoltarea si
introducerea în economie a noilor
surse de energie pentru satisfacerea
necesităților economiilor naționale, o
strategie specială pentru ajutorarea
țărilor în curs de dezvoltare în uti
lizarea acestor surse de energie,
accesul deplin al tuturor statelor, in
primul rînd al celor în curs de dez
voltare. la noile tehnologii de pro
ducere a energiei.

Cuvîntul reprezentantei țării noastre
COPENHAGA 24 (Agerpres). —
tul Mijlociu. Aceasta presupune re
Trimisul Agerpres. Anca Voican.
tragerea Israelului din teritoriile
transmite : în Comisia întîia a Con
arabe ocupate în urma războiului din
ferinței mondiale a Deceniului O.N.U.
1967, solutionarea în mod corespun
pentru dreptul femeii, care anali
zător a problemei poporului palesti
zează sarcinile si obiectivele pe plan
nian, pornindu-se de la recunoașterea
dreptului acestuia de a-si organiza
national ale celei de-a doua jumătăți
a deceniului (1981—1985). a luat cu
viata de sine stătător, inclusiv a
dreptului de a-si constitui un stat
vîntul din partea României, la punc
propriu, independent, precum și asi
tul de pe ordinea de zi referitor la
situația femeii palestiniene. Maria
gurarea . integrității si suveranității
tuturor
statelor din această zonă.
Groza, vicepreședintă a Consiliului
National al Femeilor, adjunct al mi
Este contextul în care — a subliniat
nistrului afacerilor externe.
vorbitoarea — trebuie privite si con
După părerea delegației române —
dițiile economico-sociale ale existen
a arătat vorbitoarea — orice analiză
tei femeii palestiniene.
România s-a pronunțat ferm pen
a condiției femeii palestiniene tre
tru înfăptuirea intereselor funda
buie raportată la problema palesti
mentale ale poporului palestinian,
niană în ansamblu și, desigur, la si
fiind printre primele țări care au
tuația din Orientul Mijlociu. în con
recunoscut Organizația pentru Eli
cepția tării noastre, s-a relevat, este
berarea Palestinei ca singur repre
necesară găsirea unei soluții globale,
zentant al acestui popor,
juste si durabile situației din Orien

Conferința regională F.A.O.: depășirea subdezvoltării
și combaterea foametei-probleme vitale ale Africii
la sută din populația activă, tn timp
ce mortalitatea infantilă este cea
mai ridicată din lume — atingînd
137 la mie.
în cursul conferinței s-a eviden
țiat, între altele, că, datorită unei po
litici nestimulative a preturilor, agri
cultorii africani sînt aduși de cele
mai multe ori în situația de fali
ment, fiind în cele din urmă nevoiți
să-și părăsească pământurile si să
se îndrepte spre orașe, devenind
astfel din producători simpli con
sumatori de alimente. Astfel s-a
ajuns la situația — oglindită într-un
raport al F.A.O. — că „o persoană
din cinci este prea săracă pentru a
cumpăra sau a produce suficientă
hrană în vederea satisfacerii nevoi
lor sale". Ca urmare, sint state afri
cane care se văd constrinse să efec
tueze cheltuieli excesive în devize
pentru importul de produse alimen
tare, ceea ce practic le creează seri
oase dificultăți în eforturile lor de
dezvoltare economică.
Printre temele formulate de par
ticipant! în cadrul discuțiilor purtate
la Conferința regională a F.A.O. au
figurat : importanta efortului pro
priu. al fiecărei tărî. în întărirea
securității alimentare. în special în
zona Sahel, ridicarea nivelului agri
culturii din fiecare tară, protejarea
regiunilor rurale în vederea frânării
exodului spre orașe, apărarea zone
lor împădurite si lupta împotriva
înaintării deserturilor, sporirea su
prafețelor Irigate si asigurarea nece
sarului de îngrășăminte. îmbunătă
țirea tehnicilor actuale de lucrare a
pămîntului.
extinderea asistentei
tehnice,
dezvoltarea
pescuitului,
crearea unui serviciu african de
educație si cercetare în domeniul
producției și produselor alimentare,
extinderea colaborării și cooperării

MANAGUA 24 (Agerpres). — Pa
tru formațiuni politice din Nicaragua
— Frontul Sandinist de Eliberare Na
țională (F.S.L.N.), partidele Socia
list (P.S.N.), Popular Social-Creștin
(P.S.C.) și Liberal Independent
(P.L.I.) — au semnat documentul de
constituire a Frontului Patriotic al
Revoluției, informează agenția Prensa Latina. Potrivit documentului, fie
care organizație politică semnatară
își va menține identitatea de partid.
Obiectivele Frontului Patriotic al
Revoluției sînt susținerea politicii de
mocratice a guvernului de reconstruc
ție națională și consolidarea proce
sului revoluționar, pentru a se asi
gura trecerea la profunde reforme
sociale în Nicaragua.

„Forumul mondial al Deceniului
O.N.U. pentru dreptul femeii"

LOME:

„De-a curmezișul Africii, din Se
negal și pînă in Somalia, se răspindește foametea. In Sahel, regiunea
din sudul deșertului Sahara, condi
țiile sint chiar mai grave decît erau
in aceeași perioadă a anului 1973, cind
pentru prima dată a devenit eviden
tă amploarea dezastrului provocat de
cinci ani de secetă. In 1973. in Sahel
au murit de foame aproximativ
150 000 de oameni". Astfel și-a
Început revista britanică „ECONO
MIST" articolul intitulat „Deșertul
care se întinde". consacrat lucrărilor
Conferinței regfânale a F.A.O.. des
fășurată la Lome, capitala statului
Togo, conferință care a avut în cen
trul dezbaterilor tema : Agravarea
situației alimentare in Africa si căile
pentru a schimba această teniintă".
Chiar de la începutul conferinței
s-au făcut o serie de precizări pri
vind „una din cele mai grave pro
bleme pentru viitorul Africii — foa
metea", care afectează cam jumă
tate din populația continentului. „A
asigura hrana pentru o populație în
continuă creștere constituie o pre
ocupare fundamentală" — a arătat
directorul general al F.A.O.. Edouard
Saourna, subliniind în continuare că
in Africa ..rațiile alimentare medii
au scăzut sub minimul indispensabil,
africanul avind acum la dispoziție cu
10 la sută mai puțin comparativ cu
hrana de care dispunea în urmă cu
zece ani". Ceea ce este si mai grav :
foametea se extinde chiar în zone
unde altădată se producea hrană su
ficientă pentru populația locală. De
asemenea, s-a menționat că ..jumă
tate din cele 50 state africane se si
tuează printre țările cele mai sărace
și mai îndatorate din lume". Pro
dusul național brut al țărilor din
Africa nu reprezintă decît 2.7 la sută
din produsul mondial ; pe „conti
nentul negru" șomajul afectează 45

In Nicaragua a fost
constituit Frontul Patriotic
al Revoluției

între statele continentului în sectorul
agroalimentar etc. S-au menționat,
de asemenea, necesitatea stabilirii
unor preturi stabile și remunerato
rii, ca și a ameliorării căilor de acces
Ia piața mondială a produselor agri
cole din tarile africane si. în con
text, s-a subliniat ca o cerință pri
mordială făurirea noii ordini econo
mice internaționale.
Totodată.
Consiliul
Alimentar
Mondial a întocmit un plan interna
țional pentru „proiecte alimentare
naționale", care să permită „dobîndirea unei cantități suficiente de
hrană pentru persoanele flămînde si
în același timp să ofere stimulente
fermierilor locali pentru a o pro
duce". „Pe măsură ce creșterea eco
nomică și dezvoltarea producției ali
mentare o va permite — se arată în
proiectul respectiv — țările africane
în curs de dezvoltare vor prelua
treptat finanțarea propriilor lor pro
grame naționale, eliminînd astfel în
cele din urmă programul interna
țional. Aceasta va evita situația ca
aceste țări să devină dependente, cum
este cazul uneori în prezent, de pro
grame de ajutor din afară".
Numeroși vorbitori au subliniat
„incompatibilitatea eforturilor de îm
bunătățire a condiției umane, de re
ducere a sărăciei si bolilor în lume
cu amploarea actuală a cursei înar
mărilor". „în prezent — s-a arătat
în cadrul dezbaterilor — pe planeta
noastră există o mult mai mare pu
tere explozivă decît cantitatea de
alimente ce revine fiecărui locuitor",
în acest context s-a subliniat nece
sitatea reducerii bugetelor militare
și folosirea sumelor astfel economi
site pentru eradicarea foametei și să
răciei in lume.
N. PLOPEANU

îndeplinirea planului
pe primele șase luni
ale anului
IN BULGARIA
SOFIA 24 (Agerpres). — La Sofia
a fost dat publicității comunicatul
privind realizarea planului pe pri
mele șase luni ale anului, în care se
relevă că Ia producția netă planul
semestrial a fost îndeplinit în pro
porție de 102,6 la sută. Pe baza eco
nomiei de materii prime, materiale,
combustibil, energie și
creșterii
productivității muncii, planul pro
ducției industriale a fost realizat în
proporție de 100,5 la sută.
în sectorul agricol au crescut su
prafețele însămînțate cu floareasoarelui, porumb și cu alte culturi.
în sectorul comerțului exterior,
pianul de export a fost depășit în
proporție de 12,9 la sută, un loc
deosebit ocupîndu-1 țările în curs
de dezvoltare, schimburile de măr
furi cu acest grup de țări crescînd
în perioada respectivă cu 25,5 la
sută.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt
INTILNIRE INTRE LEONID BREJNEV Șl JANOS RADAR. După cum anunță
agenția T.A.S.S., la 24 iulie a avut loc în Crimeea o întîlnire prietenească
între Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Jănos Kâdâr, prim-secretar al C.C.
al P.M.S.U., aflat în Uniunea Sovietică într-o scurtă vizită de odihnă. Au.
fost discutate probleme ale relațiilor bi laterale și unele probleme Internaționale de interes comun.

I1.

ACORDURI INTRE R.P. CHINEZA ȘI BANGLADESH. Cu prilejul
vizitei în R.P. Chineză a președin
telui R.P. Bangladesh. Ziaur Rah
man. între cele două țări au fost
semnate două acorduri de coopeI rare referitoare la acordarea de că
tre R.P. Chineză a unui împrumut
către Bangladesh și la extinderea
i conlucrării bilaterale în domeniul
L transporturilor aeriene civile.

HOTARÎRE
parlamentara
IN ZIMBABWE. Parlamentul din
Zimbabwe a aprobat un proiect de
lege care stipulează prelungirea cu
șase luni. îneepînd de la 26 Iulie, a
stării excepționale în tară. La dez
bateri. ministrul de interne. Joshua
Nkomo. a declarat că măsura este
necesară pentru asigurarea secu
rității interne si apărarea cuceriri
lor poporului. El a anuntat. totoda
tă. anularea unor restricții impuse
de fostul regim minoritar. între
care desființarea tribunalelor spe
cial si militare.
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REUNIUNE SINDICALA. La Tokio s-au încheiat lucrările conven
ției Consiliului General al Sindicatelor din Japonia (SOHYO). în
cadrul dezbaterilor s-a făcut un bi
lanț al activității acestei importante
centrale sindicale, din care fac par
te 65 de sindicate de ramură cu un
număr de 4 500 000 membri. Con-

ventla a adoptat programul de actiune pa perioada următoare, care
prevede activizarea luptei pentru
drepturile oamenilor muncii. Motofuml Makieda a fost reales în func
ția de președinte al SOHYO, iar
Mitsuo Tomizuka în cea de secretar general.

INSTALAREA _______
NOULUI ___
PREMIER ÎN DOMINICA. Maria Eu
genia Charles a depus jurămîntul
în calitate de prim-ministru al Dominicăi, în urma victoriei repurta
te de Partidul Libertății în alege
rile desfășurate la 21 iulie. în noul
guvern — alcătuit din șase mem
bri — primul ministru deține și
portofoliile afacerilor externe și fi
nanțelor. Dominica, insulă din ba
zinul Mării Caraibilor, este situată
între Guadelupa și Martinica, are
o suprafață de 725 km pătrați, iar
principala resursă economică o re
prezintă culturile de banane.
DECES. La Tel Aviv s-a anunțat că un alt deținut politic pales
tinian a încetat din viață în urma
unei infecții pulmonare contractate
la închisoarea „Nafkha" din pustiul
Neghev. informează agenția Asso
ciated Press. El a participat la
greva foamei declarată de cei 76 de
deținuți politici palestinieni de la
„Nafkha". în semn de protest îm
potriva condițiilor de detenție și a
tratamentului ia care sînt supuși.

Situația din Bolivia se menține încordată
• Acțiuni de rezistență in zonele miniere •
desfășurate de armată
LA PAZ 24 (Agerpres). — Agenți
ile internaționale de presă relevă că
în zonele miniere ale Boliviei se
menține rezistenta fată de regimul
militar instalat, în urmă cu o săptămină. prin lovitură de stat. După
cum s-a anuntat oficial în capitala
boliviană. armata a ocupat centrele
miniere Huanuni. Santa Ana si Chocalla. Posturile de radio ale rezisten
tei muncitorești subliniază, totodată,
că armata a încercuit unele zone mi
niere si se pregătește de atac, iar în
alte regiuni s-a trecut la represalii.
De asemenea, s-a precizat că forțele
militare Încearcă să împiedice apro
vizionarea cu alimente a populației
din centrele miniere.

Represalii

în capitală, situația continuă să se
mențină încordată. Pe străzi sînt in
stalate blindate, iar soldați înarmați
patrulează pe principalele artere ale
orașului. în mai multe cartiere s-au
înregistrat ciocniri între armată si
populație.
Potrivit agenției France Presse,
ministrul de interne. Luis Arze. a de
clarat că autoritățile sînt hotărâte să
aplice „măsuri necruțătoare" împo
triva forțelor care se opun actualelor
autorități militare.
Pe de altă parte, agențiile de presă
relevă că greva declanșată în semn
de protest fată de lovitura militară
de stat s-a extins si asupra unor sec
toare industriale si din construcții.

COOPERAREA ECONOMICA OLANDEZO-BRAZILIANA. Brazilia
și Olanda au semnat un acord de
cooperare economică și industrială
care prevede crearea unei comisii
mixte, precum și alte acțiuni me
nite să contribuie la intensificarea
raporturilor de conlucrare între
cele două țări în domeniile respecLive.

IMPORTANT _
_
ZACAMlNT
DE
MOLIBDEN IN CHINA. In pro
provincia Henan, din centrul Chinei,
geologii au descoperit recent un
important zăcămînt de minereu de
molibden, metal cu o largă între
buințare în ramuri de vîrf ale in
dustriei. Rezervele, aflate la mică
adîncime, sînt estimate la aproxi
mativ 1,5 milioane tone. Cercetări
le au stabilit că alături de mine
reul de molibden se află compuși
de tungsten, fier, cupru și sulf.
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LA VIENA a avut loc. la 24 Iulie,
ultima ședință plenară din cadrul
celei de-a 21-a runde a negocierilor
privind reducerea trupelor si ar
mamentelor și măsuri adiacente în
Europa centrală. Au luat cuvîntul
reprezentanții U.R.S.S. și S.U.A.
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PERSPECTIVE
PETROLIERE
BRITANICE. Ministrul britanic al
energiei, David Howell, a declarat
că în viitorul deceniu Marea Bri
tanic va deveni Importatoare de
petrol, după ce pînă în 1990 își va
asigura întregul consum di pro
ducția internă. El a precizat că, în
această situație, cabinetul are în
vedere măsuri de menținere a im
porturilor de petrol în anii '90 la
nivelul cel mai scăzut posibil, pre
cum și de conservare, în actualul
deceniu.

I
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IN DEZBATEREA
PARLAMENTULUI TURC
ANKARA 24 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Turciei, Suleyman
Demirel, a reafirmat miercuri nece
sitatea adoptării unei legislații sus
ceptibile să stimuleze lupta împotri
va terorismului, fenomen care s-a
agravat în ultima vreme în această
țară, relevă agenția France Presse.
Demirel a făcut această declarație in
cadrul sesiunii comune de urgență
a celor două camere ale parlamen
tului turc consacrate examinării si
tuației create în țară ca urmare a
intensificării activității grupurilor
teroriste.
Anterior, precizează agenția cita
tă. Bulent Eoevit. președintele Parti
dului Republican al Poporului, de
opoziție, a lansat un apel la unitate
națională împotriva violenței.

Represiunile antidemocratice din Salvador
săi, cea mai populată republică din
America Centrală. Junta își întețeș
te pe zi ce trece acțiunile de re
primare a forțelor de stînga, care
se pronunță pentru un guvern de
mocratic. Veritabilul război civil care
domnește în această țară face zil
nic în medie 30 de victime.
După atacul împotriva universi
tății, în întreaga țară a fost decla
rată greva generală. «Dacă vor
război îl vor avea», a sunat repli
ca brutală a colonelului Gutierrez,
comandantul forțelor de represiu

I

Combaterea terorismului

SĂPTĂMÎNALUL „PARIS MATCH" DESPRE

„Se numea Edgardo Antonio Mo
ran și avea 16 ani. L-am văzut ză
rind în curtea Universității din San
Salvador, cu caietele de studiu, pă
tate de sînge, împrăștiate în ju
rul său. Glontele care-i curmase
viața fusese tras doar cu cîteva
clipe înainte" — așa își începe re
latările zguduitoare un martor ocular, scriitorul francez Gerard de
Villiers, asupra escaladei actelor de
violență din Republica Salvador, re
latări pe care le publică însoțite
de fotografii săptămînalul „Paris
Match".
„Forțele de represiune ale jun
tei de dreapta, arată scriitorul fran
cez, înarmate pînă-n dinți, au luat
cu asalt universitatea, după ce
înainte procedaseră la o operațiu
ne de «curățire» în cartierele săra
ce ale orașului. Asaltul a început
printr-un foc susținut de mitraliere,
care a făcut 12 victime, toți studenți. Apoi, militarii forțelor de re
presiune, a căror comportare ar
stîrni invidia S.S.-iștilor, au pătruns
în incinta universității, silind pe toți
studenții, sub amenințarea armelor,
să ridice mîinile în aer și procedînd
la verificarea actelor de identitate.
Tînărul din fotografie fusese la
început ușor rănit la un braț. Sub
ochii îngroziți ai celor cîțiva zia
riști prezenți, continuă Gerard de
Villiers, unul din soldați i-a tras cu
sînge rece un glonte în cap".
„Asemenea scene — se arată în
continuarea reportajului din «Paris
Match» - sînt caracteristice pentru
Salvador, al treilea producător de
cafea din lume și, în același timp,
cu cei 4,8 milioane de locuitori ai
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ne. Tancurile au intrat imediat în
acțiune, dărîmînd baricadele ridica
te de greviști. Trei tineri care abia
împliniseră 16 ani au fost uciși în
momentul cînd voiau să se refu
gieze într-o locuință particulară.
Trupurile lor au rămas expuse citeva ore pentru a impresiona pe gre
viști. Aceștia nu s-au lăsat însă in
timidați, greva a continuat cu aceeași intensitate. «Numai morțil nu
se află acum în grevă», declarau
locuitorii capitalei” - își încheie re
latările sale scriitorul francez.

IN CEHOSLOVACIA
PRAGA 24 (Agerpres). — După
cum rezultă din Comunicatul Direc
ției federale de statistică a R.S. Ce
hoslovace, volumul producției indus
triale a crescut în Cehoslovacia în
primul semestru al anului cu 3 la
sută în comparație cu aceeași peri
oadă a anului trecut. In ritm mai
susținut decît în alte ramuri indus
triale a sporit producția în sectoa
rele industriei constructoare de ma
șini și industriei chimice și în acele
ramuri care lucrează pe baza mate
riilor prime autohtone,
în agricultură s-au creat condiții
mai favorabile obținerii unei produc
ții sporite față de anul trecut. Con
dițiile climatice din acest an frînează
lucrările agricole și întîrzie vegeta
ția plantelor. Planul de achiziționare
a vitelor pentru tăiere nu a fost în
deplinit. A fost depășit planul pro
ducției de lapte și ouă.
Volumul comerțului cu amănuntul
a crescut cu 5,4 la sută, însă la unele
mărfuri de larg consum nu a putut
fi satisfăcută integral cererea.
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