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postului de televiziune „France 111“
După cum s-a mai anunțat, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
primit, la 16 iulie a.c., pe Jean Marie Cavada, director adjunct al postului de televiziune „France III", respon
sabil al sectorului de informații politice, ți
și Jean Claude Paris, redactor-șef al informațiilor la postul de televisăbii
ziune „France IU", cărora le-a acordat următorul interviu :
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ÎNTREBARE : In legătură cu
călătoria
dumneavoastră
in
Franța, cum apreciati relațiile
franco-române atit pe plan po
litic, cit și pe plan economic si
cultural ?
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VIZITA OFICIALA A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU.
ÎMPREUNĂ CV TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, IN FRANȚA
Aw

fost adoptate importante documente oficiale, acorduri și înțelegeri
care deschid căi și mai largi relațiilor româno-franceze in toate
domeniile de activitate, spre folosul ambelor țări, în interesul
cauzei păcii, destinderii și independenței popoarelor
9

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Președintele Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Franceze. Valery
Giscard d’Estaing, s-au întîlnit din
nou, în cursul după-amiezii de vineri,
25 iulie, continuînd convorbirile ofi
ciale.
Schimbul de vederi la nivel înalt
s-a desfășurat apoi într-un cadru
mai larg. La cea de-a doua parte a
acestor convorbiri, consacrată con
cluziilor finale, au participat :
Din partea
română : tovarășa
Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului.
tovarășii
Cornel Burtică,' viceprim-ministru al
guvernului,
ministrul comerțului
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe. Ion Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini. Corneliu Mănescu. ambasadorul
României la Paris. Vasile Pungan..
ministru secretar de stat, consilier al
președintelui Republicii, Constantin
Mitea, consilier al președintelui Re
publicii, Constantin Boștină. secretar
personal al președintelui Republicii,
Romulus Neagu, director în Minis
terul Afacerilor Externe, Nicolae
Petrescu, șeful Agenției economice
române la Paris ;
Din partea franceză: Raymond
Barre, prim-ministru, Jean FranțoisPonoet, ministrul afacerilor externe,
Andre Giraud, ministrul industriei,
Jean-Franțois Deniau, ministrul comerțului exterior, Olivier Stirn, se(Continuare in pag. a II-a)

RAȚIE
Președintele Republicii Socialiste România. Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au
făcut o vizită oficială in Franța, la invitația președin
telui Republicii Franceze. Valery Giscard d’Estaing, în
perioada 23—26 iulie 1980.
în cursul acestei vizite, președintele Nicolae
Ceaușescu a avut cu președintele Valăry Giscard
d’Estaing convorbiri asupra dezvoltării cooperării din
tre România și Franța, precum și asupra principalelor
probleme internaționale.
La convorbiri au participat î Din partea română :
— Cornel Burtică, viceprim-ministru. ministrul co
merțului exterior ți cooperării economice internațio
nale,
,* - Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe,
1 ■ Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de
mașini,
— Corneliu Mănescu, ambasadorul României in
Franța,
— Vasile Pungan, ministru secretar de stat
Din partea franceză :
— Raymond Barre, prim-ministru,
— Jean Franțois-Ponoet, ministrul afacerilor externe,
— Andră Giraud. ministrul industriei.
— Jean-Franțois Deniau, ministrul comerțului exte
rior,
.
— Jacques Wahl, secretar general al Președinției
Republicii,
— Pierre Cerles, ambasadorul Franței In România.
Președintele Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit, de ase
menea, cu Alain Poher, președintele Senatului.
Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de
cordialitate și încredere care caracterizează relațiile
între România și Franța și reflectă prietenia tradițio
nală existentă între cele două popoare.
în timpul șederii în Franța, președintele Republicii
Socialiste România si tovarășa Elena Ceaușescu. pre
cum si persoanele care i-au însotit au vizitat _ între
prinderi si instituții științifice si culturale. înaltii oas
peți români s-au bucurat pretutindeni de o primire
caldă și prietenească din partea populației si a oficia
lităților franceze.

I
Evoctnd îndelungatele tradiții de prietenie Intre po
poarele român si francez, bazate pe originea latină co
mună. pe afinitățile profunde de limbă si cultură, pre
cum si pe năzuințele comune de independentă, de pace
Si progres, președintele Republicii Socialiste România
Si președintele Republicii Franceze s-au pronunțat
pentru continua dezvoltare a unei strînse cooperări în
tre România si Franța. Ei consideră că această politică
contribuie In mod pozitiv la cauza progresului si păcii
în Europa si în lume.
în cursul convorbirilor, care s-au desfășurat într-un
spirit de prietenie si încredere, si după examinarea
aprofundată a stadiului actual al relațiilor românofranceze. pe care le-au apreciat ca deosebit de satis
făcătoare. cei doi președinți au procedat la analiza de
taliată a modului în care se înfăptuiesc prevederile De
clarației comune semnate la București, la 10 martie
1979.
Cel doi șefi de stat reafirmă în mod solemn atașa
mentul lor fată de acest document, ne care îl consideră
ca un fundament al raporturilor prezente si viitoare
dintre cele două țări.
El subliniază cu deosebire faptul că principiile cu
prinse în Declarația din 1979 își păstrează întreaga lor
semnificație, cu atît mai mult în perioada dificilă pe
care o cunoaște astăzi omenirea.
în această privință, cei doi șefi de stat consideră
că pe plan international România și Franța au un rol
de jucat în favoarea reducerii tensiunilor actuale, pen
tru care este necesară respectarea strictă a indepen
dentei și suveranității tuturor statelor.

Președintele Republicii Socialiste România șl pre
ședintele Republicii Franceze au exprimat speranța că
vor fi Întrunite dt mai curînd posibil condițiile care să
permită ca politica de destindere să-și reia cursul.
Cei. doi președinți și-au exprimat satisfacția pentru
rolul pozitiv pe care îl au atît pe plan international,
cit si pe plan bilateral. întîlnirile la nivel înalt. Ei au
reafirmat, de asemenea, utilitatea întîlnirilor dintre
membrii celor două guverne.
Convinse de importanta pe care dialogul românofrancez o dobândește în momentul actual. cele două
părți au convenit să continue acest dialog. Un rol revine în această direcție întîlnirilor periodice dintre
miniștrii afacerilor externe, prevăzute în Declarația
din 1979, precum și consultărilor între cele două mi
nistere de externe asupra problemelor de interes
comun.

II
Președintele Republicii Socialiste România si președințele Republicii Franceze au procedat la o examlnare aprofundată a relațiilor bilaterale.
Cei doi președinți au exprimat convingerea că dez
voltarea relațiilor economice si îndeosebi a cooperării
industriale constituie un element esențial al aprofun
dării raporturilor dintre cele două state. Ei consideră
că actualul cadru juridic permite intensificarea coope
rării economice atît pe plan bilateral, cit si pe terte
piețe.
Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția pentru
rezultatele obținute la ultima sesiune a Comisiei mixte
guvernamentale, care a avut loc la Paris în perioada
16—17 iunie 1980. Ei au subliniat rolul important pe
care îl are acest organism. îndeosebi pentru dezvol
tarea cooperării economice pe termen lung.
Cei doi președinți au constatat cu satisfacție că
obiectivul dublării schimburilor comerciale între 1975
și 1980 a fost realizat în cursul anului 1979, adică în
mai puțin de patru ani. Ei au fost de acord că o nouă
dublare a schimburilor între 1980 și 1985 constituie un
obiectiv realist. în vederea realizării acestui obiectiv,
cele două părți își vor intensifica eforturile pentru
îmbunătățirea structurii exporturilor fiecărei țări si
pentru crearea condițiilor care să permită asigurarea
unui echilibru mai bun al schimburilor. în acest con
text. cei doi șefi de stat și-au exprimat, de aseme
nea, satisfacția în legătură cu semnarea apropiată a
acordurilor dintre România si Comunitatea Economică
Europeană.
Constatînd cu satisfacție că intr-o serie de sectoare,
cum sînt industria grea, construcțiile de mașini, elec
tronica și telecomunicațiile au fost întreprinse acțiuni
fructuoase, cei doi președinți au hotărît lărgirea si
diversificarea cooperării în aceste domenii, precum si
în alte sectoare, cum sînt : folosirea energiei nucleare
în scopuri pașnice, aeronautica, industria de automobile, energia, chimia, informatica, agricultura si cresterea animalelor.
Președintele Republicii Socialiste România si președințele Republicii Franceze au acordat, de aseme
nea. o mare atenție relațiilor culturale românofranceze.
Cele două părți au exprimat voința de a acorda în
continuare întregul lor sprijin dezvoltării schimburilor
și cooperării în domeniile culturii. învătămîntului. ar
tei. sportului și turismului. în acest sens, ele vor fa
voriza dezvoltarea schimburilor artistice, a cooperării
în domeniul învătămîntului. precum și a schimburilor
între tineri din cele două țări. Ele acordă . o impor
tanță deosebită promovării limbilor română și franceză,
instrumente de circulație ale unei culturi atît literare,
cit și științifice. Ele vor încuraja studiul acestor limbi
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RĂSPUNS : Aș dori. în primul
rînd. să exprim satisfacția pentru
noua vizită în Franța, pentru reintîlnirea- cu președintele Giscard d’Es
taing. Sper că această nouă intîlnire
româno-franceză Ia nivel înalt va
avea o importantă deosebită în dez
voltarea relațiilor dintre popoarele si
țările noastre.
Ca o caracteristică generală, as
putea spune că în momentul de fată
relațiile româno-franceze se găsesc
la un nivel foarte bun. cum nu au
fost niciodată în trecut. în acest an
am sărbătorit împreună 100 de ani de
la stabilirea relațiilor diplomatice în
tre țările noastre, ceea ce a prilejuit
un bilanț al colaborării traditionale
româno-franceze si. totodată, expri
marea dorinței reciproce de a da noi
dimensiuni acestei colaborări. S-a
dezvoltat puternic colaborarea econo
mică — schimburile comerciale depă
șind în acest an 3 miliarde si jumă
tate de franci — si am realizat unele
cooperări importante în producție.
Consider că există perspectiva de a
extinde relațiile noastre economice si
cooperarea în producție, inclusiv
cooperarea în alte țări. S-au extins,
de asemenea, raporturile culturale,
științifice si schimburile de cetățeni
între țările noastre.
România si Franța colaborează în
același timp activ în solutionarea
problemelor internaționale. în direc
ția politicii de destindere, colaborare
si pace, de respect neabătut al inde
pendentei naționale a fiecărui stat
și popor. As putea spune că în do
meniul vieții internaționale colabo- ■
rarea româno-franceză contribuie în
mod substanțial la promovarea unei
politici de deplină egalitate între sta- ,
te. de respect al independentei si su
veranității naționale, de neamestec
în treburile interne.
Pornind de la toate acestea, reîntîlnirea cu președintele Giscard
d’Estaing. convorbirile noastre ne
permit să identificăm noi posibilități
de extindere a colaborării bilaterale
economice, tehnico-știintifice si cul
turale. cit si a colaborării active pe
plan international în solutionarea
problemelor complexe ale lumii de
azi pe calea tratativelor pașnice. în
realizarea securității si cooperării în
Europa.
ÎNTREBARE : Cum vedeți
evoluția crizei afgane ? Apre
ciati că este posibilă o soluțio
nare politică ?
RĂSPUNS : Independent de apre
cierile cu privire la cauzele situației
din Afganistan, consider că esențialul
în momentul de fată este să se facă
totul pentru a se ajunge la o soluție
politică, bazată pe încetarea oricărui
sprijin din afară pentru forțele an/ tiguvemamentale, precum si pe re
tragerea trupelor sovietice din aceas
tă tară. Tinînd seama de evoluția
evenimentelor, de faptul că practic
ideea unei soluții politice este îm
brățișată astăzi de toată lumea, că
în această privință guvernul Afga
nistanului a formulat propuneri,
după părerea mea acceptabile, care
prevăd si garanții internaționale, se
"întrevede posibilitatea — dacă toate
părțile vor da dovadă de responsa
bilitate. de o poziție constructivă —
ca situația din Afganistan să poată
fi soluționată, asigurîndu-se indepen
denta. suveranitatea si caracterul de
tară nealiniată al Afganistanului.
ÎNTREBARE : După opinia
dumneavoastră, tensiunile inter
naționale au atins un maxim ?
Credeți intr-o creștere sau mai
curînd intr-o diminuare a aces
tor tensiuni ?
RĂSPUNS : în prima parte a aces
tui an am asistat la o înrăutățire. Ia
o încordare extremă a situației inter
naționale. Cauzele care au determinat
aceasta sînt multiple. Ele au fost ge
nerate de tendințele, manifestate cu
putere în viata internațională. în di
recția reîmpărțirii și consolidării sfe
relor de influentă, a reașezării rapor
tului de forțe ; totodată, ele au fost
generate de criza economică, de criza
energetică și petrolieră care au de
terminat intensificarea preocupărilor
unor state si grupări de state în di
recția menținerii si consolidării sfe
relor de influentă.
Au apărut mai multe probleme
care n-au fost soluționate la timp,
în Europa, după Conferința de la

Helsinki, s-au întreprins putini pași
în direcția înfăptuirii documentelor
adoptate. țările europene nu sl-au
asumat o răspundere directă în reali
zarea obiectivelor stabilite, stînd —
s-ar putea spune — într-o oarecare
expectativă.
Actualmente se poate aprecia că
nivelul cel mai înalt al încordării a
fost depășit. Sîntem într-o perioadă
de acalmie, chiar de oarecare dimi
nuare a încordării. Pericolul însă se
menține destul de mare. De aceea,
este necesar să se acționeze de către
toate părțile cu maximum de răspun
dere fată de cauza păcii si indepen
dentei popoarelor, pentru a se trece
cu. hotărire la diminuarea încordării
și soluționarea problemelor pe calea
tratativelor pașnice.
As dori să menționez că în perioa
da de încordare maximă, opinia pu
blică internațională a avut un rol
important în oprirea evoluției aces
tui curs periculos. Faptul că un mare
număr de state, cercuri largi ale
opiniei publice de pretutindeni s-au
ridicat cu hotărire împotriva politicii
de încordare, au refuzat să se anga
jeze în măsuri extreme, au refuzat
baze militare si sprijin militar —
demonstrind că nu mai sînt dispusa
să devină un instrument în politica
marilor puteri — a determinat o frînare a accentuării încordării. Subli
niez aceasta pentru că. după părerea
mea. diminuarea tensiunii internațio
nale. promovarea destinderii, inde
pendentei naționale si păcii se pot
realiza numai în condițiile participă
rii active a tuturor statelor si popoa
relor. a opiniei publice mondiale Ia
viata politică internațională, la solu
tionarea problemelor care prezintă
un pericol grav pentru securitatea
popoarelor.
în acest cadru, noi acordăm o mare
importanță reuniunii de la Madrid
din toamna acestui an
consacrată
securității și cooperării europene —
și considerăm necesar să se facă to
tul pentru ca această reuniune să
dea un nou impuls înfăptuirii docu
mentelor semnate la Helsinki. Pe
primul plan considerăm că trebuie
puse problemele dezangajării mili
tare și dezarmării în Europa, ținind
seama că, în ciuda existenței a dife
rite zone de încordare, Europa con
tinuă să constituie focarul principal
de unde poate izbucni un nou război
mondial. Pornim de la faptul că pe
continentul nostru sînt concentrate
principalele armamente și forțe mi
litare, se confruntă cele două blocuri
militare, iar acum se amplasează și
se dezvoltă noi rachete cu rază medie
de acțiune — destinate, în fond, tu
turor țărilor europene. De aceea,
statelor și popoarelor de pe continen
tul nostru le revine marea răspunde
re de a face totul pentru a se re
nunța la amplasarea și dezvoltarea
noilor rachete, pentru trecerea la o
politică de dezangajare militară și
dezarmare, pentru înfăptuirea
In
practică a tuturor documentelor sem
nate la Helsinki.
ÎNTREBARE : Considerați că
nimeni nu trebuie să accepte hegemonismul ?
RĂSPUNS : Țările europene trebuie
să se pronunțe, ferm împotriva poli
ticii de hegemonism, să promoveze o
politică de respect al independenței
naționale a tuturor popoarelor, de
colaborare deplin egală în drepturi
între toate națiunile.
ÎNTREBARE : Toți observa
torii recunosc originalitatea po
liticii dumneavoastră externe.
Care este sentimentul dumnea
voastră in legătură cu Orientul
Apropiat ? Care ar putea fi,
după părerea dumneavoastră, o
soluție justă ? Ce rol pot juca
România și Franța pentru a re
zolva acest conflict ?
RĂSPUNS : Situația din Orientul
Apropiat constituie o parte a pro
blemelor complexe ale lumii con
temporane. Se poate spune că. în pri
ma parte a acestui an, și în Orientul
Apropiat s-au produs evenimente care
au contribuit la agravarea situației,
nu apar în momentul de fată per
spective clare cu privire la realizarea
unei soluții globale. S-ar putea spune
că tratativele pe baza înțelegerilor de
la Camp David nu mai oferă în pre
zent posibilitatea unei soluții globale.
(Continuare în pag. a IV-a)

în mijlocul constructorilor de autoturisme de la uzinele „Citroen“
Vineri dimineața, In programul
vizitei oficiale pe care președintele
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o efec
tuează în Franța la invitația pre
ședintelui Valery Giscard d’Estaing
și a doamnei Anne-Aymone Giscard
d’Estaing, au fost prezente momente
relevatoare pentru caracterul pronun
țat de lucru al acestui nou dialog
româno-francez, pentru multitudinea
aspectelor aflate în atenția șefului
statului român în vederea extinderii
și aprofundării relațiilor dintre
România și Franța.
Programul de vineri a întregit fe
ricit manifestările zilei precedente,
care debutase, după cum se știe, cu
momentul solemn din Place do
TEtoile, unde șeful statului român a
depus în cursul dimineții o coroană
de flori la Monumentul soldatului ne
cunoscut. La ora prinzului, președin
tele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost oas
peții Primăriei Parisului, unde s-au
bucurat de o primire deosebit de
călduroasă, plină de afecțiune, atmos
feră pusă în evidență îndeosebi în
timpul întîlnirii găzduite de „Sala de
festivități", unde primarul Parisului
și președintele Nicolae Ceaușescu au
rostit alocuțiuni. A urmat dejunul în
onoarea distinșilor soli ai poporului
român oferit de primul ministru al
Franței și soția sa la Palatul Minis
terului Afacerilor Externe, cadru in
care a fost reafirmată dorința de a
dezvolta, pe cele mai diverse planuri,
relațiile româno-franceze.
în cursul după-amiezii, președin
tele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a
reîntîlnit cu președintele Republicii
Franceze, Valery Giscard d’Estaing.
La Palatul Elysee, cei doi șefi de stat
au continuat amplul dialog început
în prima zi a vizitei, circumscriind
probleme de cel mai mare interes
pentru relațiile bilaterale românofranceze, precum și cu privire la si
tuația internațională actuală.
(Continuare în pag. a II-a)
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In învătămintul școlar si extrascolar.
Ele vor adoota Împreună măsuri co
respunzătoare. Îndeosebi cu ocazia
apropiatei sesiuni a Comisiei mixte.
!n vederea asigurării unei mai bune
cunoașteri reciproce a valorilor cul
turale clasice și contemporane, ceea
ce contribuie la o mai bună Înțele
gere intre cele două popoare.
Cele două părți au subliniat, de
asemenea, importanța cooperării în
domeniile științei și tehnicii. Ele
și-au exprimat voința de a intensi
fica schimburile în aceste domenii,
in conformitate cu programele sta
bilite de comisiile mixte. Cooperarea
poate fi dezvoltată in domenii cum
sînt : identificarea și folosirea de noi
surse de energie, utilizarea eficientă
a combustibililor și materiilor pri
me, recuperarea și reciclarea mate
riilor prime, medicină, chimie, agri
cultură și genetică.
Fiecare parte va continua să exami
neze in spirit de bunăvoință proble
mele umanitare, inclusiv în dome
niile reunificării familiilor și căsă
toriilor, ținînd seama de dreptul fie-i
cărei persoane la o viață demnă și'
sigură.

III
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Franceze au examinat situația inter
națională în lumina evoluțiilor inter
venite de la ultima lor intilnire în
martie 1979.
Cei doi președinți au exprimat
profunda lor preocupare față de de
teriorarea climatului din relațiile in
ternaționale.
Ei reafirmă cu vigoare necesitatea
respectării de către toate statele a
principiilor independenței și suvera
nității. nerecurgerii la forță Si Ia a-

menințarea cu forța, neamestecului
în treburile interne ale statelor, re
glementării tuturor conflictelor pe
cale politică, precum și dreptului
fiecărui popor de a-și alege liber
calea dezvoltării sale, care stau la
baza politicii de destindere.
Cei doi șefi de stat au procedat la
o analiză aprofundată a situației din
Europa.
Ei au subliniat că respectarea ri
guroasă a tuturor principiilor și În
făptuirea tuturor prevederilor Actu
lui final de la Helsinki de către toa
te statele participante la C.S.C.E.
este un factor esențial pentru resta
bilirea și întărirea încrederii, întă
rirea securității și dezvoltarea coope
rării.
Ei au reafirmat importanța care
revine in acest context reuniunii de
la Madrid, și au subliniat necesitatea
ca toate condițiile să fie întrunite
pentru ca această intilnire să permită
Înregistrarea de progrese pe calea
deschisă de Conferința de la Helsinki.
Ei au relevat că România și Franța
sînt hotârîte să-și aducă contribuția
pentru ca această reuniune să pibă
un conținut pozitiv și să coopereze
pentru realizarea acestui obiectiv.
Cei doi șefi de stat se pronunță
pentru ca reuniunea de la Madrid șă
adopte textul unui mandat precis in
vederea convocării unei conferințe
de dezarmare in Europa, cu partici
parea tuturor statelor semnatare ale
Actului final de la Helsinki și care ar
avea ca obiectiv adoptarea de măsuri
• practice de încredere, urmate de un
proces eficace de dezarmare.
în ceea ce privește evenimentele
din Afganistan, cei doi președinți au
subliniat necesitatea unei reglemen
tări politice, pe calea căreia să se
meargă de urgență. Ei au exprimat
convingerea că. pentru a se ajunge
la o soluție justă și durabilă, o ase■ menea reglementare trebuie să asi-

gure respectarea strictă a dreptului
poporului afgan de a-și hotărî liber
soarta, conform intereselor sale na
ționale, fără nici o ingerință din
afară.
Examinînd situația din Orientul
Mijlociu, cei doi președinți au sub
liniat necesitatea unei reglementări
globale, juste și durabile. O aseme
nea reglementare trebuie să asi
gure retragerea Israelului din teri
toriile ocupate in 1967. posibilitatea
pentru ca poporul palestinian să-și
exercite drepturile sale legitime,
inclusiv dreptul său la autodetermi
nare, precum și garantarea indepen
denței, securității și integrității teri
toriale a tuturor statelor din această
regiune, inclusiv a Israelului.
Cele două părți au apreciat că
aceste principii .se aplică ansamblului
părților interesate, care, toate, inclu
siv Organizația pentru Eliberarea
Palestinei, trebuie să fie chemate
să participe la negocieri.
Cele două, părți au salutat cu satis
facție dobindirea independenței de
către Zimbabwe și au exprimat con
vingerea că acest eveniment va avea
consecințe pozitive asupra ansamblu
lui Africii australe. Ele au exprimat
voința de a dezvolta cooperarea cu
această tară.
Președintele. Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Franceze au subliniat necesitatea asi
gurării neîntârziate a posibilității ca
poporul namibian să-si exercite
dreptul la autodeterminare, conform
principiilor și rezoluțiilor Națiunilor
Unite.
Exprimînd îngrijorarea profundă
fată de evoluția situației din sudul
Africii, cei doi șefi de stat condamnă
politica de discriminare rasială si de
apartheid.
Preocupați de amenințarea pe care
acumularea de armamente o repre
zintă pentru securitatea în Europa și
în lume, ca si de povara pe care

încheierea convorbirilor oficiale
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cheltuielile militare o constituie pen
tru popoare si dezvoltarea lor. cei
doi președinți au subliniat necesita
tea intensificării eforturilor în vede
rea adoptării de măsuri efective de
dezarmare carp să ducă, cu respecta
rea dreptului fiecărui stat la secu
ritate. la dezarmarea generală, sub
un control international eficace.
Cele două părți au subliniat că edi
ficarea unei noi ordini economice in
ternaționale este o condiție indispen
sabilă pentru îmbunătățirea si asi
gurarea stabilității climatului inter
national. ca si pentru reluarea creș
terii economiei mondiale pe baze
echilibrate și sănătoase, ceea ce este
în interesul tuturor țărilor. în aceas
tă privință, cei doi președinți au re
levat importanta sesiunii speciale a
Adunării Generale a O.N.U. din acest
an si au exprimat speranța că ea va
permite definirea de măsuri care să
favorizeze edificarea unei noi ordini
economice mondiale.
Cele două părți au subliniat impor
tanta participării tuturor statelor, in
dependent de mărime sau de resur
sele de cafe dispun, la solutionarea
problemelor care confruntă omenirea.
Ele au relevat în această privință
importanța care revine Organizației
Națiunilor Unite, ca si instituțiilor
sale specializate, si au subliniat uti
litatea conlucrării dintre cele două
țări în aceste foruri.

★

Vizita președintelui Nicolae
Ceausescu a prilejuit întărirea si mai
puternică a legăturilor de prietenie
tradițională între România si Franța
si a deschis noi și importante per
spective de cooperare între cele două
țări.
Președintele Republicii Socialiste
România a invitat pe președintele
Republicii Franceze să efectueze o
vizită oficială în România. Invitația
a fost acceptată cu plăcere.

cretar de stat la Ministerul Afacerilor
Externe, Jacques Wahl, secretar ge
neral la Președinția Republicii. Pierre
Cerles, ambasadorul
Franței In
România, Jacques Blot. Patrick
Leclercq și Guy de Panafieu, con
silieri tehnici la Secretariatul gene
ral al Președinției Republicii, Ber
trand Dufourcq, director pentru Eu
ropa in Ministerul Afacerilor Exter
ne, Philippe Esper, șeful Direcției
relații externe în Ministerul Indus
triei, Bertrand Schneiter. director
adjunct al Direcției relațiilor eco
nomice externe.
în cadrul convorbirilor lărgite, mi
niștrii afacerilor externe din cele
două țări au făcut o prezentare a
problemelor discutate împreună în
cadrul întilnirilor ne care le-au
avut în cursul vizitei si au înfățișat,
în spiritul înțelegerilor dintre cei
doi președinți, concluziile la care au
ajuns in legătură cu întărirea ne
mai denarte a conlucrării dintre
România și Franța ne plan mondial,
in direcția promovării politicii de
destindere, securitate si colaborare,
de pace si independentă.
La rîndul lor. miniștrii comerțului
exterior din cele două tari au pre

zentat. în cadrul convorbirilor lăr
gite, problemele discutate în legă
tură cu dezvoltarea pe mai departe a
schimburilor economice si a coope
rării româno-franceze.
în continuare, ministrul francez al
industriei și ministrul român al in
dustriei construcțiilor de mașini au
prezentat rezultatele convorbirilor
pe care le-au purtat împreună în
legătură cu dezvoltarea în continuare
a cooperării. îndeosebi într-o serie
de domenii industriale de virf : de
asemenea, au fost înfățișate înțele
gerile la care s-a ajuns privind des
fășurarea unor acțiuni de cooperare
pe terțe piețe.
în încheierea convorbirilor, preșeflintele Republicii Socialiste Româ
nia si președintele Republicii Fran
ceze. apreciind rezultatele dialogu
lui purtat în cadrul vizitei, au sub
liniat dorința si hotărirea celor două
țări de a întări colaborarea si con-

lucrarea româno-franceză. atit pe
plan bilateral, cit si pe arena mon
dială. de a-si spori contribuția la
eforturile pentru colaborare si secu
ritate în Europa si în lume, pentru
destindere, pentru dezarmare si. în
general, pentru promovarea Unei po
litici de independentă si de pace. A
fost exprimată dorința comună de a
se intensifica contactele și discuțiile
dintre cele două țări atit în ce pri
vește problemele vieții internațio
nale. cit si în domeniul relațiilor
bilaterale.
Președintele Nicolae Ceausescu a
exprimat mulțumiri pentru ospitali
tatea si primirea cordială în timpul
vizitei și a invitat pe președintele
Republicii Franceze să facă o vizită
în România, invitație ce a fost ac
ceptată cu plăcere.
La încheierea convorbirilor a fost
adoptată a Declarație, care se dă pu
blicității.

D I N E U
Președintele Nicolae Ceausescu și
tovarășa Elena Ceaușescu, s-au reînțîlnit cu președintele Valery Giscard
d’Estaing și doamna Anne-Aymone
Giscard d’Estaing in cadrul unui di-

neu intim, care a avut loc Ia Palatul
Rambouillet.
Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie șl
cordialitate.

In mijlocul constructorilor de autoturisme
de la uzinele „Citroen“

La Institutul Marcoussis - important centru de cercetări
științifice și tehnologice
După Intîlnirea cu specialiștii și oa
menii muncii de la „Citroen", s-a
desfășurat vizita la Centrul de cerce
tări al Companiei Generale de
Electricitate — „C.G.E.". cunoscut
sub numele de Institutul de cercetări
Marcoussis. Fondate în 1950. labora
toarele de la Marcoussis au cunoscut
o permanentă dezvoltare, o orientare
a activităților spre cercetări cu
largă aplicabilitate.
Din grupul industrial „C.G.E."
fac parte societăți industriale ale că
ror produse se află jntr-o prestigioa
să competiție cu unități dintre cele
mai moderne din lume. Astfel. „Alsthom Atlantique". cu care țara noas
tră a dezvoltat relații de colaborare
cu deosebire în ultimul decerfiu. este
specializată în construcții electrome
canice — uzine electrice clasice și nu
cleare. instalații și echipamente uzi
nale și în construcții navale. Din
grupul industrial mai fac parte, de
asemenea. ..Cit-Alcatel“. specializată
în telecomunicații, electronică și in
formatică. „Alsthom S.G.E.". profila
tă pe proiectarea si realizarea de uzine
electrice și inginerie tehnologică, și
..SAFT" — care produce baterii si
acumulatori electrici, inclusiv pentru
aviație, precum si tehnică spațială.
Cum ușor se poate deduce. Grupul
industrial „C.G.E." este un grup in
dustrial puternic, cu o producție ra
cordată profund la tehnicile de virf,
urmărind mereu introducerea unor
tehnologii moderne, valorificarea
plenară a celor mai avansate cuce
riri ale științei contemporane. La
evoluția pozitivă a producției, la
impunerea utilajelor produse aici, o
oontribuție deosebită a adus și aduce
Institutul de cercetări de la Mar
coussis, ai cărui oaspeți de onoare
sint, în dimineața zilei de vineri,
președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. personalitate proeminentă
a vieții politice internaționale, și
tovarășa Elena Ceaușescu. a cărei
prestigioasă activitate științifică in
domeniul chimiei este cunoscută și
apreciată și aici, în Franța.

Ora 10,30. După vizita la uzinele
„Citroen", elicopterul prezidențial
se îndreaptă spre Centrul de cer
cetări al „C.G.E.", aflat lâ peste 30
km de Paris. Președintele României,
tovarășul Nipolae Ceaușescu. tovarășa
Elena Ceaușescu. însoțiți în vizita
Ia acest obiectiv de ceilalți membri
ai delegației române și de ministrul
industriei franceze cu soția, sint
întimpinati de administratorul direc
tor general al „C.G.E.". Georges Pebereâu. care le adresează un căldu
ros bun venit la Institutul de cerce
tări al grupului.
înalților oaspeți Ie sînt înmînate
frumoase buchete de flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu sint conduși
spre sediul central al Institutului de
cercetări. La intrare sînt întimpinați,
cu respect și căldură, de reprezen
tanți ai C.G.E.. de conducători ai in
stitutului. înaiții oaspeți sînt invitați
jn marele amfiteatru al institutului,
dominat de urarea în limbile fran
ceză și română : ..Bine ați venit
la
C.G.E..
domnule președinte
Nicolae Ceaușescu și doamnă Elena
Ceaușescu !“.
Președintele C.G.E., Ambroise Roux.
președintele director general al ..Als
thom Atlantique". Roger Schulz, și
administratorul director genera] al
C.G.E.. Georges Pebereau, prezintă
activitatea companiei. La începutul
prezentării sale. domnul Abroise
Roux exprimă tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu. în numele grupului C.G.E.,
profunda recunoștință pentru onoarea
de a consacra o parte din vizita în
Franța pentru a cunoaște activitatea
Institutului de la Marcoussis și a
companiei generale de electricitate.
Vizita este considerată ca o consa
crare a legăturilor profunde de prie
tenie. care au legat întotdeauna
România de Franța, legături ținînd
atit de relațiile istorice în domeniul
culturii, cit și de marea concotdanță
de vederi asupra problemelor lumii
actuale, ilustrind. totodată. într-un
mod impresionant, si calitatea relații

lor deja cu tradiție și de reală încre
dere. stabilite între C.G.E. și parte
nerii săi români. Aceste relații s-au
concretizat, după cum arată gazdele,
intr-un flux curent de schimburi co
merciale. spre realizarea în comun a
unor importante proiecte industria
le. prin numeroase acorduri teh
nice și acordări de licențe, cu deo
sebire in domeniile energiei electrice
și telecomunicațiilor Sint înfățișate,
pentru a se ilustra aceste bune rela
ții, colaborarea in construirea .Uzinei
de cabluri telefonice din București,
din 1966. echipamentul tehnic furnizat
de „Alsthom Atlantique" pentru nu
meroase centrale electrice românești,
echipamentul tehnic furnizat de „CitAlcatel" pentru rețeaua telex din
România. Toate acestea au făcut ca le
găturile dintre industria română și gru
pul C.G.E. să fie îndelungate, strînse
si fructuoase, legături de colaborare
și cooperare cărora — cum se expri
mă cu speranțe gazdele — actuala vi
zită va avea menirea să le creeze
premise noi. favorabile, pentru o
continuă intensificare. în așa fel. in
cit colaborarea, devenită tradițională,
să se extindă la domenii noi si rod.nice. în cadrul prezentărilor sînt în
fățișate ne larg domeniile in care s-a
realizat o bună si strînsă cooperare
cu România. între acestea colabora
rea pentru hidrocentrala de la Lotru
si termocentrala de la Craiova, ur
mate de cooperarea pentru termo
centrala de la Rovinari. Se fac refe
riri. de asemenea, la perspectivele
acestei cooperări, cu deosebire la
cele privind furnizarea de aparatură
pentru centralele atomoelectrice. în
prezentările făcute, un loc distinct
l-au ocupat preocupările Grupului in
dustrial „C.G.E." în domeniul econo
miei de energie si al descoperirii de
noi surse energetice, preocupări ma
terializate într-un program vast, cuprinzind atit un program energetic
nuclear, cit si un efort mult mai am
plu. constituit laolaltă intr-o verita
bilă strategie îndrăzneață si multidisciplinară. Dintre realizările obți
nute oină în prezent, sint amintite

Casa Solpac (Casa solară de la Mar
coussis). care asigură o economie de
energie de 50—80 la sută, automati
zarea liniilor de dezvoltarea indus
trială. gestiunea rețelelor electrice de
alimentație, exploatarea termică si
transformarea în energie elecțrică a
razelor solare, utilizarea biomasei,
exploatarea energiei electrice a mă
rilor si oceanelor etc.
După prezentarea principalelor ac
tivități ale Grupului „C.G.E.". tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa
Elena Ceaușescu sînt invitați să vi
ziteze o expoziție în care sint înfăți
șate cîteva din realizările de dată
recentă privind
telecomunicațiile,
energiile noi. centralele nucleare.
Aparatele de înaltă complexitate si
machetele expuse pun în evidență
realizările obținute în activitatea de
cercetare si introducere in producție
a unor utilaje de înaltă tehnologie,
multe reprezentînd adevărate pre
miere industriale si științifice. Sint
remarcate printre exponate grupul
turboalternator, celulele și panourile
solare pe bază de siliciu, diversele
procese industriale ce înlesnesc rea
lizarea unor importante economii de
energie, cu deosebire în prelucrarea
metalului, in oțelării electrice și în
utilizarea rațională a masei lemnoa
se — procese expresiv prezentate in
grafice și planșe — sisteme telefo
nice temporale — cele mai răspîndite în lume — o centrală telefonică
cu memorie electronică, moduli de
emisiune, fibre optice etc.
După vizitarea expoziției, în cursul
căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au
interesat îndeaproape de performan
țele tehnice ale aparatelor prezenta
te, de soluțiile adoptate, de compe
titivitatea acestora in raport cu al
tele existente pe plan mondial, adresînd aprecieri si felicitări specialiș
tilor de la Marcoussis pentru rezul
tatele obținute, înaiții oaspeți sînt
invitați să viziteze Casa solară, pro
iectată și construită de specialiștii
institutului. Aflată nu departe de
clădirea centrală a acestui institut
de cercetări, Casa solară — verita
bil laborator în care energia soare
lui este pusă la lucru.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu vizitează în
căperile Casei solare — o posibilă
anticipație pentru casele viitorului
— se interesează de modul cum
funcționează sistemele termice, in
strumentele pentru reglarea tempe
raturii, de materialele de construc
ție ale acestei case. Gazdele infor
mează că această casă-laborator —
cu o suprafață locuibilă de 130 mp,
cu un volum de 360 metri cubi,
încălzită de 44 mp de panouri cu
captatori solari — are o bună izolare
termică, pereții exteriori fiind utili
zați ca elemente de stocare a ener
giei solare.
în cadrul vizitei se relevă faptul
că în România, la Marea Neagră,
energia solară este valorificată pen
tru asigurarea apei calde în hotelu
rile de pe litoral, că sint in curs de
experimentare unele sisteme și pen
tru stațiunile montane.
j
„Vrem să obținem totul de la
soare" — spune Ambroise Roux.
„Pentru aceasta este necesar să fie
continuate cercetările" — afirmă to
varășa Elena Ceaușescu.
în încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu adresează felicitări
conducătorilor grupului C.G.E.. cer
cetătorilor de la Marcoussis. precum
și urarea de a se dezvolta cola
borarea. deja tradițională, inclusiv jn
domeniul centralelor nucleare.
însoțiți de personalitățile vieții
economice prezente la acest moment
al vizitei, care au ținut să eviden
țieze incă o dată voința de a adinei
colaborarea ț.n domeniul industrial,
precum și existența unor posibilități
reale pentru dezvoltarea cooperării
dintre unități industriale cu profil
asemănător. în spiritul principiilor și
sentimentelor care animă cele două
popoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu se în
dreaptă spre elicopterul prezidențial,
luindu-și un călduros rămas bun de
la gazde.
La scurt timp, elicopterul preziden
țial. în care se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu. precum și elicopterul în
care se află celelalte persoane româ
ne prezente la această vizită, deco
lează, Indrețptindu-se spre Paris.
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Vineri, distinșii soli ai poporului
român au fost oaspeții unei impor
tante unități a industriei franceze —
una dintre uzinele concernului
„Citroen".
însoțiți de ministrul industriei,
Andre Giraud, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena
Ceaușescu părăsesc Palatul Marigny
— reședința oficială pe durata vizitei
în Franța, deasupra căruia flutură
drapelul românesc. Se străbat din
nou marile artere ale Parisului, înno
bilate în strălucirea lor dintotdeauna
de drapelele tricolore român și
francez.
Pe heliportul Issy-des Moulineaux,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, celelalte
persoane oficiale române iau loc la
bordul elicopterelor ce decolează în
direcția Aulnay-sous-Bois, unde se
află uzina „Citroen".
Elicopterul prezidențial survolează
marele oraș, cu monumentele sale
atît de cunoscute evocînd în piatră
istoria glorioasă a acestei țări, cu im
presionante construcții moderne, măr
turii ale ritmurilor rapide de înnoire
a capitalei franceze.
Catedrala Sacră Coeur de pe Mont
martre, Pantheonul, Luvrul, Domul
Invalizilor se profilează ca niște sim
bolice puncte cardinale ale orașului,
nobile semne de recunoaștere. Pa
risul atîtor evenimente ce au făcut
gloria secolelor, înscriind Franța în
tre țările unor strălucite inițiative și
idei progresiste, Parisul unor mo
mente revoluționare care dau perso
nalitate, reliefuri distincte istoriei,
luptei umanității pentru idealuri pro
gresiste — Parisul Marsiliezei și al
Comunei ; Parisul în care au trăit
și creat mari filozofi și oameni de
artă ai lumii, Parisul contemporan,
citadelă a unor împliniri de repu
tație mondială în domeniul științei
și tehnicii, al artei și literaturii.
Sub elicopter strălucește Palatul de
la Versailles, monumental, cu o ar
hitectură inegalată — în vecinătatea
căruia se disting grădinile sale
vestite.
Situată în apropiere de Paris, în
partea de nord a capitalei. Uzina vi
zitată se numără printre cele mai
mari și mai moderne unități ale
concernului „Citroen". în Franța, 14
unități de producție, grupind 9 uzi
ne numai în regiunea pariziană, fa
brică mașinile cu marca Citroen.
Primul „Citroen" a ieșit din hala
de fabricație în 1919.
Elicopterul prezidențial aterizează.
Pe peretele clădirii din imediata
apropiere stă scris în limba română :
Direcțiunea si lucrătorii Societății de
automobile „Citroen" urează bun ve
nit domnului președinte al Republicii
Socialiste România. Nicolae Ceaușescu,
și doamnei Elena Ceaușescu. împreună cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elenă
Ceaușescu se află celelalte persoane
oficiale române care îl însoțesc pe
șeful statului român în Franța —
Cornel Burtică, Ștefan Andrei, Ion
Avram, Vasile Pungan.
Sînt de față ambasadorul Româ
niei la Paris, Corneliu Mănescu. și
ambasadorul Franței la București,
Pierre Cerles.
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
șl tovarășa Elena Ceaușescu sînt în

timpinați de Jacques Lombard, pre
ședintele Directoratului societății „Ci
troen Automobil", de alte cadțe de
conducere, care le urează la scara
elicopterului un călduros „Bun ve
nit
Tovarășei Elena Ceaușescu . i se
oferă un mare și frumos buchet de
flori.
Președintele Directoratului infor
mează pe inalții oaspeți români des
pre activitatea generală a uzinei.
Uzina „Citroen" din Aulnay-sousBois se întinde pe o suprafață de
180 hectare. Lucrările de construc
ție au inceput în iulie 1972, primul
vehicul fiind produs la 16 aprilie
1973. Capacitatea maximă de pro
ducție a unității — 950 de mașini pe
zi. Aici se realizează trei tipuri de
vehicule distincte: „C.X.", „L.N.", „H“.
în uzină lucrează 7 000 de salariați. Oaspeții sînt informați că, în.
viitor, în stadiul final, unitatea din
Aulnay-sous-Bois se va extinde pe
o suprafață de 70 hectare, aici urmînd să fie produse 1 600 de vehi
cule pe zi. Numărul salariaților se
va dubla.
Președintele Nicolae Ceaușescu este
informat că la asigurarea reperelor
și subansamblelor necesare mașinilor
produse la Aulnay colaborează și o
serie de alte unități „Citroen", si
tuate în alte orașe ale Franței —' la
Rennes, Metz, Mulhouse, Caen,
Reims.
înaiții oaspeți iau loc în mașini
decapotabile si. însoțiți de reprezen
tanți ai guvernului francez si de
cadre din conducerea societății „Ci
troen", vizitează halele de fabricație,
în zona in care se face asamblarea
părții inferioare a caroseriei „C.X.",
se dau explicații în legătură cu fap
tul că. aici. 2 operatori execută 217
puncte de sudură electrică, care asi
gură o producție de 48 de piese pe
oră. Sint, de asemenea, descrise tipu
rile de mașini aflate în lucru, carac
teristicile lor. La liniile polivalente
de finisare pentru caroserii, unde sint
fabricate patru modele diferite —
„C.X.", „L.N.", „Coupe 104 Peugeot"
și „Visa" — producția este de 65 de
caroserii pe oră. în sectorul de apli
care a lacurilor există posibilitatea ca
la cele sase mașini de vopsit să se
aplice 18 nuanțe. în traseul vizitei
figurează, de asemenea, cunoașterea
depozitului automat pentru stocarea
caroseriilor vopsite, gestionat prin
calculator, precum si posturile de
control pentru vehiculele gata asam
blate.
Președintele Nicolae Ceaușescu re
marcă nivelul ridicat de tehnicitate
al întreprinderii, gradul avansat de
mecanizare si automatizare a opera
țiilor.
Vizitarea uzinei „Citroen" prezintă
pentru noi, românii, un interes apar
te. După cum se știe, din 1976 func
ționează Societatea mixtă românofranceză „Oltcit", pentru producerea
și comercializarea autoturismelor de
mic litraj, în care firme românești
au ca partener societatea „Citroen
Automobil". Crearea Societății mixte
„Oltcit" are la bază dorința de a dez
volta pe plan superior relațiile româ
no-franceze în domeniile industrial,
economic, financiar si țehnico-științifîc, de a asigura mai buna cunoaș
tere si înțelegere reciprocă. întărirea
continuă a prieteniei traditionale din
tre popoarele român și francez.
întreprinderea, aflată în stadiu
avansat de construcție la Craiova,
preia experiența uzinei din Aulnay-

sous-Bois. .Dealtfel,, chiar .jn aceste
■ zile, In ' ufclnă ’piiilaBă să află un
grup de tehhicldnf români care se
specializează pentru a lucra în
fabrica craioveană. Aflind că șeful
statului nostru vizitează uzina „Ci
troen", ei au ținut să fie prezențl In
apropierea' tocului de aterizare a
elicopterelor, manifestîndu-și din
plin bucuria de a-1 intilni. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ..tovarășa Elena
Ceaușescu le string miinile, îi
întreabă cum decurge pregătirea lor,
le recomandă să acorde cea mai mare
atenție însușirii cunoștințelor, a
deprinderilor necesare pentru a
putea asigura întreprinderii craiovene, încă de la debutul ei, cele
mai bune și cele mai eficiente con
diții de funcționare. Cei prezenți se
angajează in fața tovarășului Nicolae
Ceaușescu să nu precupețească nid
un efort pentru a se pregăti deose
bit de temeinic.
La sfirșitul vizitei, președintele
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu, celelalte persoane oficiale
române poartă un dialog cu cadrele
de conducere ale societății „Citroen".
în acest cadru, adresindu-se . șefu
lui statului român, tovarășe^ Țtoa
Ceaușescu, președintele Difeeioratului, Jacques Lombard, mulțumește
în mod deosebit pentru onoarea de
a fi vizitați, subliniind apoi efortu
rile tehnicienilor si muncitorilor de
la „Citrogn" de a perfecționa fără
încetare uzina de la Aulnay-sousBois. Pot să vă asigur -- a
spus el — că vom depune aceeași
ardoare pentru succesul uzinelor
„Oltcit". Există un climat de încre
dere, care se dezvoltă fără încetare
între cei doi parteneri. Aceasta ne va
putea conduce la o cooperare cu
adevărat exemplară între „CitroSn"
și „Oltcit", cooperare care va des
chide noi posibilități de dezvoltare
pentru uzinele „Oltcit".
Aș vrea să salut această coope
rare, să-i urez mult succes, cu atit
mai mult cu cit această cooperare
constituie o contribuție importantă
la prietenia româno-franceză.
Adresindu-se celor prezenți, tovară-
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subliniat buna impresie pe care i-a
lăsat-o activitatea uzinei și a felici
tat gazdele pentru această organizare
de.inalt nivel a producției. Ne-a fă
cut cu atît mai mult plăcere să vizi
tăm această uzină — a spus șeful
statului român — cu cit avem in ve
dere că, în curind, „Oltcit" trebuie să
înceapă să producă, și vom putea să
l'acem o comparație între felul cum
este organizată producția aici și cum
este organizată la „Oltcit". Aceasta
înseamnă că trebuie să depunem îm
preună eforturi ca să avem și o or
ganizare bună a muncii, o producție
bună și eficientă.
Fără îndoială că această colabo
rare se înscrie în cadrul relațiilor
generale de prietenie și colaborare
intre România și Franța și sperăm ca
ea să fie un exemplu S* să dea
sibilitatea efectuării și a altor acți
uni de cooperare în alte domenii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu semnează in
Cartea de onoare a societății.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu își iau
rămas bun de la toți cel care i-au
însoțit în cursul vizitării uzinei
„Citroen" și care i-au salutat la scara
elicopterului.
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R PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
ÎNTREVEDEREA cu președintele senatului Dejun în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei [lena Ceaușest
SI CU PARLAMENTARI FRANCEZI
Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și tovarășa Elena
Ceaușescu au participat, în conti
nuare, la dejunul oferit în onoa
rea lor de președintele Senatului
Francez, Alain Poher, și doamna
Poher.
La dejun au luat parte tovară
șii Cornel Burtică, Ștefan Andrei,
Ion Avram, Vasile Pungan, Con
stantin Mitea.
Au participat personalități poli
tice franceze — membri ai guver
nului, senatori, deputați.
Au luat parte ambasadorul
României la Paris și ambasadorul
Franței Ia București.
Un semn de atenție al gazdelor
față de solii poporului român :
aranjamentele florale de pe mese
sînt în culorile steagului românesc
— roșu, galben, albastru.
în timpul dejunului, care s-a
desfășurat într-o atmosferă deose
bit de cordială, președintele Se
natului francez și președintele Re
publicii Socialiste România au ros
tit toasturi.

Toastul președintelui
Senatului, Alain Poher
Agenda contactelor șefului statu
lui român cu personalități de frunte
ale vieții politice din Franța a cu
noscut. vineri la nrinz. un moment
deosebit. La Palatul Luxembourg,
președintele Reoublicii
Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceausescu,
si tovarășa Elena Ceausescu au avut
o întrevedere cu președintele Sena
tului francez. Alain Poher. si doam
na Poher.
Coloana oficială de mașini soseste
în curtea ^Micului Luxembourg", re
ședința președintelui Senatului. lVfaSina prezidențială se oprește in fata
intrării clădirii, unde se află biroul
președintelui. Au venit in intimpinarea inaltilor oaspeți domnul Alain
Poher si doamna Poher. Tovarășul
Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena
Ceausescu sint salutați de generalul
Tartinville. comandantul militar al
Palatului Luxembourg.
O gardă militară prezintă onorul.
Președintele Senatului si doamna
Poher invită pe președintele Nicolae
Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu
, într-un salon de la parterul clădirii.
Salutind cu deosebită căldură pre
zenta în Franța a solilor ponorului
român, președintele Senatului francez
îsi exprimă deplina satisfacție de a
se reintîlni cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu și arată că această vizită
este un moment important în cronica
atit de bogată a raporturilor tradi

ționale de prietenie si . colaborare
dintre cele două țări si popoare, care
se dezvoltă continuu, ne baza impor
tantelor înțelegeri convenite cu oca
zia dialogului româno-francez la ni
vel inalt.
La rindul său. președintele Nicolae
Ceaușescu isi exprimă convingerea că
vizita pe care o face în Franța va
îmbogăți prin rezultatele sale conlu
crarea rodnică dintre țările si popoa
rele noastre, in interesul reciproc, al
cauzei păcii si colaborării în Europa
si in întreaga lume.
în semn de înaltă prețuire pentru
activitatea neobosită a președintelui
României, pusă in slujba păcii și în
țelegerii intre popoare, a . apropierii
dintre toate tarile, a dezvoltării li
bere si independente a tuturor na
țiunilor lumii, domnul Alain Poher
înmînează
președintelui
Nicolae
Ceaușescu Medalia de aur a Senatu
lui si Cofretul omagial, pregătit cu
ocazia aniversării Centenarului Se
natului francez, in care se află do
cumente și mărturii referitoare la
activitatea acestui prestigios for le
gislativ al Franței.
Tovarășei Elena Ceaușescu 1 se
oferă în dar o gravură.
Tovarășul Nicolae Ceausescu și
tovarășa Elena Ceaușescu mulțumesc
cu multă căldură si semnează apoi
în Cartea de aur a Senatului.
Președintele Republicii Socialiste
România.
tovarășul
Nicolae

Ceaușescu. si tovarășa Elena
Ceaușescu. însoțiți de Alain Poher și
doamna Poher, urcă la etajul intii al
palatului. Sint de fată tovarășii Cor
nel Burtică. Stefan Andrei. Ion
Avram. Vasile Pungan. Constantin
Mitea. Corneliu Mănescu. ambasado
rul României la Paris.
Sint nrezenti un mare număr de
deputați si senatori. între care sena
torii Lucien Gautier, președintele
Grupului de prietenie Franța—Româ
nia din Senat. Jean-Louis Vigier,
președinte de onoare si fondator al
Grupului de prietenie, deputatul
Maurice Couve de Murville. preșe
dintele Comisiei afacerilor externe a
Adunării Naționale Franceze.
Este, de asemenea, prezent Pierre
Cerles. ambasadorul Franței la Bucu
rești.
Parlamentarii francezi sînt prezen
tați inaltilor oaspeți români.
într-o alocuțiune, președintele Se
natului, Alain Poher, subliniază din
nou onoarea deosebită care i se face
Senatului de a avea ca înalți oaspeți
pe președintele Nicolae Ceaușescu și
pe tovarășa Elena Ceaușescu și il
invită pe șeful statului român să ia
cuvintul in fața senatorilor prezenți.
Alocuțiunea președintelui Nicolae
Ceaușescu a fost primită cu viu in
teres și deosebita apreciere.

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule președinte al Senatului,
Doamnelor și domnilor,
Sînt deosebit de bucuros că, în ca
drul vizitei care o facem in Franța,
ne intilnim astăzi cu dumneavoastră,
cu reprezentanții poporului francez,
cu deputați și senatori.
Noi dăm o mare importanță rela
țiilor de prietenie între România și
Franța. Este adevărat că aceste rela
ții au un trecut destul de îndepărtat;
dar ele s-au dezvoltat puternic în
ultimii 10—15 ani, in noile condiții,
cînd și România, și Franța sînt pre
ocupate atit pentru asigurarea dez
voltării lor, cit și pentru indepenși suveranitatea lor, precum și
tu securitate și pace.
b>a doresc să mă refer acum pe
larg la relațiile economice dintre ță
rile noastre. Volumul schimburilor
economice româno-franceze s-a du
blat în ultimii cinci ani — și există
perspective ca și în următorii cinci
ani să se dubleze, sau cel puțin să
se ajungă aproape la dublarea lor.
Dorim să realizăm o cooperare largă
în diferite domenii industriale, pre
cum și țn domeniul științei, invățămintului, al culturii.
Sînt prezenți aici senatori și depu
tati care au vizitat România și care
— in frunte cu președintele Sena
tului — aduc o contribuție foarte im
portantă la dezvoltarea prieteniei și
colaborării dintre popoarele român
și francez, dintre parlamentele ță

rilor noastre. Aș dori să exprim spe
ranța că atit Senatul, cit și Adu
narea Națională vor sprijini acțiu
nile privind dezvoltarea cooperării
între popoarele noastre.
Sînt probleme multiple pe plan
internațional. Noi considerăm că tre
buie să punem pe primul plan Înfăp
tuirea securității europene, a unei
colaborări egale intre popoarele con
tinentului nostru, realizarea unități'
între țările europene, fără deosebire
de orinduire socială. Viitorul Europei
depinde de felul în care popoarele
continentului și, desigur, reprezen
tanții acestor popoare, parlamentele,
guvernele vor acționa pentru solu
ționarea într-un spirit nou a proble
melor actuale, pornind de la respec
tul neabătut al independenței fiecărui
popor, al dreptului fiecărei națiuni
la dezvoltarea liberă, corespunzător
voinței sale.
Cu toții sîntem interesați să oprim
cursa înarmărilor. Așa cum am men
ționat în cuvîntarea mea de la Pri
mărie, nu există nici o armă care
poate să apere viața popoarelor.
Toate armele — fie clasice, fie nu
cleare — sint destinate distrugerii
vieții, civilizației. Trebuie să facem
totul pentru a opri cursa înarmări
lor, pentru a opri amplasarea și dez
voltarea de noi rachete în Europa.
Este necesar, intr-adevăr, să se reali
zeze un echilibru intre cele două
părți, dar acest echilibru se poate
realiza — și trebuie realizat — nu
prin ridicarea nivelului înarmărilor.

La marile uzine de autoturisme „Citroen"

ci prin reducerea continuă a aces
tora.
Noi considerăm că trebuie să facem
totul ca, la reuniunea de la Madrid,
să dăm un nou important impuls
securității și cooperării în Europa,
realizării în viață a documentelor
semnate la Helsinki.
în lume sînt multe probleme de
soluționat. ; le cunoașteți bine. Dum
neavoastră știți că în prima parte a
anului s-a ajuns la o încordare ex
tremă. De aceea trebuie făcut totul
pentru a opri agravarea situației
internaționale, pentru soluționarea
tuturor problemelor pe calea trata
tivelor politice, pentru asigurarea
politicii de destindere, de pace, de
independență națională.
în acest cadru, noi considerăm că
parlamentele au un roi important.
Dorim ca între parlamentele noastre,
între parlamentele europene să se
dezvolte o colaborare tot mai strînsă
în solutionarea problemelor complexe
ale lumii de astăzi. Mai mult decît
orice, noi considerăm că popoarele
înseși au rolul hotăritor în asigu
rarea destinderii și păcii. Trebuie să
întărim prietenia și colaborarea între
popoarele noastre, între popoarele
europene, între națiunile întregii
lumi. Și șefii de stat, și parlamen
tele. tinînd seama de voința maselor
populare, a popoarelor, actionînd în
interesul acestora, vor servi pacea și
civilizația, viitorul întregii omeniri i
Vă mulțumesc și urez o bună co
laborare intre parlamentele și po
poarele noastre, (Aplauze).

Domnule președinte al Republicii,
Doamnă prim viceprim-ministru,
Doamnelor, domnilor miniștri,
Este o foarte mare onoare pentru
Senatul Republicii Franceze și pen
tru toți membrii . săi să vă pri
mească, astăzi, în acest vechi Palat
Luxembourg, martor al istoriei
prestigioase a Franței. Personal, sint
fericit și mindru, domnule pre
ședinte al Republicii, să vă primesc,'
pe dumneavoastră și pe doamna
Ceaușescu, in cadrul acestei vizite
de stat, in care pentru a doua oară
sinteți oaspeți ai Franței, ceea ce
atestă că cele două țări și cele două
popoare ale noastre rămin fidele tra
diției lor de prietenie și culturii lor
comune și că ele înțeleg să continue
să apțre împreună. în viitor ca si
ieri, independența lor națională, li
bertățile lor, progresul umanității și
pacea lumii.
. îmi face o mare plăcere să vă
salut, în mod special, domnule pre
ședinte, intrucit dumneavoastră ati
binevoit, la rindul dumneavoastră,
de asemenea, să mă primiți de două
ori in România, cu c curtoazie și o
căldură a căror amintire îmi rămin
prețioase.
îmi face, de asemenea, o mare
plăcere să vă salut pe dumnea
voastră, doamnă. Funcțiile excepțio
nal de importante pe care le înde
pliniți în guvernul român ne sînt
bine cunoscute, precum și locul eminent pe care îl dețineți în cercu
rile științifice din tara dumnea
voastră, unde bogăția cunoștințelor
dumneavoastră, ca și calitățile dum
neavoastră de academician, doctor,
inginer au făcut să vi se incredinteze președinția Consiliului National
pentru Știință și Tehnologie. Sint,
din aceste motive, deosebit de fericit
pentru faptul că, in afară de domnul
ministru Stirn — care îl reprezintă
aici pe domnul ministru al afaceri
lor externe — ne-au făcut onoarea
să fie prezenți doamna Alice Saunier-Seite și domnul ministru Pierre
Aigrain.
îmi place să-mi imaginez că dum
neavoastră ati putut să aveți cu
acești cunoscători ai problemelor
universitare si științifice convorbiri
utile si plăcute. îndrăznesc să sper
că aceste contacte vor fi continuate.
Să nu uităm câ domnul viceprimministru însărcinat cu comerțul ex
terior si cooperarea economică inter
națională si domnul ministru al afa
cerilor externe al României mi-au
fost interlocutori plăcuți in prece
dentele intilniri.
Domnule președinte, evocam acum
cîteva momente primirea pe care
mi-ati rezervat-o in tara dumnea
voastră : dacă această primire m-a
emoționat in mod deosebit este pen
tru faptul că mă simt onorat să fiu.
de multă vreme, un prieten al
României. Legăturile pe care le-am
înnodat cu tara dumneavoastră sint
deja foarte vechi. Prietenii mei ro
mâni știu că îmi face plăcere ade
sea să le evoc, pentru că ele datează
din vremea tinereții mele, cînd, stu
dent la Școala de mine din Paris,
am plecat în regiunea Ploiești pentru
a efectua un stagiu în industria pe
trolieră. Din acea perioadă îndepăr
tată, interesul meu pentru proble
mele românești nu a fost niciodată
dezmințit.
Cit privește întrevederile noastre,
dumneavoastră vă amintiți, domnule
președinte, noi am evocat suferințele
si. luptele poporului dumneavoastră
pentru eliberarea sa si recucerirea
libertăților sale, atitudinea curajoasă
a tării dumneavoastră in timpul
războiului si al rezistentei si. tot
odată, pierderile grave pe care ea le-a
suferit. Toate aceste amintiri, glo
rioase dar dureroase, ne-au apropiat.
Am fost deosebit de impresionat. întilnind la dumneavoastră, domnuie
președinte, o vie dorință de deschi
dere, grija de a introduce in rapor
turile dintre Est si Vest o sinceri
tate, o claritate sji o libertate de ex
primare care le lipsesc adesea în
mod brutal și pe care epoca pericu
loasă pe care o trăim le face cu atit
mai necesare.
Dumneavoastră v-ati angajat să
găsiți mijloacele care să permită
României să fie prezentă pe plan in
ternational. Aceasta, ca urmare a
afirmării unei independente căreia
se cere să-i apreciem valoarea în
contextul problemelor care nu se
poate spune că nu se ridică. în acest
mod. au rezultat raporturile de în
credere și destindere între România
și Franța. îmi place să salut acest
lucru, deoarece eu am apreciat în
treaga lor valoare in cadrul intilnirilor noastre.
Relațiile economice dintre cele
două țări ale noastre sint active.
Domeniile de aplicare a lor erau, pină
in prezent, îndeosebi industria auto
mobilelor. informatica, elicopterele,
mașinile-unelte. Știu că negocieri im
portante în alte domenii sint în curs
de desfășurare si eu nu pot decît să
doresc o finalizare fericită, exprimindu-mi, dealtminteri. convingerea
că vizita dumneavoastră va contri
bui la facilitarea lor.

Am vizitat eu însumi, cu mare in
teres. ceea ce nu era. în urmă cu
doi ani. decît șantierul „Oltcit". din
apropiere de Craiova, rezultat din
această formulă ..cooperare-productie“ care marchează originalitatea
relațiilor noastre,în acest domeniu.
Voi adăuga că. eu insumi fiind
adept, al colaborării general-europene. am urmărit cu multă simpatie
dezvoltarea relațiilor dintre România
și Comunitatea Economică Europeană.
Un acord asupra comerțului cu pro
duse industriale a fost parafat’ in
luna martie ; el a urmat unui acord,
parafat cîteva săptămîni mai înainte,
prin care s-a hotărit să se creeze o
comisie mixtă — „Comunitatea Euro
peană — România". A.cest dublu
acord trebuie să fie semnat — dacă
informațiile mele sint exacte — lu
nea viitoare. Noi le celebrăm, deci,
cu puțin avans, fiind reuniți in acest
nioment. Eu mă bucur mult si văd în
aceasta, domnule președinte, o nouă
manifestare a spiritului ne care nu
ati incetat să-1 insuflati politicii ex
terne a tării dumneavoastră, intrucit
este prima dată cin-d Comunitatea
Europeană, ca atare. încheie un acord
comercial, care nu este sectorial, cu
o tară din Est si admir continuitatea
gindirii politice care vă inspiră.
Abordind acest subiect, am depă
șit puțin frontierele franceze, dar aceasta nu a fost decît o paranteză,
importantă, după părerea mea, pa
ranteză pe care o închid, dar pe
care am ținut să o fac, ca fost pre
ședinte ai uneia dintre instituțiile
Comunității Economice Europene.
Evocînd din nou relațiile econo
mice dintre cele două țări, știu că
raporturile de această natură lasă
rareori locul sentimentelor, si aeest Iuctu este pe deplin normai, dar
eu știu, de asemenea, că nu este
lipsit de importantă faptul că le
găturile de altă natură, in special le
găturile de prietenie, vin să le dea
vigoare. Or. dacă există o tară unde
prietenia pentru Fran(a este tradi
țională, aș spune, firească, aceasta
este România. Cum ati spus chiar
dumneavoastră, domnule președinte,
intr-un recent discurs, popoarele
noastre au fost și vor fi legate prin
foarte mari afinități spirituale, de
cultură și origine. Influenta latină
le-a marcat pentru totdeauna. Dum
neavoastră sinteți daco-romani, așa
cum noi sintem galo-romani !
Firește, această prietenie este aproape fără asemănare. Ea tine in
mod precis de această fraternitate
care nu ezită să se afirme și care
nu a făcut decît să se amplifice. Da.
desigur, pe un alt plan, căile pe care
noi le urmăm pot fi diferite. Dar
nu este mai puțin adevărat că spi
ritul de. destindere în care s-au con
stituit relațiile noastre, ca și ca
racterul lor cordial, sint, fără nici
o îndoială, rodul acestei vechi tra
diții de prietenie și de încredere
care există intre România și Franța.
Sint fericit să amintesc acest lu
cru aici, dună cum imi este agreabil
să pot evidenția stima deosebită ce
o port șefului de stat care a permis
țării mele să rcinnoade în mod fe
ricit relațiile cu sora ei latină, care
este scumpă, vă rog să credeți, ini
milor cetățenilor și cetățenelor aces
tei Frânte.
Vă rog. doamnelor și domnilor, să
ridicați paharul in onoarea Excelen
ței sale domnul președinte al Re
publicii Socialiste România și a
doamnei Ceaușescu !'
Trăiască România 1
Trăiască prietenia intre România
și Franța ! (Aplauze).

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu
Domnuie președinte al Senatului,
Doamnă,
Doamnelor și domnilor.
Doresc încă o dată să exprim sa
tisfacția noastră că. fiind oaspeți ai
Franței, ai președintelui Franței,
avem prilejul să ne intilnim cu dum
neavoastră. reprezentanți de seamă,
personalități politice ale națiunii
franceze. Aș dori să vă adresez
dumneavoastră, domnule președinte,
doamnei, tuturor personalităților po
litice. senatorilor și deputaților prezenți la acest dejun un salut călduros,
împreună cu urarea de întărire con
tinuă a colaborării între parlamentele
și popoarele noastre.
Vă mulțumesc pentru cuvintele
calde rostite aici la adresa poporului
meu. a prieteniei dintre poporul
român și poporul francez. într-adevăr, se poate spune că dezvoltarea
istorică a făcut ca națiunile noastre
să aibă afinități de limbă, de cultură,
de origine și. mai cu seamă, să se
întîilnească și să conlucreze. în multe
împrejurări internaționale. în folosul
civilizației, al păcii, al bunăstării po
poarelor și a întregii omeniri.
Doresc să remarc cu multă satis
facție dezvoltarea continuă — mai
cu seamă în ultimii 15 ani. în noile
condiții — a raporturilor românofranceze. Dumneavoastră vă numărați
printre acel oameni politici și perso
nalități de seamă din Franța care
ați militat și ati adus o contribuție
de seamă la dezvoltarea acestei co
laborări.
La acest dejun sînt prezente, de
asemenea, personalități politice de
seamă, senatori, deputați, foști pre
ședinți ai Grupului de prietenie româno-franceză, președintele actual,
membri ai acestui Grup ; multi din
tre dumneavoastră ati vizitat Româ
nia și ați adus și aduceți o contri
buție importantă la cunoașterea și
prietenia dintre popoarele noastre.
Știti bine că în România colabora
rea si prietenia cu Franța se bucură
de o mare atentie. pornind de la fap
tul că. peste deosebirile de orinduiri
sociale, afinitățile si dorințele noas
tre de pace si colaborare sint cu mult
mai puternice.'
Trăim, dealtfel. într-o perioadă is
torică în care prietenia si colabora
rea între popoarele noastre, intre
toate popoarele Europei constituie o
necesitate pentru promovarea unei
politici de destindere, de pace si in
dependentă națională.
Doresc să declar aici, in fata dum
neavoastră. că convorbirile de pină
acum cu președintele Giscard d’Estaing. discuțiile cu miniștrii, cu oa
meni de afaceri francezi s-au desfă
șurat in bune condiții și apreciem
că există bune perspective pentru
extinderea si ridicarea la un nivel
mai înalt al colaborării și cooperării
în producție, tehnico-stiintifice si
culturale. Dorim ca. odată cu aceas
ta. să se, dezvolte și mai mult rela
țiile între popoarele român si fran

In timpul vizitei la uzinele „Citroen"

cez. între cetățenii tarilor noastre,
între oamenii de stiintă. de cultură,
între muncitori, țărani, intelectuali.
Noi considerăm că prietenia popoa
relor noastre va fi cu atit mai trai
nică si va rezista oricăror împreju
rări. cu cit ea este un bun al mase
lor populare, cu cit la promovarea ei
participă tot mai larg cetățenii țări
lor noastre.
Avem un drum lung de străbătut
pentru a realiza o lume mai dreaptă
si mai bună pe planeta noastră. Sînt
multe probleme complicate care pre
ocupă astăzi omenirea. Trebuie să
facem totul pentru solutionarea tutu
ror acestor probleme numai pe ca
lea tratativelor politice, pentru secu
ritate europeană, pentru de.zarmare,
pentru o nouă ordine economică in
ternațională. Să facem in așa fel
incit minunatele cuceriri ale civiliza
ției. ale stiintei. tehnicii, ale cunoaș
terii umane să fie puse numai si nu
mai în serviciul omului, al libertății,
bunăstării si fericirii tuturor națiu
nilor lumii.
încă o dată, doresc să menționez
rolul important pe care îl au parla
mentele — cu reprezentante ale po
poarelor, ale opiniei publice — in
soluționarea problemelor interna
ționale. Sperăm că parlamentele
tarilor noastre, impreună cu cele
lalte parlamente europene și din
întreaga lume vor acționa cu mai
multă fermitate pentru a-și îndeplini
răspunderile care le au in fața ale
gătorilor, a popoarelor.
Cel mai bun omagiu pe care ÎI
putem aduce inaintașilor noștri —
care au pus bazele trainice priete
niei româno-franceze — este de a
face totul pentru a ridica pe noi
trepte această prietenie, în condițiile
respectului neabătut al independen
ței fiecărui popor ! Știți bine că
multi francezi au luptat pentru inde
pendenta României, așa cum mulți
români au luptat, in diferite împre
jurări, inclusiv în ultimul război, in
Rezistența franceză, împotriva fas
cismului, pentru independența Fran
ței. Să facem astfel incit aceste
legături, cimentate cu singele fiilor
poporului român și poporului fran
cez, să devină indestructibile, să ser
vească deopotrivă intereselor po
poarelor noastre, independenței lor,
păcii și independenței naționale a
tuturor națiunilor-!
Avind convingerea că popoarele
noastre vor conlucra întotdeauna in
interesul progresului lor și al păcii,
doresc să urez o dezvoltare conti
nuă a prieteniei româno-franceze și
să toastez :
în sănătatea președintelui Senatu
lui francez și a doamnei !
Trăiască Franța !
Trăiască prietenia româno-franceză !
Trăiască pacea și colaborarea in
ternațională '
în sănătatea tuturor celor prezenți !
(Aplauze).

SClNTEIA — sîmbăfâ 26 iulie 1980

\GINA 4

UITA OFICIALA A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN FRANȚA
Felicitări, urări de succes
Interviul
acordat
de
tovarășul
pentru vizita în Franța
i președintelui Nicolae Ceaușescu
Nicolae Ceaușescu
Vizita pe care președintele Republicii Socialiste România, tovarâșul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu o face in
aceste zile în Franța, la invitația președintelui Republicii Franceze, Valăry
Giscard d'Estaing, șl a doamnei Anne-Aymone Giscard d'Estaing, este sa
lutată cu satisfacție în Franța și în numeroase țări ale lumii, bucurîndu-se
de un larg ecou în opinia publică mondială.
In aceste zile, pe adresa reședinței prezidențiale — Palatul Marigny
— precum și pe adresa Ambasadei române in Franța, tovarășului Nicolae
Ceaușescu i-au fost trimise numeroase scrisori și telegrame din partea
unor personalități ale vieții politice, economice și culturale din Franța și
din alte țări, a unor cetățeni străini de origine română, în cuprinsul
cărora sînt adresate călduroase urări de succes, este exprimată admirația
față de politica consecventă, de pace și colaborare, a României socia
liste, față de activitatea exemplară desfășurată de președintele Nicolae
Ceaușescu in interesul păcii și prieteniei intre popoare.

Astfel în telegrama președintelui
rupuliii parlamentar italo-român al
•eședlnției forului italian, Michele
chilii, se spune :

Cu ocazia vizitei dumneavoastră în
ranta. vă exprim cele mai sincere
rări de succes, cu convingerea că
«asta, ca întotdeauna, va contribui
i consolidarea perspectivei de pace
destindere. Este urarea pe care toti
alienii democrati v-o transmit, dom
ule președinte, fiind constienti de
portul adus de dumneavoastră la
auza păcii, apreciind rolul si prestiiul asumate de dumneavoastră în
iata internațională.
Intr-o scrisoare trimisă de D. N.

,eventakis, directorul
Companiei grecești de
îaritime „Grecomar".

general al
transporturi
din Pireu,

irecia, se arată : „Urmăresc persoal cu deosebit interes activitatea
lesfâșurată de Excelenta Voastră,
levotată apărării independentei ra
ionale. promovării intereselor eseniale ale poporului român, destindeii. idealului de pace si securitate
lin Europa si întreaga lume. Persoîalitatea dumneavoastră dinamică,
bine cunoscută in Grecia, este un
sxemplu glorios pentru alții. îmi ex
prim satisfacția pentru evoluția as
cendentă a relațiilor de prietenie si
colaborare dintre România si Grecia.
Sînt convins că pozițiile adoptate ne
plan international sînt rezultatul în
crederii dumneavoastră în principii
le dreptății, al preocupării pentru
menținerea păcii în Balcani si în în
treaga lume si în numele acestor
adevăruri vă urez mult succes".

..Reprezentati o politică națională
concepută în dimensiuni europene si
cu orizonturi mondiale — se scrie în
telegrama
adresată
președintelui
României de Constantin Michael Ti
tus. membru al Institutului de
lingvistică al Marii Britanii. Neatîr-

narea si libertatea fiecărei națiuni de
a făuri viața în afara oricărei constrîngeri sînt principii fundamentale,
pe care le reprezentat! cu demnitate
si succes. întilniti pe președintele
Franței care reprezintă, la rîndul său.
secole de luptă pentru afirmarea na
țională si libertatea unei națiuni care
a pus bazele civilizației moderne eu
ropene. Speranța noastră, prietenii
României, britanicii și francezii de
origine română sau nu. oameni care
din ambele părți ale Mării Mînecii
urmărim cu admirație si prietenie
evoluția politicii externe românești,
este mare. Fie. deci, ca această întîlnire să se adauge la rezultatele po
zitive pentru ambele țări, pentru
Europa si pentru lumea întreagă. Sa
lutăm în persoana dumneavoastră si
a doamnei Elena Ceausescu prezenta
României si spunem din toată inima :
Trăiască Franța, trăiască România
si cei care o onorează în momentul
de fată !“.
într-o altă scrisoare, episcopul Lu
cian Făgărășanu apreciază : „Vizita
domniei voastre în Franța și a doam
nei academician doctor inginer Elena
Ceaușescu ne oferă prilejul să rele
văm cu profundă considerație pre
zența domniei voastre, conducătorul
statului român. în Europa Occiden
tală, unde interesele -patriei și ale
fiilor ei sînt susținute cu toată dă-

ruirea. Consacrîndu-vă pe deplin
pentru prosperitatea și integritatea
întregii națiuni române, vă exprimăm
dumneavoastră, domnule președinte,
și doamnei Elena Ceaușescu omagiile
noastre de stimă pentru pilduitoarea
muncă pe care o depuneți in opera
măreață a unității de nezdruncinat
a poporului nostru, de fericire a
României prospere, independente,
mereu mai frumoasă și înfloritoare.
Bine ați venit !“.
Celebra artistă de origine română
Virginia Zeani Rossi Lemeni scrie :
„în calitatea mea de româncă cu
reședința in străinătate, vreau să vă
asigur din tot sufletul de deplina mea
admirație pentru întreaga dumnea
voastră operă, inspirată de nobilele
idealuri de pace și destindere, înțe
legere și colaborare, care au caracte
rizat și în trecut poporul nostru și
pe care le reafirmați cu putere prin
geniala dumneavoastră personali
tate. Sînt mîndră de a fi româncă
și vă mulțumesc din inimă pentru
că, dacă astăzi România este stimată
și respectată pe plan mondial, este
numai datorită înțeleptei dumnea
voastră conduceri. Aflînd cu deose
bită satisfacție despre vizită pe care
o faceți în Franța, doresc cu acest
prilej să vă transmit cele mai sin
cere și calde urări pentru un succes
deplin în activitatea dumneavoastră
neobosită".
Michel Wattrenez, student la Sec
ția de limbă română a Universității
Sorbona, scrie: „Vă doresc, împreună
cu colegii mei care studiază limba
română, un bun venit cu ocazia vi
zitei oficiale în Franța. Mă bucur
că această vizită va conduce Ia dez
voltarea bunelor relații existente
între popoarele noastre".
Prof. unîv. dr. Juan Dan. din
Buenos Aires, adresîndu-se președin
telui României, afirmă in scrisoarea
sa : „Orice român se bucură de
bucuriile țării sale. Vizita pe care o
faceți la Paris ne umple inimile de
bucurie și dorim să aibă un succes
deplin, atît pentru îmbogățirea rela
țiilor dintre cele două țări surori.
Franța și România, cit și pentru con
solidarea păcii între popoare. Acestea
sînt sentimentele noastre și aceasta
o dorim cu toții".

ÎNTÎLNIRI DE LUCRU
în cadrul vizitei oficiale a pre
ședintelui României in Franța, mem
brii delegației care il însoțesc pe
șeful statului român au avut o serie
de intîlniri cu miniștri și alte per
sonalități ale vieții politice și eco
nomice franceze.
Pe agenda convorbirilor tovară
șului Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, s-au aflat
înscrise probleme concrete referi
toare la transpunerea in viată a înțe
legerilor convenite la nivel inalt
privind dezvoltarea colaborării și
a schimburilor economice românofranceze. în acest sens au fost defi
nitivate proiecte și acțiuni comune
de cooperare cu J. F. Deniau, minis

trul comerțului exterior, Philippe
Burnel, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Patronatului Fran
cez. și George Taylor, președintele
Comitetului mixt Franța—România
din cadrul C.N.P.F., cu Jacques
Lombard. președinte-director ge
neral al .,Citroen". Roger Schulz,
președinte-director general al Socie
tății „Alsthom Atlantique". general
de armată Michel Fouquet. președinte-director general al Oficiului Gene
ral al Aerului. Maurice Laure. pre
ședinte-director general al Societății
Generale de Electricitate.
Ministrul afacerilor externe, to
varășul Ștefan Andrei, a abordat
cu ministrul afacerilor externe al
Franței. Jean Franpois-Poncet. o
serie de aspecte actuale ale vieții
internaționale. în primul rind cele

privind securitatea europeană. în
acest context, în spiritul concluziilor
dialogului la nivel inalt românofrancez, au fost reliefate o serie de
preocupări comune pe linia promo
vării conlucrării celor două țări atit
in vederea bunei pregătiri și a reu
șitei reuniunii de la Madrid, cit și pe
un plan mai general, al vieții
internaționale.
La rindul său. ministrul industriei
construcțiilor de mașini. Ion Avram,
a avut o întrevedere cu Andre Giraud. ministrul industriei. Totodată,
ministrul Ion Avram si Vasile Pungan. ministru secretar de stat, consi
lier al președintelui republicii, au
avut convorbiri de lucru cu condu
cători ai unor companii și societăți
franceze.

DIN GRĂDINILE DE LEGUME,

TOTUL SĂ FIE CULES LA TIMP!
Anul acesta. în unitățile agricole
de stat si cooperatiste din iudetul
Ialomița au fost create condiții pen
tru creșterea substanțială a produc
ției de legume. Concret, fată de anul
trecut, suprafața cultivată cu tomate
timpurii a sporit de la 1 500 la 2 200
hectare : s-a mărit si suprafața pe
care roșiile au fost palisate — de la
120 la 700 hectare.
Care sînt rezultatele ? Au sporit
cantitățile de legume, destinate apro
vizionării populației si satisfacerii
cerințelor fabricilor de conserve ? în
ultimă instanță, acesta este singurul
criteriu de apreciere a măsurilor în
treprinse în acest an pentru creș
terea producției la legume. Duoă cum
am aflat la trustul județean al hor
ticulturii. pinâ in prezent unitățile
agricole și-au realizat st depășit
planul la mazăre cu 250 tone, iar la
ceapă verde — cu 130 tone.
Acum ne aflăm practic într-o pe
rioadă cind ar trebui să existe o
explozie de legume specifice sezonu
lui de vară. Pe primul plan al
urgentelor se situează recoltarea to
matelor. Deși această lucrare, a
început de circa o săptămînă în mai
multe cooperative agricole, printre
care Ceacu, Roseti. Miloșești. Ulmu,
Gheorghe Lazăr. Modelu. Ciochina.
Nicolae Bălcescu. Buiesti si Ciocănești-Sîrbi, cantitățile recoltate zilnic
sînt departe de posibilitățile exis
tente. Bunăoară, in această săptămînă
zilnic au fost recoltate în medie
între 100 și 120 tone de roșii. Întrucît
în majoritatea unităților agricole din
județ culturile au aiuns la maturi
tate, era posibil și, totodată, necesar
ca ritmul de recoltare a roșiilor să
fie cel puțin dublu fată de cel reali
zat. între legumele ce trebuie recol
tate acum cu prioritate se numără
si fasolea verde, varza de vară,
castraveții, morcovii si dovleceii. Re
zultatele înregistrate la aceste legume
sint si mai nesatisfăcătoare, deoarece
recoltarea lor nu a început decît
sporadic. Ce explicație există pentru
această situație ?
— Pentru luna iulie, centrele de
legume si fructe au întocmit grafice
de recoltare cu toate unitățile aericole cultivatoare — ne spune tovarășul
Nicolae Zainea. directorul întreprin
derii județene de legume si fructe.
Totuși, olanul pe această lună nu va
putea fi realizat integral. întrucît
recoltarea a început mai tîrziu. cul
turile avînd o întîrziere in vegetație.
Pînă vineri seara, din planul pe luna
iulie, de 14 350 tone, au fost recol
tate numai 1 050 tone de roșii.
Este oare întirzierea în vegetație
singura cauză a rezultatelor nesatis
făcătoare obținute nină acum la
recoltarea legumelor ? Să analizăm

concret situația din cel mai mare
bazin legumicol din iudetul Ialo
mița. situat în zona Călărași. Centrul
de legume si fructe Călărași are
sarcina de a îndruma activitatea de
producție si de a prelua recolta de
legume din 16 cooperative agricole si
două întreprinderi agricole de stat,
în această zonă se află in cultură
535 hectare de tomate. Centrul de
legume si fructe a stabilit cu fiecare
unitate agricolă grafice zilnice de
recoltare si livrare. Pentru această
săptămină s-a hotărît ca zilnic să fie
recoltate cite 35 tone de roșii. Este
mult, este puțin ? Contabilul sef al
C.L.F. Călărași, tovarășul Cristache
Moise, aprecia că producția din cîmp
permite ca în această perioadă să

Ancheta noastră In unități
agricole din județul Ialomița
fie recoltate zilnic cel puțin 100 tone
de roșii. Depășirea ritmului zilnic
stabilit cu 10—15 tone nu mai apare,
deci, ca un succes. Desprindem, așa
dar, o primă concluzie : probabil,
pentru a nu avea bătaie de can cu
preluarea producției. C.L.F. Călărași
a stabilit grafice de recoltare leiere.
cu mult sub posibilitățile existente.
Consecința imediată este că unitățile
agricole nu si-au mobilizat toate for
țele pentru a strînse întreaga pro
ducție ajunsă la maturitate.
Să urmărim însă cum se Îndepli
nesc graficele de recoltare stabilite
pe unităti. chiar in aceste condiții
care nu reflectă posibilitățile. Am
luat ca reper o zi — marți. 22 iulie
— cu rezultate medii Ia recoltarea
roșiilor in această săptămină. Coope
rativa agricolă Ceacu a avut prevă
zut în graficul zilnic de recoltare
6 tone și a realizat 18 tone : C.A.P.
Roseti — 4 tone si a realizat 6 tone,
în schimb. C.A.P. Unirea in loc de
4 tone a recoltat numai 2 tone, iar
C.A.P. Dorobantu din 4 tone — doar
250 kg ! Din analiza datelor de mai
sus desprindem a doua concluzie :
unele unități agricole își depășesc
graficul zilnic de recoltare, dovadă
că în cîmp există mari cantităti de
roșii ajunse la maturitate, iar alte
cooperative agricole nici măcar nu-sl
realizează sarcinile, chiar dacă aces
tea sînt la un nivel minim. în cel
de-al doilea caz este vorba de efec
tul demobilizator al graficului minim
de recoltare stabilit, care nu reflectă
situația din cîmp.

Aspectele diferite găsite la fata
locului, în unităti. demonstrează că
recoltarea roșiilor nu a atins peste
tot starea de urgență ce o reclamă,
că lucrarea se desfășoară lent in
multe locuri. La C.A.P. Roseti erau
în cîmp. la strinsul roșiilor, mai
puțin de 40 de oameni, nici jumătate
din forța de muncă necesară. O acti
vitate mai intensă se desfășura la
C.A.P. Ceacu. Aici, zilnic. 100 de
cooperatori participă la strinsul
roșiilor, realizind în medie peste
25 tone pe zi. Soții Nicolae Dinu si
Mariana Dinu, șefii celor două ferme
legumicole, ne spun din capul locu
lui : . „Cîmpul e roșu. Am putea
recolta zilnic cite 40 tone de tomate.
Conducerea cooperativei a înțeles
situația si a hotărît ca. de la fer
mele de cîmp. 200 de cooperatori să
lucreze în zilele următoare la strinsul
legumelor". Este un mod gospodăresc
de a gîndi si de a acționa. Tot asa
ar trebui să procedeze si consiliile de
conducere ale cooperativelor agricole
Dorobantu. Unirea. Jegălia. Sărăteni.
Făcăieni. Ulmu. Ciocănesti-Unirea si
Ciocănesti-Sîrbi. unde la recoltarea
legumelor nu au fost mobilizate incă
toate forțele necesare. Duoă cum ne
arăta tovarășul Nicolae Zainea,
directorul I.L.F. Ialomița, un control
efectuat de organele de specialitate
a dovedit că numai ultimele trei
cooperative agricole enumerate mai
sus ar putea recolta si livra cite
100 tone de roșii zilnic. Adică cam
tot atît cit s-a recoltat în medie pe
zi, in această săptămînă, pe tot
județul.
Tovarășul Iosif Boieriu. directorul
trustului județean al horticulturii,
care ne-a însotit in acest raid, a
făcut cîteva precizări legate de in
tensificarea recoltării si livrării legu
melor.
— Pentru săptămină următoare,
asa cum a stabilit comitetul județean
de partid, recoltarea si livrarea legu
melor vor conștitui o lucrare priori
tară. Au fost luate măsuri ca grafi
cele de recoltare să fie stabilite la
nivelul producției din cîmp si. Îm
preună cu organele agricole, vom
acționa pentru mobilizarea tuturor
forțelor la culesul legumelor. Esti
măm ca, începtnd de săptămină vii
toare. ritmul zilnic la recoltarea
roșiilor să ajungă la peste 800 tone,
în felul acesta ne vom achita de
obligațiile ce ne revin pentru a
asigura aprovizionarea , cu legume a
Capitalei și a județelor Constanța,
Brașov, Sibiu. Argeș si Neamț.

Aurel PAPADIUC
Mihai V1ȘO1U

postului de televiziune „France 111“
(Urmare din pag. I)

De aceea, este necesar să se acțione
ze pentru impulsionarea unei solu
ționări politice globale a situației,
care să ducă la retragerea Israelului
din teritoriile ocupate în 1967, in
clusiv din partea arabă a Ierusali
mului, si, in mod deosebit, la rezol
varea problemei poporului arub pales
tinian, pe baza dreptului la autode
terminare, la constituirea unui stat
palestinian independent. Problema
esențială pentru o pace globală in
Orientul Mijlociu o constituie tocmai
soluționarea problemei palestiniene și
formarea unui stat palestinian inde
pendent.
Consider că in privința aceasta se
impun noi inițiative care să poată
duce la organizarea unei intîlniri in
ternaționale, cu participarea tuturor
țărilor interesate, inclusiv a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.
Este evident că la această conferință
ar trebui să participe și Uniunea So
vietică și Statele Unite, iar Organi
zația Națiunilor Unite ar trebui să
aibă un rol mai important. De aseme
nea, cred că pentru desfășurarea cu
succes a tratativelor s-ar
impune
participarea și altor state care pot
contribui la soluționarea politică a
problemelor complexe din Orientul
Mijlociu.
Ținind seama de pozițiile foarte
apropiate ale României și Franței în
problemele Orientului Apropiat, de
faptul că ele au acționat în diferite
împrejurări, constant, pentru o solu
ție politică, consider că țările noastre
pot să-și aducă și în viitor contribu
ția la instaurarea unei păci trainice
și durabile, care să asigure indepen
denta și integritatea tuturor statelor
din zonă.
Cînd am vorbit de o nouă iniția
tivă mă gîndeam la faptul că propu
nerile adoptate la Veneția de țările
occidentale nu oferă o bază cores
punzătoare pentru trecerea la o so
luție globală în Orientul Mijlociu.
Este nevoie de mai multă îndrăznea
lă, se impune să se adopte nu măsuri
fără nici o perspectivă, ci să se în
țeleagă faptul că soluționarea politi
că în Orientul Apropiat cere o hotărire clară cu privire la necesitatea
autodeterminării poporului palestini
an și încetarea politicii de punere a
lumii în fața faptelor împlinite -»•
comise de Israel — pentru realizarea
unui stat palestinian independent.
ÎNTREBARE : Se pare că
Uniunea Sovietică se reîntoarce
in Siria. Aprobați sau dezapro
bați această reîntoarcere a Uniu
nii Sovietice în Siria ?
RĂSPUNS :
Uniunea Sovietică
menține dintotdeauna relații bune cu
Siria și nu se poate vorbi de o „reîn
toarcere" in Siria. Uniunea Sovietică
este prezentă în această zonă, iar so
luționarea problemelor din Orientul
Mijlociu nu se poate realiza fără
participarea Uniunii Sovietice, așa
cum am menționat și anterior, ca și
a Statelor Unite. Totodată, așa cum
am menționat, consider că și alte
state sint interesate în realizarea

păcii !n Orientul Mijlociu, printre
care m-am referit la Franța și Româ
nia. care trebuie să-și aducă propria
contribuție.
ÎNTREBARE : De ce Româ
nia, care este membră a Pactu
lui de la Varșovia, întreține ra
porturi mal strînse, decît cele
lalte țări din Est, cu lumea oc
cidentală, in special cu Statele
Unite ale America șl cu Franța ?
RĂSPUNS : în politica sa interna
țională, România pornește de la fap
tul că în lume există state cu orindulri sociale diferite și că această si
tuație se va menține incă multă vre
me. Ca atare, pentru înfăptuirea des
tinderii și păcii este necesară dez
voltarea unei colaborări active între
toate statele lumii, fără deosebire de
orînduire socială, în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice.
Mi-ar fi greu să fac o comparație
între amploarea raporturilor întreți
nute de România cu unele state oc
cidentale si cea a relațiilor cu Occi
dentul ale altor state din Estul Euro
pei. Să vă spun drept, am impresia
că în anumite domenii sîntem chiar
depășiți.
Este adevărat, așa cum am mențio
nat, că noi dezvoltăm larg relațiile
cu Franța care, dealtfel, au vechi
tradiții ; independent de evoluția si
tuației internaționale, România
și
Franța au găsit totdeauna căile unei
colaborări aotive. De asemenea, rela
țiile noastre cu Statele Unite ale
Americii s-au dezvoltat puternic, în
deosebi în ultimii 10—12 ani, încadrindu-se în politica generală a
României de întreținere a unor Ra
porturi bune cu toate statele lumii
— aceasta constituind o contribuție
activă la înfăptuirea politicii de des
tindere, pace și colaborare, de ex
tindere a schimburilor economice,
culturale și politice între națiuni, la
înfăptuirea unei lumi în care fie
care popor să se poată dezvolta li
ber, așa cum dorește, fără nici un
amestec din afară.
Aș putea spune că politica Româ
niei de colaborare activă cu toate ță
rile socialiste, de întărire a unității
acestora și de depășire a divergen
țelor existente, de dezvoltare a rela
țiilor cu țările în curs de dezvoltare,
precum și cu țările capitaliste dezvol
tate. cu toate statele lumii a contri
buit în mod substanțial la cauza des
tinderii internaționale, constituind,
totodată, un factor important al edi
ficării cu succes a socialismului, a
societății socialiste multilateral dez
voltate în România.
ÎNTREBARE : Cum apreclați
faptul că se spune că la dum
neavoastră drepturile omului sînt
încălcate ?
RĂSPUNS : În ce privește dreptu
rile omului, cred că realitățile de
monstrează cu putere că societatea
socialistă românească a rezolvat această problemă în condiții incompa
rabil superioare fată de oricare socie
tate occidentală. Dacă ne referim la
dreptul la muncă sau la drepturile
politice, la participarea directă a

oamenilor muncii, a maselor populare
la conducerea societății, la libertăți
le reale, nu declarative, putem discu
ta, nu de la egal la egal, ci chiar de
pe poziții superioare, cu oricare so
cietate sau stat occidental.
în legătură cu felul în care sînt
asigurate drepturile oamenilor
în
România, anumite agitații care se
produc în Occident — si de ce să nu
spun, inclusiv in Franța — consider
că fac parte din tactica
anumitor
cercuri care — fie că vor, fie că nu
— fac jocul celor ce doresc să re
aducă lumea la perioada războiului
rece. Aceste cercuri ignoră sau pre
zintă deformat realitățile din Româ
nia și din alte țări socialiste, se opresc numai asupra unor aspecte mi
nore și pu asupra problemelor funda
mentale care — repet încă o dată —
au fost soluționate în România, ca și în
alte țări socialiste, incomparabil mai
bine decît în țările capitaliste occi
dentale.
Nu vreau deloc să spun prin aceas
ta că in România nu ar mai fi lip
suri. că totul este perfect. Sîntem o
tară socialistă în curs de dezvoltare,
am pornit de la un nivel destul de
redus, am realizat pași uriași intr-o
perioadă istorică scurtă — si. real
mente. avem sentimente de mîndrie
pentru ceea ce am înfăptuit cu for
țele poporului nostru, care, stăoin pe
destinele sale. îsi făurește viata așa
cum dorește.
Dorim să trăim în pace, colaborare
si prietenie cu toate popoarele lumii.
ÎNTREBARE : Ultima reuniu
ne a C.A.E.R. a arătat că țările
din Est sînt si ele afectate de
creșterea prețului petrolului.
Cum ati resimțit aceasta în
România ?
Sistemul planificării socialis
te vi se pare a fi un avantaj
sau un inconvenient pentru a
face față scumpirii materiilor
prime ?
RĂSPUNS : într-adevăr. criza energetică si creșterea prețului petro
lului au produs o serie de greutăți
și pentru țările socialiste, excluzind,
desigur. Uniunea Sovietică, ce dispu
ne de cantităti mari de petrol.
Este de înțeles că orice creștere a
preturilor la petrol, la materii prime
în general, nu poate să nu afecteze
— într-o măsură mai mare sau mai
mică — si țările socialiste.
România, care importă o cantitate
însemnată de petrol, de alte materii
prime, a resimt.it destul de serios
creșterea preturilor oe piața mondia
lă. Am acționat insă în asa fel ineît
creșterea prețului petrolului, neiustifieată, trebuie să spun, să nu afec
teze grav dezvoltarea economicosocială a României. Pot spune că am
reușit să depășim efectele creșterii
uriașe a prețului petrolului, desigur,
cu o serie de greutăți cărora a tre-,
buit să le facem față.
Aceasta demonstrează cu atit mai
mult necesitatea ca țările europene
să se gîndească serios Ta colaborarea
economică, mai cu seamă în dome
niul energetic. în înfăptuirea docu
mentelor semnate la Helsinki trebuie
să se pornească nu de la măsuri

restrictive în raporturile economice,
ci. dimpotrivă, să se promoveze o
colaborare largă în satisfacerea în
condiții mai bune a nevoilor de sur
se noi de energie, de materii prime
a tuturor țărilor, pentru dezvoltarea
lor economîco-socială în prezent si
în perspectivă.
în ce privește sistemul planificării
socialiste, acesta reprezintă. după
părerea mea. un avantaj fată de so
cietatea care nu se bazează pe o pla
nificare corespunzătoare în dezvolta
rea sa economico-socială.
Dealtfel, chiar în țările dezvoltate,
inclusiv In Franța. într-o formă sau
alta, planificarea economiei este tot
mai accentuată, iar intervenția sta
tului in dirijarea activității economi
ce se face foarte simtită. Nici nu se
poate concepe astăzi solutionarea
problemelor majore, care preocupă
toată omenirea, fără o concepție uni
tară. fără o intervenție puternică in
dirijarea forțelor economice si umane.
Planificarea socialistă reprezintă si
din acest punct de vedere un avantaj
incontestabil în solutionarea proble
melor complexe, asigurînd concen
trarea forțelor întregii națiuni în di
recția progresului.
ÎNTREBARE : Aș vrea să vă
întreb care este rolul doamnei
Elena Ceaușescu. care este nu
numai
soția
președintelui
Ceaușescu. ci are si o funcție
politică — este prim viceprimministru — în desfășurarea po
liticii tării dumneavoastră ?
RĂSPUNS : în ce privește ultima
dumneavoastră întrebare, vă voi răs
punde începînd cu o prezentare mai
generală a mecanismului conducerii
societății. în societatea socialistă ro
mânească funcționează principiul
conducerii colective. în organele de
liberative participă la luarea deci
ziilor cadrele si activiștii de partid
si de stat, alături de cadrele econo
mice. de masele largi de oameni ai
muncii — aceasta constituie una din
caracteristicile generale fundamenta
le ale democrației socialiste în
România. Avem asemenea organis
me. începînd cu întreprinderile, uni
tățile economice-sociale. în care
funcționează consilii ale oamenilor
muncii, nină la organele supreme.
Toate acționează în mod colectiv, iau
hotărîri colective asupra tuturor pro
blemelor. Guvernul funcționează ne
principiul conducerii colective, iar în
partid. între congrese. Comitetul
Central. Comitetul Politic Executiv
constituie organele care hotărăsc
asupra tuturor problemelor ce privesc
dezvoltarea internă, ca și politica
externă a tării. în acest cadru, la fel
ca si ceilalți membri ai conducerii
de partid, sau membri ai guvernului.
Elena Ceaușescu îsi aduce contribu
ția în soluționarea problemelor dez
voltării societății noastre.

REDACTORUL
TELEVIZIUNII
FRANCEZE : Vă mulțumesc foarte
mult, domnule președinte, pentru
această emisiune rezervată persona
lităților politice de prim rang, câre
au avut și au un rol important în
istoria omenirii.

Acțiuni energice în zonele afectate
de inundații si furtuni
ț

Din diferite zone ale tării, care au
avut de suferit de pe urma ploilor
abundente căzute la începutul aces
tei săptămîni, insotite de furtuni șl
grindină, continuă să sosească vești,
despre pagubele provocate de inun
dații, îndeosebi în sectorul agricol,
precum și unor unități industriale,
gospodării ale' cetățenilor, transpor
turilor auto și feroviar, și In teleco
municații.
Potrivit datelor primite de la orga
nele locale de partid și de stat, în
județul Satu Mare, unde a continuat
să plouă, se află încă sub ape o su
prafață de 115 000 hectare qu diferite
culturi.
în județul Arad, in cursul dupăamiezii de 24 iulie, in zonele de deal
a plouat torențial, menținîndu-se ri
dicate nivelurile de apa pe văile și
rîurile din zonă. Pe rîul Crișul Ne
gru, in zona Zerind, nivelul apelor a
depășit cota de inundații cu 249 cm,
ceea ce a condus la creșterea debite
lor peste cotele de inundație pe ca
nalul Teuz, periclitind localitățile
Zerind, Iermata Neagră și Mișca. în
cursul nopții de 24 spre 25 iulie, la
o distanță de 2,5 km aval de locali
tatea Mișca, digul de pe malul sting
al canalului Teuz a fost depășit și
a început să se rupă, apele revărsindu-se pe terenul arabil. Pentru opri
rea inundațiilor au acționat mii de
oameni ai muncii, precum și militari
ai forțelor noastre armate. în cursul
după-ainiezii de vineri nivelul ape

lor a început să scadă. A fost refă
cută porțiunea de dig de pe canalul
Teuz. fiind oprită pătrunderea apei
în comuna Mișca.
Vineri a continuat, de asemenea,
să plouă in iudetul Maramureș, unde
se află sub ape aproximativ 36 000 de
hectare de teren. Sint afectate de
inundații circa 10 000 hectare cu ce
reale. 15 000 ha cu porumb boabe si
cartofi. 300 hectare cu legume si
10 000 hectare finețe. Producția de
fructe a iudetului a fost calamitată
în proporție de 30 la sută.
Comandamentele iudetene din zo
nele afectate mobilizează mii de ce
tățeni sl importante mijloace tehnice
pentru înlăturarea completă a efec
telor inundațiilor si alunecărilor de
teren provocate de acestea. Se ac
ționează energic în continuare' pen
tru evacuarea anelor de ne terenu
rile agricole, pentru refacerea rețe
lelor electrice si a drumurilor, in
vederea consolidării terasamentelor
de cale ferată și a digurilor de pe
rîurile revărsate, pentru reluarea ac
tivității normale în unitățile indus
triale afectate de ape.
Organele de partid și de stat au
venit in sprijinul familiilor care au
avut de suferit, luind măsuri opera
tive pentru cazarea acestora, aprovi
zionarea cu produse de strictă nece
sitate și acordarea de asistentă me
dicală.
,
(Agerpres)
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Așa arată culturile cu porumb - culcate la pămînt din cauza inundațiilor
- pe raza comunei Gîrbou, județul Sălaj

Foto : loan Mureșan

sălaj:Se

evacuează

apele de pe cîmp, din sate
Din datele centralizate la coman
damentul județean pentru comba
terea urmărilor inundațiilor, rezultă
că in Sălaj au fost afectate de ploile
abundente căzute în ultimele zile
peste 49 de localități. Au fost inun
date culturile agricole de pe 28 000
hectare, 500 de gospodării ale popu

lației, ferme agricole. Au fost dis
truse peste 50 km de drumuri. Au
fost înecate multe animale. Printre
cele mai afectate se numără comu
nele Girbou, Zalha, Sărmășag, Dobrin. Sălătig și orașul Jibou. Con
tinuă să fie întreruptă circulația fe
roviară pe rutele Zalău-Carei și
Șimleu Silvaniei — Săcuieni. Pe
porțiunea Zalău — Jibou, calea fe
rată a fost redată circulației.
La chemarea organelor locale de
partid, mii de sălăjeni — membri
cooperatori, muncitori, elevi, inte
lectuali — au făcut front pentru a
salva însemnate bunuri materiale,
pentru a evita producerea de noi
pagube.
în comuna Gîrbou sint refăcute
acoperișurile caselor și reparate
podețele. S-a înlăturat milul lăsat
în încăperi și pe șosele. Tovarășul
loan Rusu, primarul comunei, a ținut
să menționeze bărbăția membrilor
gărzilor patriotice și ajutorul pom
pierilor militari care, ca și în alte
locuri din județ lovite de inundații,
au muncit neobosit. zi șl noapte,
pentru diminuarea pagubelor mate
riale și evitarea producerii altora.
La ora cînd transmit aceste rinduri, in toate zonele Sălajului afec
tate de inundații, oamenii acționează
cu toată energia pentru evacuarea
apei de pe culturile agricole.

loan MUREȘAN

In comuna Viile, județul Satu Mare, apele au inundat drumurile, curțile și casele oamenilor

(Foto : M. Sarea)
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți. Excelență, mulțumirea mea sinceră pentru mesajul
cordial pe care mi l-ați transmis în timpul survolării Austriei. însoțesc
această mulțumire de cele mai bune urări de prosperitate pentru dumnea
voastră personal, precum si pentru un viitor fericit al poporului român
într-o lume a păcii și securității în care, sînt convins, relațiile dintre
Republica Socialistă România si Republica Austria vor continua să se
dezvolte pozitiv.

„Era socialistă"
nr. 14/1980

Dr. RUDOLF KIRCHSCHLÂGER
Președintele federal
al Republicii Austria

Cronica
Cu prilejul Lunii de solidaritate
cu lupta poporului coreean, ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București,
Sin In Ha, a organizat, vineri, o ga
lă de film la sediul ambasadei.
Au luat parte tovarășii Emil Bo
bu, membru al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R.,
Mihai Burcă, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. Dumi
tru Turcuș, adjunct de șef de secție
la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Găleteanu. secretar de
stat la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, generali și ofițeri su
periori, activiști de partid și de stat,
reprezentanți ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești,
ziariști.

★

Cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a asaltului cazărmii Mon
cada — Ziua insurecției naționale
cubaneze, ambasadorul Republicii
Cuba la București, Humberto Cas
tello, a organizat o întilnire tovără
șească.
Au participat Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct
al ministrului afacerilor externe, per
sonalități ale vieții cultural-științifice din țara noastră, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.
u luat parte șefi de misiuni dipțxaatice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.

★

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România,
Nicolae Giosan. a adresat o tele
gramă de felicitare președintelui
Adunării Naționale a Puterii Popu
lare a Republicii Cuba. Bias Roca
Calderio. cu ocazia celei de-a
XXVII-a aniversări a Zilei insurec
ției naționale cubaneze.
Cu același prilej, ministrul afaceri
lor externe. Ștefan Andrei, a trimis
o telegramă de felicitare ministrului
relațiilor externe al Cubei. Isidoro
Malmierca Peoli.
De asemenea. Comitetul Central al
Uniunii Tineretului Comunist. Consi
liul Național al Femeilor. Comitetul
Național pentru apărarea păcii, alte
instituții si organizații de masă din
tara noastră au transmis telegrame
de felicitare instituțiilor si organiza
țiilor similare din Republica Cuba.

★

în Capitală a avut loc, vineri la
amiază, o conferință de presă con
sacrată celui de-al 36-lea Tîrg inter
național de la Plovdiv, care se or
ganizează între 26 septembrie și 5
octombrie a.c.
Au fost prezenți Petar Danailov,
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.
Cu acest prilej, Anghel Zaprianov,
ministru consilier pentru problemele
comerciale al Ambasadei R. P. Bul
garia la București, a făcut o amplă
prezentare a actualei ediții a tîrgu-

cinema
• Al treilea salt mortal: SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Infernul clin zgîrie nori : SADA
PALATULUI — 17; 20,15.
• Țara 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
15,46;
18: r
• 1 done Africanul : PALATUL
SF<j XVRILOR ȘI CULTURII —
18.30, ‘«RADINA
PLACARĂ
—
21.15.
• Ilanul 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: 11,15; 13,30;
15.45: 18: 20.15. FESTIVAL — 9;
11,15; 13.30: 15,45: 18; 20.
• Poveste din taiga : VICTORIA
— 9: 11; 13: 15,15; 17,30; 19,45.
• Omul-păianjen
se
întoarce :
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
9;
13,30
lă î EXCELSIOR
~ 11,15;
— .........
15,45: 18 : 20.15.
• Noi aventuri pe vasul „Poseidon** : GRIVITA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GRADINA gloRIA — 21,15.
• Bună seara, Irina ! : BUZEȘTI
— 16; 18; 20. la grădină — 21,
ARTA — 9: 11,15; 13,30: 15.45: 18;
20. la grădină — 21.
• Rocky II : EFORIE — 9: 11,30;
14; 16,30: 19. TOMIS — 9: 11,15;
13,30; 15.45: 18; 20.15.
• Solo Sunny : LIRA — 16: 18.15;
20.30, la grădină — 21.
11,15
• Zizania : DACIA
13,30: 15.45; 18: 20,15.
• Soarta Aurei șl Argentinei :
DRUMUL SARH — 16: 18: 20.
• Proba de microfon : FEREN
TARI — 15.30; 17,30: 19.30.

• Vinătoare

neobișnuită !

CIU

zilei
lui. Vorbitorul a subliniat faptul că
la actuala ediție, pe lingă un însem
nat număr de întreprinderi industria
le bulgare, și-au anunțat participarea
peste 2 000 de întreprinderi speciali
zate și firme din alte țări ale lumii.
România participă pentru a 23-a
oară la acest tirg de la Plovdiv, prezentind o largă gamă de produse ale
industriilor siderurgică, constructoa
re de mașini și chimică, printre care
mașini-unelte, instalații pentru in
dustriile alimentară și electrotehnică,
mijloace de transport, autoturisme și
altele.

★

Cu prilejul apropiatei aniversări a
Zilei naționale a Republicii Peru,
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Asociația de
prietenie româno-peruană au orga
nizat vineri după-amiază o manifes
tare culturală, în cadrul căreia^ au
fost prezentate impresii de călătorie
din această țară. A urmat o gală de
filme documentare.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete-i
nie româno-peruană. reprezentanți as
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, un numeros
public.
Au fost prezenți dr. Roger Eloy
Loayza Saavedra, ambasadorul Re
publicii Peru la București, și mem
bri ai ambasadei.

★

La Academia „Ștefan Gheorghiu”
s-au încheiat vineri programele a
două din cursurile organizate de Cen
trul internațional Cepeca pentru ca
dre de conducere și specialiști din
țări în curs de dezvoltare.
Cursurile cu temele : „Organizarea
și conducerea întreprinderilor agro
industriale" și respectiv „Organizarea
perfecționării personalului" au fost
urmate de participanți din 11 țări din
Africa, America Latină și Asia.
La ședința de închidere curșanții
au adus mulțumiri pentru grija _ și
ospitalitatea cu care au fost înconju
rați în timpul șederii lor în țara
noastră. S-a subliniat că organizarea
acestor cursuri constituie o expresie
a politicii statului Și guvernului ro
mân de solidaritate activă, de colabo
rare și prietenie cu țările în curs de
dezvoltare din lumea întreagă.

★

La București s-a semnat vineri
Acordul de colaborare între Uniunea
artiștilor plastici din Republica So
cialistă România si Sindicatul artiști
lor plastici din Republica Arabă
Siriană, pe anii 1980—1981. Documen
tul prevede extinderea colaborării
româno-siriene în domeniul artelor
plastice prin schimburi reciproce de
expoziții, informații si publicații de
specialitate.
Acordul a fost semnat de Ion
Gheorghiu, vicepreședinte al Uniunii
artiștilor plastici,.si de Feisal Adiami.
președintele Sindicatului artiștilor
plastici din Siria.
La semnare au fost prezenți mem
bri ai Ambasadei Siriei la București.
(Agerpres)

LEȘTI — 9; 11; 13.15; 15.30; 17.45;
20, MUNCA — 16: 18; 20.
• Mireasa din tren : PACEA —
16; 18; 20.
• Abba : MELODIA — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20.15. CULTURAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18 : 20,15.
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Ultimul sentiment : FLOREASCA — 9: 11: 13: 15.30: 17.45; 20.
• Drumul oaselor : VOLGA — 9;
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Bietul Ioanide : PROGRESUL
— 15: 18,30.
• Ion.
Blestemul
pămîntului,
blestemul iubirii : VIITORUL —
15,15; 19.
• Cînd dragostea se Întoarce î
AURORA — 9: 11,15: 13.30: 15.45:
18; 20, la grădină — 21.
• Fata care vinde flori : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15.
• Artista, dolarii șt ardelenii :
POPULAR — 15,30; 17.30: 19,30.
• Rețeaua „S* : COSMOS — 15.30;
17,30: 19,30.
• Morții fac umbră î FLACARA
— 16: 18; 20.
• Prietenii mei Indienii : FLA
MURA — 9; 11; 13,15: 15.30: 17.45;
20.
• Sălbaticul : GRADINA CULTU
RAL — 21.
• Sub patru steaguri : PARC
HOTEL — 21,15.

A apărut

I

l

In deschidere, la rubrica „15 ani
de la Congresul al IX-lea al parti
dului — ani de istorie nouă, revolu
ționară a patriei, de puternic avînt
creator în construcția socialistă", sînt
publicate Mesajul adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. de Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. și cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu rostită
cu acest prilej.
La aceeași rubrică sint publicate
în continuare articolele „Partidul —
strategul făuririi societății socia
liste" de A. Sida și 1. Iuga; „Unita
tea întregului popor în jurul parti
dului" de loan Stăneseu; „Dezvolta
rea democrației noastre socialiste" de
Ion Andrei și Trofin Hăgan: „Impe
tuoasă dezvoltare a forțelor de pro
ducție" de Liviu Melinte; „Epoca
marilor transformări revoluționare
în agricultură" de Ion Chirculescu;
„Caracterul revoluționar al. activită
ții ideologice" de Elisabeta Trăistaru; „Bogate realizări în domeniul
științei și tehnologiei" de Nicolae
Ionescu; „Accesul la creativitate" de
Victor Parhon; „Largă deschidere a
Scolii spre cerințele societății" de
loan Jinga; „Pentru cauza indepen
denței popoarelor, a destinderii și
păcii in lume" de Constantin Florea.
Revista mai publică articolul „Re
sursele și politica mondială" de
Nicolae Ecobescu.

potrivit. Temperaturile minime vor fi

NICOLAE CEAUȘESCU

tv
PROGRAMUL 1
1,30 Ecran da vacanță — desene ani
mate
10,00 Mozaic cultural-artistic-sportiv. In
sumar : • Fantezii orchestrale din
musicaluri si arii din operete
• Artizani} de la întorsura Bu
zăului • Daniela vă prezintă :
,,Zece pozne în zece poze" • Mu
zica e viața mea : Andy Williams
(III) • Primul tur de manivelă la
„Fram, ursul polar" • Eddy
Mitchel a Festivalul interjudețean
âl filmului de amatori — Reșița,
11—13 iunie 1930 — ediția a Vl-a
e Michel Sardou e La Fontaine
ilustrat de Eugen Taru a Film ar
tistic în serial :
..Floarea de
cactus" cu Ingrid Bergman, Wal
ter Matthau și Goldie Hown (partea I) • Ziua televiziunii cubane
ze — Cultura înflorește în multe
case — activitatea caselor da cul
tură din provincia Matanzaz — Selecțiuni din
Festivalul ,,Guzman
’79“ — Ultramarin — în Marea

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
DIN 25 IULIE 1980

Extragerea
43 54 27.
Extragerea
15 37 52 88.
Fond total
lei din care :
tegoria 1.

I : 53 49 80 86 45 72
a II-a: 61 57 89 30 44
de cîștiguri : 1 022 592
325 341 lei report la ca

18,10
.
18.35
18.50
19,00
19,25
20,00

21,15
22,00
22.30
23,00

Caraibilor — Cuba que linda...
• Sport : Jocurile Olimpice da
vară — Moscova 1980.
Secvențe contemporane cubaneze.
Documentar
Săptămîna politică
10'0'1 de seri
Telejurnal
Teleenciclopedia
Jocurile Olimpice de vară — Mos
cova 1980 • Handbal masculin :
România — U.R.S.S,
Film serial : ..Temerarul** —- epi
sodul 4
Meridianele cînteculul și dansului
Telejurnal
Jocurile Olimpice de vară — Mos
cova 1980 * Volei masculin ;
România — Iugoslavia

PROGRAMUL X
19.00 Telejurnal
19.25 Din creațiile barocului muzical
20.25 Muzeele patriei. Case-cetăți. Do
cumentar
20.50 Melodii lirice
21.30 Documentar ..Sahlafilm** — Mlml
Podea nu
21,45 Jaz. Secvențe din Festivalul de jai
— Sibiu 1980
22.30 Telejurnal
23,00 Jocurile Olimpice de vară — Mos
cova 1980

Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul liberian sărbătorește la
26 iulie ziua sa națională. în aceas
tă zi.' în urmă cu 133 de ani. un
grup de negri americani eliberați
din sclavie și readuși pe pămînturile de baștină ale strămoșilor au
proclamat crearea unui stat nou —
Liberia, cea mai veche republică
de pe continent.
întinsele plantații de cafea,
arbori de cacao și cauciuc natural
au constituit multă vreme princi
palele surse de venituri ale țării.
In prezent, o parte importantă a
produsului social provine de pe
urma industriei extractive ; Libe
ria realizează 40 la sută din produc
ția de fier de pe continentul afri
can șl exportă anual 25 milioane
tone, ceea ce reprezintă 65 la sută
din valoarea totală a exporturilor.
Noile autorități de la Monrovia,
sub conducerea șefului statului.
Samuel K. Doe. au subliniat că
veniturile provenite de pe urma

acestei mari bogății naturale vor fi
folosite pe scară largă în vederea
accelerării dezvoltării economice și
ridicării nivelului de trai al popu
lației.
Eforturile depuse de poporul li
berian pentru valorificarea în fo
losul propriu a resurselor naționa
le. pentru consolidarea independen
ței sint urmărite cu interes și sim
patie de poporul român, ale cărui
sentimente de prietenie față de po
poarele Africii sint bine cunoscute,
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Liberia s-au sta
tornicit relații de colaborare înte
meiate pe respect mutual, deplină
egalitate în drepturi, neamestec în
treburile interne și avantaj reci
proc. Este incontestabil că dezvol
tarea in continuare a acestor ra
porturi bune, constructive cores
punde intereselor ambelor țări, pro
gresului lor economico-social. cau
zei înțelegerii și cooperării inter
naționale.
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Ieri, triumf al Nadiei Comăneci
titluri olimpice
care a cucerit
Emilia Eberle - vicecampioană Ia paralele • Melita Riihn
medalii de bronz la paralele și sărituri
Forul international al gimnasticii este chemat sa asigure deplină
corectitudine în arbitraj la toate întrecerile
Vineri seara am 'mers cu toții Ia
ultima reuniune de gimnastică. înain
te de a relata despre aceasta, dați-mi
voie sâ spun citeva cuvinte despre
satisfacția incercatâ în fața unor noi
dovezi că excelenta noastră sportivă,
Nadia Comăneci, continuă să rămînă
in atenția generală și in grațiile pre
sei internaționale, Vorba grupului de
suporteri români care și aseară au
intrat în Palatul Sporturilor de la
Lujniki fluturind o imensă eșarfă
tricoloră pe care era scris cu litere
vizibile de departe : .,Nadia. Nadia /
Tu ești cea mai mare stea!“. Su
gestive in acest sens ni s-au părut și
alte două fapte. Primul : în nr. 6 (de
ieri, 25 iulie) al Buletinului informa
tiv (de formatul unui ziar in 16—20
de pagini) pe care il editează cu
maximă operativitate și în condiții
grafice excelente comitetul sovietic
de organizare a Olimpiadei, sint re
produse fotografiile unor protago
niști ai actualelor întreceri olimpice;
printre ele. și cea a Nadiei Comăneci,
intr-un spectaculos salt pe lățimea
de 10 cm a bîrnei. Al doilea fapt :
în numărul din 24 iulie al cotidianu
lui pentru tineret „Junge Welt“ care
apare în R.D. Germană am văzut,
de asemenea, fotografia Nadiei noas
tre. tot pe bîrnă. însoțită de citeva
frumoase cuvinte la adresa ei si de
următoarea apreciere asupra echipei
feminine de gimnastică a României :
„Gimnastele din R.D. Germană, cu
toate câ au avut din nou prestații re

O medalie Ia sărituri. La această
probă eram calificați cu Nadia Co
măneci și Melita Riihn. Din păcate,
' Nadia, care luase 9,70 la prima sări
tură. a ratat pe cea de-a doua (cum
de altfel au pățit și Davidova și
Gnauck). toate trei pierzind pasul in
cursa pentru medalii la această
probă. In schimb, Melita Riihn (care,
să nu uităm, avea un 10 la sărituri
la exercițiile liber alese) a executat
bine și a primit 9,80 și 9,75. note

înainte, la exercițiul cu discuții !).
După ea, Eberle ratează din nou la'
un exercițiu in rest perfect și —
normal — 9,50. Urmează imediat Na
dia : in timpul execuției, publicul
aplaudă în două rinduri reușitele
Nadiei și oftează o dată pentru ea la
o ușoară dezechilibrare : 9,85. Deznodămintul depindea de evoluția
Davîdovei și Sapoșnikovei. Prima
este apreciată cu 9,90, cealaltă cu
9,85. Clasamentul final la birnă arată

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA
care adunate au dat o medie ce a
propulsat-o pe locul al 3-lea. Așadar,
Melita Riihn — medalie de bronz la
sărituri.
Două medalii la paralele inegale,
Am participat cu dbuă gimnaste,
ambele au fost medaliate intr-un
concurs în care, eu excepția -lui
Nelli Kim (9,85), toate concurentele
au primit 9,90. Așadar : Emilia
Eberle — medalie de argint ; Melita
Riihn — din nou medalie de bronz,
Clasamentul a fost intr-un fel influențat de indulgența cu care arbi
trele au acordat 9.90 cîștigătoarei
Maxi Gnauck din R. D. Germană,
deși aceasta avusese o aterizare gre
șită, vizibilă de la o poștă. O depunctare corespunzătoare ar fi însemnat
aur pentru Emilia noastră, dar
așa...
O medalie la bîrnă. Și încă de
aur ! Pe „puntea suspinelor" Gnauck
dezechilibrează zdravăn, dar primește 9,85 (cit Nadia,
seară

I
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Președintele
Republicii Socialiste România

teatre

Timpul probabil pentru zilele de 27,
28 și 29 iulie. In țară. Vremea se va În
călzi treptat în toate regiunile
tării.
Cerul va fi variabil.
Vor mal cădea
averse locale de ploaie la începutul in
tervalului in nordul șl estul țării. în
rest, averse izolate. Vînt moderat, cu
unele intensificări In zona de munte.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
Intre 10 și 20 de grade, ceva mai coborite în depresiuni, iar temperaturile
minime vor oscila între 20 si 30 de
grade, local mai ridicate.
In Bucu
rești : Vremea se va încălzi treptat.
Cerul va fi variabil, favorabil aversei
de ploaie la începutul intervalului, Vînt

Cu prilejul celei de-a 133-a aniversări a proclamării independentei de
etat a Republicii Liberia, vă adresez, in numele poporului român și al meu
personal, calde felicitări, tar poporului prieten liberian urări de progres și
prosperitate.
îmi exprim convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă România
și Republica Liberia vor cunoaște un curs mereu ascendent spre binele
popoarelor noastre, al cauzei păcii și Înțelegerii internaționale.

Gimnastica românească la înălțime!

Emilia și Melita, demne reprezentante ale școlii noastre de gimnastică

deci pe locul I și campioană olim
pică 1980 la acest aparat tot pe
campioana olimpică de la Montreal
— Nadia Comăneci.
In sfîrșit, ceva mai ușurați sufle
tește, dar puternic emoționați, ascul
tăm Imnul Republicii Socialiste
România, în timp ce drapelul nostru
tricolor se înalță pe cel mai înalt
catarg. Bravo, Nadia ! Din toată
inima, bravo ! Felicitări ție și antre
norilor tăi pentru modul exemplar
în care v-ați pregătit și v-ați com
portat în acest atît de dificil concurs
olimpic,
O medalie Ia sol. Și, tot de aur !
Cu discuții, dar, de aur. De ce au
fost necesare discuții ? Pentru că,
inițial pentru un exercițiu aproape
perfect Nadia fusese notată numai
cu 9.90. In continuare, Emilia se alege
cu 9.85. iar Gnauck și Șapoșnikova
cu 9,90. Ultima concurentă, Nelli
Kim, primește 9,95, notă cu care ocupă
locul I. Așteptăm premierea, cînd,
de la juriu, se anunță că in urma
admiterii contestației făcute de de
legația noastră, Nadia Comăneci este
și ea notată cu 9,95 în loc de 9.90.
Asistăm astfel la un așteptat și bine
venit act de dreptate. Iar pe treapta
cea mai înaltă a podiumului, la ulti
ma festivitate de premiere urcă,
umăr la umăr, și se îmbrățișează ca
două vechi prietene, Nadia Comăneci
și Nelli Kim — sportive admirabile
care își văd încununată în acest fel
strălucit o activitate și o prezență
neîntreruptă de peste 5 ani de zile
în elita gimnasticii mondiale.
...Și cu acest tablou sugestiv a luat
sfirșit _______
__
concursul__de_________
gimnastică din
cadrul ediției a XXII-a a Jocurilor
olimpice de vară. Pentru sportivele
noastre a fost greu, a fost foarte
greu de la început pină la sfîrșit.
Atît din pricina valorii înalte a
concurentelor lor principale (gim
nastele din Uniunea Sovietică și
R. D. Germană), cit și din pricina
condițiilor de concurs care, prin
unele grave erori de arbitraj, au fost
vitrege cu reprezentantele României
in repetate rinduri. Chiar dacă pină
la urmă arbitrele au „dres busuiocul",
cum se spune pe la noi, nu putem să
nu subliniem și de această dată că
era bine dacă de la început con
cursul de gimnastică se desfășura

ALTE REZULTATE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
BOX

vremea

Președintele Republicii Maldivelor
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Maldivelor. vă adresez cele mal
sincere felicitări și urări de sănătate și fericire personală, iar poporului
Republicii Maldivelor progres și prosperitate.
îmi exprim dorința ca relațiile dintre țările noastre șă urmeze un curs
ascendent, ’spre binele ambelor noastre popoare, în interesul păcii și colabo
rării intre toate națiunile.

Șeful statului.
Președintele Consiliului Popular de Salvare al Liberiei

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ - ediția a XXH-a

trebuit să cedeze pină Ia urmă me
dalia de argint pe echipe româncelor. care au fost și mai bune"

cuprinse între 13 ți 18 grade. Iar va
lorile maxime Intre 2fi și 29 de grade.
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu) .
I

Excelenței Sale Domnului SAMUEL K. DOE

Excelenței Sale
Domnului MAUMOON ABDUL GAYOOM

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

marcabile (este vorba de ziua a doua
a concursului feminin — n.n.). au

• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Statornici
pe acest pămînt — spectacol de
sunet și lumină — 21.30.
• Teatrul de comedie (la Teatrul
de vară Herăstrău) : Zăpăcitul
— 20
• Teatrul „Nottara** (sala Ma
jestic) : Sentimente și naftalină
— 20.
• Teatrul satiric-mvzical ,.C. Tănase“ (grădina Boema) : Boema,
slăbiciunea mea — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîntați cu mine un cîntec — 18,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia
română" : La fintina dorului —
18,30.
• Casa Centrală a Armatei (gră
dina de vară din Intr. Brezoianu):
Pe-aripile tinereții — 20.
• Teatrul ..Țăndărică" (la Liceul
nr. 3. cartier Titan) : Pescarul șl
norocul — 20.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII LIBERIA

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALDIVELOR

In turneul de box, la categoria
semimuscă. Dumitru Schiopu l-a în
trecut, la puncte, pe finlandezul
Juntumaa. In limitele categoriei
semiușoară. Florin Livadaru l-a în
vins prin K.O. tehnic pe Sean Doyle
(Irlanda). La categoria grea, Teodor
Pîrjol a fost învins la puncte de
italianul Francesco Damiani.

ATLETISM
Proba feminină de aruncarea suli
ței din cadrul concursului atletic al
Olimpiadei a fost cîștigată de Ma
ria Colon (Cuba) — 68,40 m. Eva
ZorgO Raduly (România) s-a clasat
pe locul 7, cu 64,08 m.
Pentru finala concursului de toăl-

time femei, care urmează să aibă loc
■ sîmbătă, s-au calificat 12 sportive,
între care si atleta noastră Cornelia
Popescu. In finală vor mai fi pre
zente, între altele, cunoscutele atlete
Sara Sim eoni (Italia) și Rosemarie
Ackermann (R.D.G.). Baremul de
calificare a fost de 1.88 m.
Printre cei opt sportivi calificați în
finala probei de 400 m garduri, care
va avea loc sîmbătă, se numără și re
prezentantul nostru Horia Toboc. El
a acoperit distanța in 50”58/100.

GIMNASTICĂ-MASCUL1N
Concursul special pe aparate la
gimnastică-masculin a fost ciștigat
de următorii sportivi : sărituri : 1.
N. Andrianov (U.R.S.S.); paralele : 1.
Al. Tkaciov (U.R.S.S.); cal cu minere:
1. Magyar (Ungaria); sol: 1. Bruck-

ner (R.D.G.); Bară fixă: 1. Stoian
Delcev (Bulgaria); inele : 1. Al. Ditiatin (U.R.S.S.). Prezent în finală la
inele în a doua poziție. gimnastul
român Dan Grecu n-a putut termina
exercițiul, datorită unei ruperi de fi
bră musculară la umărul sting, si a
abandonat. In aceste condiții, Gre
cu s-a clasat pe locul 6.

VOLEI
In turneul de volei feminin, repre
zentativa României a învins Brazilia
cu 3—2 (10—15, 9—15, 15—6, 15—13,
15—6).

SCRIMĂ
Echipa masculină de floretă a
României s-a calificat în eliminările
directe ale competiției olimpice.

într-un spirit de
curată sportivita
te și obiectivitate,
cu adevărat olimpic.

Este de aștep
tat ca Federa
ția Internațională
de Gimnastică să
tragă cu lucidita
te învățămintele
necesare care de
curg din unele
episoade care, așa
cum am subliniat
și în corespon
dențele anterioa
re. au umbrit. în
tr-o anumită mă
sură. o frumoasă
și palpitantă în
trecere sportivă.
Nadia noastră, cea de aur
Este de dorit ca
spiritul de corec
Foto : E. Dichiseanu
titudine să înso
țească toate con
cursurile. toate manifestările
___ gimde presă ad-hoc : a spus că a parti
nasticii, acesta fiind unul din elecipat aici la cel mai greu concurs
mentele esențiale menite să prodin viata ei. a mulțumit din inimă
pulseze acest minunat sport, mai ales
celor de acasă care au ajutat-o si au
în condițiile in care el devine tot
avut încredere în ea. a mulțumit amai atractiv, tot mai popular in nucestor suporteri însuflețiți care au
meroase țări ale lumii. Pentru că
încuraiat-o aici seară de seară. Du
sportul in general, gimnastica femi
bla campioană olimpică Nadia Co
nină în cazul de față, nu trebuie
măneci si ..fluturasii" săi care se nu
să fie dominat de nici un fel de
mesc Emilia Eberle. Melita Riihn.
ambiții, ci doar de frumoasa ambiție
Rodica Dunca. Cristina Grigoras. Dusportivă, adică de curatul spirit
mitrita Turner. împreună cu admi
olimpic care cere ca în întrecere să
rabilii antrenori Bela si Marta Kacîștigc cel mai bun. în felul acesta
roly se întorc deci acasă cu un bilanț'
ciștigind sportul. prietenia între
strălucit : 7 medalii — 2 de aur. 3 de
sportivi.
argint si 2 de bronz. Chiar dacă

După concurs, la plecarea spre Sa
tul olimpic, grupurile de suporteri
români, fluturind steagul tricolor si
cintind. au așteptat pe aleile de lin
gă Palatul Sporturilor ne bravele
noastre gimnaste. le-au Îmbrățișat si
le-au aplaudat. Fiind si noi, ziariștii,
de fată. Nadia a oferit o oonferintă

acest bilanț putea si trebuia să fie «i
mai strălucit, nu din vina lor nu a
fost. Pregătiti-vă. prin urmare, să le
faceți o primire cu flori. Ca martori
oculari ai grelelor încercări prin care
au trecut aici, vă asigurăm că merită
cu prisosință.

Gheorqhe MITROI

O înaltă probă de voință

CORNEUU ION - CAMPION OLIMPIC,
după trei întreceri de baraj!

BSiH

Țintașul Corneliu ton a obținut
vineri al doilea titlu pentru dele
gația sportivă românească la ac
tuala ediție a Jocurilor Olimpice
de la Moscova, ciștigind concursul
de pistol viteză din cadrul competiției de tir.
Concursul de pistol
.
viteză
proba cea mai spectaculoasă și mai
tehnică a tirului — a avut o des
fășurare palpitantă. După prima
manșă, de joi. 10 țintași erau de
partajați de numai 2 puncte. Ieri,

concursul a durat mai bine de cind
ore. după a doua manșă (30 de
fo-curi) fiind necesare trei baraje
pentru a fi cunoscut câștigătorul. întrucit. la încheierea concursului
propriu-zis. trei țintași obținuseră
același total — 596 puncte: Corneliu
ton. Jiirgen Wiefel (R.D.G.) și aus
triacul Gerhard Petritsch. în primul
baraj. Corneliu ton și J. Wiefel au
obținut 148 puncte. Petritsch numai
146, răminind in posesia medaliei de
bronz. A urmat un al doilea baraj,
care însă nu i-a putut departaja
pe cei doi sportivi! Cursa pentru
titlul olimpic s-a încheiat odată cu
disputarea celui de-al treilea baraj.
In care Corneliu Ion. dovedind Q
excelentă pregătire psihică și teh
nică. a tras din nou 148 puncte, intrind în posesia medaliei de aur,
concurentul din R.D.G. obținînd
doar 147 puncte.
Născut la Focșani, campionul
olimpic Corneliu Ion, în vîrstă de
29 ani. a fost inițiat în acest sport
de cunoscutul tehnician Gheorghe
Corbescu. iar. în prezent, este an
trenat. la clubul Steaua, de Teodor
Coldea. La Campionatele europene
de la București (1977)
a ciștigat
titlul de campion continental, cu re
cord mondial — 598 p. Deține, de
asemenea, recordul absolut al tării
noastre, cu 600 din 600 posibile și
recordul mondial la echipe. împreu
nă cu reprezentativa României —
2 370 p.

„Prietenie rodnică, atmosferă
cordială, convergențe de păreri11
Presa franceză despre desfășurarea vizitei
președintelui Nicolae Ceaușescu
Presa franceză acordă, în continuare, spatii largi știrilor șl comen
tariilor privind vizita oficială în Franța a președintelui Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, evidențiind însemnătatea
deosebită a acestui eveniment, precum și direcțiile principale ale poli
ticii interne și externe a României.

Relatind pe larg despre momentele
principale ale vizitei, AGENȚIA
FRANCE PRESSE subliniază că
„marea cordialitate" ce a dominat în
trevederile
președintelui Nicolae
Ceaușescu cu președintele Valery
Giscard d’Estaing, „convergentele"
care s-au degajat relevă că prietenia
franco-română se află pe calea cea

bună. Vizita oficială pe care pre
ședintele Nioolae Ceaușescu o efec
tuează în Franța este „expresia bu

nelor relații stabilite între cele două
țări. în ultimii 15 ani". Se eviden

țiază faptul că. în domeniul politicii
internaționale. între punctele de ve
dere ale Franței și României există
numeroase puncte de convergență.
Ambele părți își exprimă satisfacția
în legătură cu aceste convergențe,
bazate pe faptul că cele două țări își
fundamentează politica externă pe
principiile respectării. independenței,
condamnării amestecului în treburile
interne ale altor state, pe refuzul de
a accepta politica faptului împlinit
prin aplicarea forței.
Agenția France Presse. care a di
fuzat largi extrase din alocuțiunile
rostite de șeful statului român în di
feritele momente ale vizitei, scoate în
relief pasajul în care președintele
Nioolae Ceaușescu subliniază că. deși
în prima parte a acestui an au avut
loc evenimente ce au dus Ia o încor
dare extremă a vieții internaționale,
„se poate spune că. în această situa
ție deosebit de periculoasă, opinia
publică mondială, un mare număr de
popoare și de state s-au ridi
cat cu hotărire și au desfășurat
o activitate susținută împotriva po
liticii de încordare, pronuntîndu-se
pentru soluționarea prin tratative
politice a problemelor litigioase, pen
tru continuarea politicii de destin
dere și pace, de respect al indepen
dentei naționale". Se scoate in evi
dentă aprecierea tovarășului Nicolae
Ceausescu că „nivelul cel mai înalt
al încordării a fost denăsit. că asis
tăm chiar la o anumită diminuare a
tensiunii în viața internațională".
Se subliniază faptul că România
acordă o importantă deosebită pre
gătirii serioase si asigurării succesu
lui reuniunii de la Madrid.

Referindu-se la alte aspecte ale si
tuației internaționale, agenția evi
dențiază că România s-a ridicat îm

potriva „politicii de dominație si de
forță", împotriva „menținerii si reîm
părțirii sferelor de influentă în lume",
faptul că
președintele
Nicolae
Ceaușescu se pronunță pentru calea
tratativelor pașnice.

Oprindu-se la relațiile dintre Româ
nia si Franța, agenția subliniază că
„relațiile bilaterale. îndeosebi coope
rarea industrială, vor fi reîntărite de
această a doua vizită oficială a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în
Franța". Sînt redate aspecte din ca

drul convorbirilor dintre președintele
Nicolae Ceaușescu si președintele
Valery Giscard d’Estaing. dintre pre
ședintele Nicolae Ceausescu si pri
mul ministru. Raymond Barre, si de
la întîlnirea cu reprezentanți ai vie
ții economice.
„Securitatea europeană Ia ordinea
zilei" este titlul articolului pe care

„L’HUMANITE" 11 consacră. în nu
mărul de vineri, vizitei președintelui
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena
Ceaușescu în Franța. După ce enumeră principalele momente ale zilei,
ziarul se oprește asupra întilnirii cu
reprezentanți ai vieții economice
franceze.
Aspectul politic al vizitei pre
ședintelui României la Paris, conti
nuă ziarul, a fost subliniat, miercuri
seara. în cursul unui dineu la Pala
tul Elysee. Ziarul citează din toas
tul tovarășului Nicolae Ceausescu,
subliniind pasajul referitor la dorin
ța popoarelor pentru continuarea po
liticii de destindere si pace, de res
pectai independentei naționale. După

ce a apreciat că „nivelul cel mai
înalt al încordării a fost depășit" —
continuă
ziarul — președintele
Nicolae Ceaușescu a tinut să subli
nieze importanta pe care România o
acordă viitoarei reuniuni de la Ma
drid. „Evident, orice noi amplasări
de arme nucleare în Europa — a
spus președintele Nicolae Ceausescu
— nu pot decît să agraveze situația".
Președintele Nicolae Ceausescu a
adăugat : „Securitatea tuturor po-

La Conferința panafricană de la Yaounde

Cereri in favoarea decolonizării informației
YAOUNDE 25 (Agerpres). — De
legații la conferința interguvernamentală panafricană în domeniul in
formației și comunicațiilor s-au pro
nunțat în favoarea promovării unei
politici de decolonizare a informației
și a creării unei Agenții panafricane
de informații (PANA).
Angola consideră crearea unei agenții nanafricane de informații ca
una din soluțiile necesare pentru a

pune capăt dezechilibrului informa
țional actual, a arătat șeful delega
ției acestei țări. Fragata de Morais.
Realizarea unui asemenea obiectiv,
a spus el, implică participarea tu
turor țărilor africane fără excepție.
La rîndul său, reprezentantul kenyan, Otoo Aringo, a recomandat
crearea unui fond african destinat
finanțării unui sistem de comunica
ții panafrican. •

poarelor europene impune desfășu
rarea de tratative care să împiedice
amplasarea sau dezvoltarea de noi
rachete nucleare".
Ziarul „LE MATIN" menționează,
într-un articol, că ..președintele ro
mân a avut, joi după-amiază, o a
doua întîlnire cu șeful statului fran
cez. Cei doi oameni de stat au dis
cutat despre relațiile Est-Vest și pro
blemele dezarmării într-o atmosferă
de mare cordialitate".
„LE FIGARO" își consacră artico
lul întilnirii tovarășului Nicolae
Ceausescu cu reprezentanți ai vieții
economice franceze. Rezultă din aces
te discuții care au avut loc — scrie
ziarul — că România rămîne foarte
interesată în dezvoltarea schimburi
lor si cooperării sale cii industria
franceză. Ziarul precizează că între
președintele Nicolae Ceaușescu si re
prezentanții vieții economice au fost
discutate. îndeosebi, probleme pri
vind cooperarea în domeniul nuclear,
al automobilelor, echipamentului mi
nier și pe terte piețe.
Un articol similar este publicat și
de ziarul ,,L’AURORE".
„LES ECHOS" îsi consacră artico
lul. pe care îl intitulează „Domnul
Ceaușescu pledează pentru o Europă
unită", cuvîntării rostite la Primăria

Parisului de președintele Republi
cii Socialiste România. „Domnul
Ceausescu, scrie ziarul, a subliniat
că înțelege să se acționeze nu în di
recția separării Europei, ci a unității
sale ! Numai o Europă unită, cu res
pectarea orînduirilor sociale din
fiecare țară, poate da garanția unei
destinderi, securități și păci trainice
în Europa și în întreaga lume !“.
„în fata industriașilor francezi,
adaugă ziarul, șeful statului român a
exprimat dorința de a vedea între
prinderile franceze aducind. în anii
următori, o mai mare contribuție
tehnologică la industrializarea Româ
niei".
Posturile de radio sl toate canale
le de televiziune franceze au conti
nuat să transmită în jurnalele de ac
tualități ample știri, comentarii si
reportaje filmate privind toate mo
mentele vizitei. în cadrul acestor
materiale s-a evidențiat caracterul
profund si util al discuțiilor, apro
pierea punctelor de vedere în pro
blemele internaționale, perspectivele
si dorința reciprocă de dezvoltare a
schimburilor și cooperării bilaterale.

Preocupări pentru stimularea
economiei ecuadoriene
QUITO 25 (Agerpres). — Președin
tele Ecuadorului, Jaime Roldos Agui
lera, a declarat că politica guverna
mentală s-a soldat cu o serie de
succese pe plan economic, între care
reducerea datoriei externe și a infla
ției. Menționînd că încă se mai men
țin o serie de dificultăți, șeful statului
ecuadorian a arătat că în următoarea
etapă se preconizează măsuri de
stimulare a activității principalelor
sectoare economice.

in sprijinul drepturilor legitime
ale poporului palestinian

tașează aspeete-chele, care au o im

portantă determinantă pentru în
făptuirea marelui tel al securității
europene — iar o asemenea pro

blemă de însemnătate fundamentală
o constituie dezangajarea militară și
dezarmarea pe continent. Aceasta

este o problemă de însemnătate de
cisivă, deoarece reprezintă însăși te

melia pe care se poate clădi întregul
sistem de securitate, colaborare și
înțelegere în Europa. Pe bună drep

tate, se poațe spune că dezangaja
rea militară, dezarmarea sînt „esen
ța esențelor" întregului proces de
edificare a securității europene.
Subliniind acest postulat primordial,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
arăta : „Pornim de la faptul că fără
solutionarea unor probleme de ordin
militar nu poate fi vorba de o secu
ritate și pace reală in Europa. Reali
zarea unor măsuri de dezangajare
militară și dezarmare este o cerință
esențială pentru consolidarea și dez
voltarea cursului destinderii, pentru
înfăptuirea securității europene, pen
tru pacea în întreaga lume. Aceasta
corespunde intereselor tuturor po
poarelor europene, popoarelor în
tregii lumi".

în lumina acestui adevăr funda
mental. in mod firesc s-a ridicat și
se ridică întrebarea: în ce mod poate
fi concepută securitatea europeană?
în cadrul continuării cursei înarmă
rilor sau. dimpotrivă. în afara grave
lor primejdii ne care le generează o
asemenea cursă? La această întrebare
nu se poate da. desigur, decît un
singur răspuns: o securitate clădită
pe înarmări nu poate fi decît o
securitate șubredă, primejdioasă și
permanent expusă exploziei — sin7

gurul fundament trainic al securită
ții constituindu-1 încetarea cursei
înarmărilor, trecerea hotărîtă la
dezarmare.
Perioada care s-a scurs de la Con
ferința de la Helsinki a arătat însă
că dacă, în genere, s-au întreprins
puțini pași In direcția înfăptuirii do
cumentelor adoptate, în ceea ce pri
vește dezangajarea militară nu s-au
înregistrat nici un fel de progrese.
Dimpotrivă, pe continentul nostru
cursa înarmărilor a continuat și chiar
s-a intensificat, în această zonă fi
ind astăzi concentrat cel mai mare
arsenal de arme perfecționate cu
noscute vreodată In istorie.
în cei cinci ani care au trecut de
la încheierea Conferinței de la Hel

proces viguros de
litară și dezarmare
cale spre o pace
securitate reală in
neral, In lume.

dezangajare mi
constituie singura
trainică, spre o
Europa și, în ge

Firește, așa cum nu o dată au
arătat România socialistă, președin
tele Nicolae Ceaușescu, nu poate fi
neglijată sau subestimată necesitatea
asigurării unui echilibru corespunză
tor de forțe, care să nu pună în peri
col securitatea nici unui stat, dar
acest echilibru trebuie să se realizeze
prin reducerea substanțială a înarmă
rilor, în primul rind a celor nuclea

re, și nu prin sporirea lor. în acest
sens, hotărîrile de amplasare de că
tre țările N.A.T.O. a noi tipuri de
rachete pe continent — care este și

rămine zona cea mai

primejdioasă

pentru izbucnirea unui nou război,
care ar periclita destinele Întregii
lumi, tocmai pentru că aci. pe con
tinentul nostru, sînt concentrate cele
mai masive armamente. Avind în
vedere tocmai această situație de
osebit de periculoasă pe plan militar,
România a evidențiat și evidențiază
în permanentă că trecerea la un

așa suprasaturat de arme — complică
și mai mult situația, creînd pericolul
unei noi escaladări a cursei înarmă
rilor, reprezentînd o gravă amenin
țare pentru toate țările europene.
Rachetele care se preconizează să
fie amplasate tn Europa in următo
rii ani ar distruge practic întreaga
civilizație, tot ceea ee a creat geniul
uman de-a lungul secolelor, de mi
lenii. Problema amplasării Se noi
rachete nucleare distrugătoare, arată
pe bună dreptate președintele Româ
niei, au este pentru popoarele eu
ropene o chestiune • teoretică, ci o
problemă vitală, pentru că aceste

rachete ar lovi toate țările conti
nentului, si de o parte, și de alta.
Iată de ce trebuie spus un NU
hotărit amplasării de noi rachete în
Europa, trebuie să te facă totul pen

tru începerea de tratative care să
ducă la renunțarea definitivă la hotărirea de a se dezvolta arsenalul de

rachete, aceasta fiind o cerință arză
toare pentru toate statele și popoare
le continentului.
Ținînd seama de însemnătatea hotărîtoare pe care o prezintă conti
nuarea cursului spre destindere și în
făptuirea securității europene, parti
dul și statul nostru se pronunță și
acționează ca aceste probleme să fie
situate in centrul pregătirilor și al
insăși desfășurării reuniunii generaleuropene, din toamna acestui an, che

mată, tocmai, să dea un puternic im
puls aplicării în viată a angajamen
telor asumate la Helsinki, tn lumi

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba,
Președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri
ale Republicii Cuba
HAVANA

NEW YORK 25 (Agerpres). —
13 iunie, enumera, printre elementele
Luînd cuvîntul la sesiunea specială a
unei reglementări a situației din re
Adunării Generale a O.N.U. în pro
giune. garanții internaționale furni
blema palestiniană. Gaston Thorn, / zate de O.N.U.. la care țările mem
ministrul de externe al Luxemburgu
bre ale Pieței comune sînt dispuse
lui. președintele în exercițiu al Con
să participe, „inclusiv Ia fata locu
siliului ministerial al C.E.E.. a reafir
lui" ; posibilitatea ca. în cadrul regle
mat poziția ..celor nouă" în problema
mentării globale de pace, ponorul pa
Orientului Mijlociu, care are la bază
lestinian să-și exercite plenar drep
două princiții fundamentale: dreptul
tul la autodeterminare: retragerea
la existentă și securitate al tuturor
Israelului din teritoriile ocupate din
1967.
statelor din zonă, și dreptate pentru
toate popoarele, ceea ce implică re
Gaston Thorn a lansat un apel la
cunoașterea drepturilor legitime „ale
organizarea de negocieri cu participa
poporului palestinian.
rea tuturor părților implicate, inclu
siv a Organizației pentru Eliberarea
El a amintit că declarația dată în
acest sens publicității la Veneția, la
Palestinei, precizează U.P.I.

Cu prilejul Zilei insurecției naționale cubaneze, In numele Comitetului
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului
Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal,
vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist
din Cuba. Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba,
poporului frate cubanez, cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.
Sintem încredințați că relațiile de prietenie și colaborare dintre parti
dele și țările noastre se vor extinde și adinei continuu, în interesul po
poarelor român și cubanez, al cauzei generale a socialismului și păcii.
Vă urăm dumneavoastră și poporului cubanez noi succese în edificarea
societății socialiste, pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

TURCIA

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Acord în vederea adoptării unor măsuri
Moncada. 26 Iulie 1953. Un nume

de combatere a violenței
ANKARA 25 (Agerpres). — Primul
ministru turc, Suleyman Demirel, și
liderul Partidului Republican al Po
porului (de opoziție), Biilent Ecevit,
au convenit in privința adoptării în
curînd de către parlamentul țării a
unor proiecte de legi vizînd comba
terea violenței. Acordul dintre cei
doi oameni politici turci a intervenit
în cadrul întilnirii organizate joi sea
ra la Palatul Cankaya de președintele
interimar al țării, Ihsan Sabri Caglayangil. Un comunicat publicat de
Președinția republicii subliniază că

si o dată care au intrat pentru tot
deauna în istoria Cubei. Se împli
nesc astăzi 27 de ani de la acea zi
de neuitat, cînd un grup de tineri
revoluționari. în frunte cu Fidel
Castro, pornea să ia cu asalt ca
zarma Moncada din Santiago de
Cuba, ale cărei ziduri grele repre
zentau un simbol al regimului de
teroare al dictatorului Batista.
Asaltul Moncadei este considerat,
pe drept cuvînt, actul de naștere al
revoluției cubaneze, victorioasă șase
ani mai tîrziu, la 1 ianuarie 1959.
Lichidarea moștenirii grele pre
luate de revoluție a solicitat mă*isuri și reforme radicale, sacrificii,
tenacitate si spirit mobilizator.
Chiar din primii ani. puterea popu
lară a înfăptuit un șir de acte cu
caracter revoluționar. între care
reforma agrară, naționalizarea prin
cipalelor mijloace de producție, a
resurselor naturale, a băncilor, ca
și alte măsuri care au pus bazele
construcției socialiste. Prin eforturi
susținute în apărarea si consolida
rea noii orînduiri. în unificarea tu
turor forțelor revoluționare într-un
singur partid — Partidul Comunist
din Cuba — tara prietenă din Antlle si-a consacrat într-o măsură tot
mai mare energiile si potențialul
economic operei de edificare a so
cialismului.
Roadele acestor eforturi se văd
astăzi în ritmul si amploarea con
strucțiilor industriale. în profilul
modern al noilor cartiere de locuin
țe din Havana si din celelalte ora
șe. în sistematizarea localităților
rurale. în sporirea randamentului
agriculturii și zootehniei.
Agricultura, care a reprezentat

„întrevederile vor continua pentru a
se găsi rapid soluții și pentru cele
lalte probleme abordate în cursul întîlnirii".
Primul ministru, Suleyman Demi
rel, a declarat, la rîndul său, că a
ajuns la o înțelegere cu Biilent
Ecevit în privința desfășurării unor
eforturi comune în scopul adoptării
de către parlament a cinci proiecte
de lege referitoare la ordinea publi
că, între care unul vizează creșterea
împuternicirilor comandanților mili
tari însărcinați cu aplicarea stării de
asediu.

SITUAȚIA DIN BOLIVIA SE MENȚINE ÎNCORDATĂ
LA PAZ 25 (Agerpres). — Minerii
și țăranii care se opun regimului mi
litar bolivian, instituit printr-o lovi
tură de stat, continuă să ocupe po
ziții întărite, îndeosebi în zonele din
sudul țării — informează agențiile
internaționale de presă. Noul minis
tru al minelor și resurselor minerale,
Carlos Morales Nunez del Prado, a
recunoscut că „situația din industria
minieră este foarte critică", iar ziarul
„Presencia" subliniază că „transpor
turile sînt complet paralizate în
această parte a țării".
Centrele miniere ale Bolivîei con
tinuă să rămînă înconjurate de ar
mată. în numeroase zone, forțele
militare au declanșat represalii îm
potriva populației, în timp ce pe clă
dirile din capitală au apărut lozinci

și chemări la lupta de rezistență, în
pofida restricțiilor impuse de noile
autorități.
Agențiile de presă informează,
totodată, că Centrala Muncitorească
Boliviană (C.O.B.) — centrala sindi
cală care a lansat apelul la grevă
după lovitura militară de stat — a
fost scoasă în afara legii.

★

WASHINGTON — Reprezentanții
celor 25 de țări membre ale Orga
nizației Statelor Americane’ (O.S.A.),
reuniți în sesiune extraordinară,
și-au exprimat dezaprobarea față de
lovitura de stat din Bolivia care,
după cum relevă un proiect de rezo
luție în examinare, „întrerupe pe
timp nedefinit procesul de instituționalizare democratică care se afla în
curs de desfășurare în această țară".

Evoluții contradictorii pe piețele
monetare occidentale
VINERI, pe piețele monetare occi
dentale s-au înregistrat evoluții con
tradictorii. după o săptămină de in
certitudine. Astfel, cursul dolarului a
scăzut in raport cu unele monede,
cum sînt francul belaian. marca vestgermană, guldenul olandez si fran
cul elvețian, dar a crescut în raport cu
yenul japonez. Agenția U.P.I. infor
mează că Banca Japoniei a inter
venit, la paritatea de 223,70 yeni pen
tru un dolar. în sprijinul monedei ni

na experienței negative a trecutului,
reuniunii de la Madrid ii revine sar
cina deosebită de a scoate din punc
tul mort, in care se află, problemele
militare ale securității europene, de
a stimula procesul de dezangajare
militară și dezarmare pe continent.

Este clar că valoarea și eficiența
reuniunii de la' Madrid sînt nemij
locit legate de gradul în care aceas
ta va marca progrese concrete, realo
pe calea dezangajării militare și
dezarmării.
După opinia tării noastre, reuniu
nea din capitala Spaniei ar putea adopta, în primul rînd, hotărîrea de
convocare, prin consensul tuturor sta
telor participante, a Conferinței eu
ropene de dezarmare și liniile di

CINCI ANI DC LA UN EVENIMENT ISTORIC IN VIATA CONTINENTULUI
-CONFERINȚA PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE IN EUROPA
sinki tn Europa s-au acumulat noi
și noi arme de distrugere, iar buge
tele militare au crescut an de an
într-un ritm superior creșterii medii
pe plan mondial. Din totalul fondu
rilor estimate la 500 de miliar
de dolari alocate in 1980, în
lume, soopurilor militare, circa 80
la sută revin statelor participante
la C.S.C.E. Aceste state dețin aproape 50 la sută din efectivele mi
litare de pe glob, circa 70 la sută
din totalul tancurilor. 62 la sută din
cel al avioanelor de luptă. Pe teri
toriul a 18 state europene se află
peste 700 de baze și instalații mili
tare străine. Asupra țărilor Europei
planează o gigantică sabie a lui Da
mocles, echivalînd cu 144 006 bombe
de tip Hiroshima. Primejdia este cu
atît mai mare cu cit pe teritoriul
european stau fată în fată cele două
blocuri militare opuse, a căror exis
tentă reprezintă, prin ea însăși, un
factor de încordare și insecuritate.
Este cum nu se poate mai clar
că. deșj pot să apară și chiar au
apărut noi focare de încordare în
diverse părți ale lumii. Europa

NAȚIONALĂ DIN CUBA

Dezbaterile din cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale
a O.N.U.

pone, afectată de speculațiile de bursă
stimulate de eventualitatea reducerii
taxei de scont japoneze, fără insă a
frîna evoluția nefavorabilă yenului.
Pe de altă parte, prețul aurului a
manifestat din, nou o tendință de
creștere, fiind cotat la Bursa din
Londra la 648 dolari uncia, față de
641,50 dolari uncia, în ziua prece
dentă, iar la Ziirich, la 646.50 dolari
uncia, față de 638,50 dolari uncia. în
ajun.
(Agerpres)

DEZANGAJAREA MILITARĂ Șl DEZARMAREA
-cerință esențială a securității europene
Cei 5 ani care au trecut de la în
cheierea Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa
(C.S.C.E.) — moment de impor
tanță istorică în desfășurarea vieții
politice pe continent — au pus cu
deosebită putere în evidentă nece
sitatea unor eforturi susținute, ne
întrerupte, din partea tuturor state
lor pentru transpunerea în viată a
prevederilor Actului final de la
Helsinki.
Așa cum este știut și așa cum au
confirmat realitățile acestei perioa
de, Actul final formează un tot uni
tar, un ansamblu omogen. Fiecare
din prevederi își are importanta sa,
ele nu pot fi considerate separat,
rupte una de alta și cu atît mai
puțin contrapuse una alteia. Firește,
faptul că reprezintă un tot unitar nu
înseamnă o estompare sau diluare a
importantei unora din prevederile
documentului de la Helsinki.
în acest ansamblu unitar, se de

27 DE AN[ DE LA INSURECȚIA

rectoare ale mandatului acesteia. în

același timp, reuniunea ar putea sta
bili noi măsuri de încredere, pe li
nia celor adoptate la Helsinki, care
să reprezinte un pas înainte fată de
cele anterioare și să aibă un carac
ter mai angajant și mai semnifica
tiv.
La Congresul al Xll-lea al Parti
dului Comunist Român, secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a avansat propu
nerea organizării unei conferințe spe
ciale de dezarmare tn Europa. După
cum este cunoscut, și alte state eu
ropene au lansat propuneri similare.
Această propunere a tării noastre
pornește de la abordarea realistă a
aspectelor militare ale securității pe
continent și presupune un proces de
negocieri care să aibă drept obiectiv
garantarea securității fiecărui stat și
obținerea unui echilibru militar co
respunzător — la plafoane tot mai
coborîte. Ea fine seama de realită
țile de pe continentul european, de
ideile general admise ca premise ne
cesare ale începerii unui proces efectiv de dezarmare, cum sînt drep
tul legitim al fiecărui stat la secu
ritate egală și reală ; dreptul tutu
ror statelor de a participa la nego
cierea și convenirea măsurilor de
dezangajare militară și dezarmare ;
datoria tuturor de a adopta măsuri
care să reflecte interesele tuturor
participapților și să nu fie apana
jul Sau monopolul unui grup restrîns
de țări sau al statelor puternic înar

mate. în concepția României, aceste
probleme vor trebui să se înscrie or
ganic în procesul de edificare a secu
rității pe continent, să facă parte din
urmările instituționale ale C.S.C.E.
Așa cum este știut, România a
elaborat un program cuprinzător, clar
și constructiv de măsuri tn acest do
meniu esențial al securității europe
ne, care au tn vedere, printre al
tele, înghețarea și reducerea cheltu
ielilor militare ; reducerea treptată și
apoi retragerea tuturor trupelor
străine în limitele frontierelor națio
nale ; desființarea bazelor militare,
In primul rînd a celor nucleare, de
pe teritoriile altor state ; desființa
rea concomitentă a blocurilor mili
tare din Europa și, pentru început,
restrîngerea activității lor militare, asumarea angajamentului de către ță
rile membre de a nu primi noi state
în aceste organisme etc. O mare utilitate ar avea-o, tn același timp,
după părerea tării noastre, negocie
rea și adoptarea la conferință, sau
într-un alt organ tn cadrul C.S.C.E.,
a unui Pact general de renunțare la
forjă și Ia amenințarea cu forța, de
nefolosire a armamentelor nucleare
și clasice. Elaborarea și adoptarea u-

nui asemenea instrument juridic, cit
mai complet și mai angajant, prin
care statele participante să-și asume
obligația ca în nici o împrejurare și
sub nici o formă să nu recurgă la
folosirea forței, ar fi de o reală uti
litate și ar completa sistemul de an
gajamente pentru edificarea secu
rității tn Europa, pentru soluționarea
exclusiv pe cale pașnică a tuturor
litigiilor și conflictelor.
Este evident că orice pas tnalnte
pe calea dezangajării militare și
dezarmării in Europa ar crea pre
mise dintre cele mai favorabile, un
cadru stimulator in abordarea și gă
sirea unor soluții celorlalte proble
me ale securității și cooperării pe
continent, ar contribui considerabil la
diminuarea Încordării și reluarea
cursului spre destindere. Dată fiind

ponderea pe care Europa o are in
viața internațională, progresele in do
meniul întăririi securității pe conti
nent ar exercita o puternică inrîurire pozitivă asupra ansamblului cli
matului politic international.
Tocmai în virtutea acestei realități.
România apreciază că este necesar să
se facă totul pentru buna pregătire
și încheierea cu succes a reuniunii
de la Madrid, astfel incit aceasta să
răspundă pe deplin așteptărilor po
poarelor.

r

nînă nu demult pivotul întregii ac
tivități economice, se bucură In
continuare de multă atentie. Ca si
în ceilalți ani. bătălia principală se
dă în cadrul campaniei de recoltare
si prelucrare a trestiei de zahăr.
La sfîrșitul actualului cincinal. 60
la sută din lucrările „Zafrei" vor fi
executate mecanizat.
Poporul român, care si-a mani
festat de Ia început solidaritatea cu
lupta eroică a ponorului cubanez
pentru eliberarea națională si so
cială. urmărește cu caldă simpatie
eforturile pe care le depun oamenii
muncii cubanezi în construcția so
cialismului. sub conducerea parti
dului comunist. între România sl
Cuba. Intre popoarele noastre s-au
statornicit si se dezvoltă legături
de prietenie si colaborare tn dife
rite domenii de activitate — polif '
economic, științific, cultural. Fa./
rul hotărîtor al acestei evoluții îl
constituie relațiile dintre forțele
politice care conduc cele două țări
— Partidul Comunist Român si
Partidul Comunist din Cuba — și,
în acest cadru, întîlnirile de la
București și Havana dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu sl Fidel Castro,
sub al căror impuls colaborarea
româno-cubaneză s-a extins și di
versificat.
Sărbătorirea zilei Insurecției na
ționale cubaneze reprezintă centru
poporul român un fericit prilej de
a adresa poporului cubanez un sa
lut cordial. împreună cu urări de
noi succese în construcția socialis
mului. pentru progresul si prospe
ritatea patriei sale.

V. OROS

ILE DE PRESA

e scurt
DEMONSTRAȚIILE DE PROTEST ALE POPULAȚIEI DE CULOARE DIN
AFRICA DE SUD împotriva practicilor politicii de apartheid iau amploare.

La Soweto, devenit o adevărată citadelă a luptei pentru drepturi a populației de culoare, studenții au organizat din nou ample manifestații, ce
tind eliberarea celor arestați de autorități, iar mai multe sute de mun
citori din diferite întreprinderi industriale au declarat grevă. La Johannesburg, peste 1 000 de muncitori din serviciile municipale au întrerupt lu
crul, fiind urmați de cei dintr-o localitate învecinată, Roodepoort. In provincia Capului se desfășoară o campanie pentru strîngerea de semnături pe cererile de eliberare a celor arestați de poliție cu prilejul boicotării
cursurilor de către elevii negri sau metiși.

PREȘEDINTELE R.P. BANGLA
DESH ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA IN
• R.P. CHINEZA. Înainte de a părăsi
Beijingul, președintele Ziaur Rah
man a declarat agenției China Nouă
I că, în cadrul convorbirilor iu pre1 mierul Consiliului de Stat al R.P.
I Chineze, Hua Guofeng, au fost dis
cutate probleme referitoare la rela
țiile bilaterale și la situația inter
națională actuală. Intre Bangladesh
Iși China, a subliniat el, există ex
celente relații de prietenie și fră
ție, care în ultimii ani s-au dezvol. tat și consolidat rapid. Am coopel rat tn probleme internaționale si am
I încercat să menținem pacea ți sta
bilitatea tn această regiune ți în
ilume. Vom continua să procedăm
la fel și să întărim ți mai mult
aceste bune relații — a spus pre, ședințele Bangladeshului.
I

I

ALTE MANIFESTAȚII DE PRO
TEST împotriva condițiilor de de-

I tentie și a tratamentului la care
I sînt supuși, de către autoritățile
militare israeliene. detinutii politici
I palestinieni de la închisoarea
„Nafkha", din Neghev, au avut loc
tn orașul Ierusalim. Manifestantii
Iau cerut, totodată, punerea in li
bertate a celor 26 de palestinieni
arestați In timpul demonstrației
organizate, tn același oraș, după
I încetarea din viată, la închisoarea
„Nafkha", a unui deținut politic
palestinian. Forte ale armatei și poIlitiei israeliene au intervenit pen
tru împrăștierea demonstranților,

PRODUCȚIA DE PETROL A
I MEXICULUI a atins nivelul zilnic
| de 2,276 milioane barili.„a anunțat
un purtător de cuvînt al companiei
IPemex. Inițial, acest nivel fusese
planificat pentru sfîrșitul anului
1982. dar el a fost atins mai devre
me, ca urmare a rezervelor mari
descoperite în zonele Tobasco-ChiaI pas și Campeche. Volumul produc
ției de petrol ți gaze naturale realiI zat de Mexic a depășit pe cel al
Venezuelei, care vină acum era
1 principalul producător din America
. Latină.
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COMUNICAT MONGOLO — CE- I
HOSLOVAC. La Ulan Bator a fost j

dat publicității comunicatul privind
convorbirile dintre ministrul afacerilor externe al R.P. Mongole,
M. Dughersuren. si ministrul de
externe al Cehoslovaciei. Bohuslav
Chnoupek, care a făcut o vizită
oficială în R.P. Mongolă. Părțile, se
spune în document, au discutat
probleme privind dezvoltarea reiatiilor dintre cele două țări în diferite domenii. Au fost abordate, de
asemenea, unele probleme 'b ternationale de Interes comun.
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LUI „SOIUZ-37" CU .
ORBITAL.
Agenția

T.A.S.S. anunță că la 24 iulie, ora
23,02 (ora Moscovei) a fost realizată cuplarea navei cosmice „Soiuz-37" de complexul orbital „Saliut-6"—„Soiuz-36". Cei doi membri
ai echipajului navei „Soiuz-37“ Viktor Gorbatko (U.R.S.S.) șl Pham
Tuan (R.S. Vietnam) - vor efectua,
la bordul complexului orbital, un
program de cercetări și experiențe științifice împreună cu cosmonauții Leonid Popov și Valeri Riumin.
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FUNERALIILE FOSTULUI PRE
ȘEDINTE AL BOTSWANEI, Se-

retse Khama, decedat la 13 iulie, au I
avut loc la Gaberones. Au luat j
parte personalități politice din
Africa, precum și din alte conți- I
nente.
„CARTEA ALBA" IN PROBLEMELE NARCOTICELOR, dată pu
blicității vineri la Tokio, arată că în
Japonia numărul crimelor comise
sub influenta stupefiantelor a erescut de 35 de ori în ultimul deceniu.
Potrivit datelor oficiale, in Japonia
sînt înregistrați aproximativ 180 000
de narcomani. Anul trecut, pentru
infracțiunea de păstrare si vinzare
a narcoticelor au fost arestate peste
18 000 de persoane.
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NOUL AEROPORT INTERNAȚIONAL AL RABATULUI va intra în exploatare comercială la 6
august. Aeroportul are o capacitate
de tranzit de 3,5 milioane pasageri
anual, iar Pe una din piste lungă
de 3 720 .metri, poate ateriza orice
tip de avion din lume.
NOI AREST ARI . LA SEUL. Alti cinci
ziariști
sud-coreeni —
au fost
----- —
------ -------------arestafi de autoritățile de la Seul. Arestările au avut loc in contextul in
care regimul sud-coreean. manifestă o iritare tot mai vădită in legătură cu
apariția in presă a oricărui material considerat ..neconform" cu politica
|_ regimuluii șt modul său de a „prezenta" realitatea din Coreea de Sud.
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GREVA DOCHERILOR SPA
NIOLI. Ca măsuri de represalii îm-

j potriva unei părți a personalului
aflat in grevă de 10 zile, conduce
rile administrative ale porturilor
i spaniole Barcelona și Alicante au
I declarat lock-out. Agenția Reuter
că greva
docherilor
I menționează
spanioli continuă
în cel puțin
alte
I 20 de porturi.

Radu BOGDAN
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