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Instriindu-se ta un moment deosebit in ironica tradiționalelor relații 

de prietenie româno-franteze, destbizind noi perspective colaborării 

și cooperării dintre cele două țări, precum și conlucrării pentru continuarea 

politicii de destindere, pentru securitate și pate in Europa și in întreaga lume

Ieri s-a încheiat vizita oficiala in Franța 
a președintelui Nicolae Ceausescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceausescu
întoarcerea în Capitală

Tovarășul Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întors, sîmbătă la 
amiază. în Capitală din vizita oficia
lă efectuată în Franța, la invitația 
președintelui Republicii Franceze, 
Valery Giscard d’Estaing. și a doam
nei Anne-Aymone Gișcard d’Estaing'.

.în această vizită, șeful statului ro
mân a fost însotit de tovarășii Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
si cooperării economice internaționa
le. Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe. Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini. Va- 
sile Pungan. ministru secretar de 
stat, consilier al președintelui Repu
blicii. Constantin Mitea. consilier al 
președintelui Republicii.

La aeroportul Otopeni. tovarășul 
Nicolai; Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinati cu mul
tă căldură de tovarășii Ilie Verdet. 
Iosif Banc. Emil Bobu. Virgil Caza- 
cu. Lina Ciobanu. Ion Coman. Nico
lae Constantin, Constantin Dăscă- 
lescu. Ion Dincă. Janos Fazekas. Lu
dovic Fazekas. Cornelia Filipas. Paul 
Niculescu. Gheorghe Oprea. Gheor- 
gbe Pană. Ion Pătan, Gheorghe Ra
dulescu. Leonte Răutu. Aneta Spor
nic. Virgil Trofin. Mihai Gere. Nico
lae Giosan. Ion Ionită. Ana Mureșan, 
Marin Rădoi. Ion Ursu. Richard Win
ter, Marin Vasile. Tovarășii din con
ducerea partidului si statului au ve
nit împreună cu soțiile.

Erau, de asemenea, prezenti mem
bri ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului 
de Stat si ai guvernului, conducători 
de instituții centrale si organizații 
obștești, generali, alte persoane ofi
ciale.
pȘ'e aflau de fată Yves Saillard. în- 

âtul cu afaceri ad-interim al 
Frânați la București, si membri ai 
ambasadei.

Aeroportul Otopeni. unde a avut 
loc ceremonia sosirii, era împodobit 
cu drapelele partidului si statului. Pe 
frontispiciul aerogării se afla portre
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu au venit numeroși bucu- 
resteni. care au făcut conducătorului 
partidului si statului nostru o caldă 
si entuziastă primire, exprimîndu-și

Plecarea 
din Paris

Sîmbătă dimineața s-a încheiat vi
zita oficială a președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceausescu, efectuată în Franța la in
vitația președintelui Valery Giscard 
d’Estaing si a doamnei Anne-Aymo
ne Giscard d’Estaing.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
problematica amplă si de o deosebită 
importantă a convorbirilor la cel mai 
înalt nivel, prin onorurile acordate 
șefului statului român, prin caracte
rul prietenesc, cordial al tuturor mo
mentelor. prin manifestările de pro
fundă considerație si respect fată de 
președintele Nicolae Ceausescu, fată 
de personalitatea sa proeminentă si 
contribuția remarcabilă adusă cau
zei prieteniei si păcii între popoare, 
dezvoltării și adîncirii relațiilor bi
laterale si a colaborării constructive 
in viata internațională, vizita se în
scrie ca un eveniment de profundă 
însemnătate în bogata cronică a re
lațiilor traditionale româno-franceze.

în cursul dimineții, la palatul Ma- 
rigny. reședința oficială a președin
telui României pe timpul vizitei în 
Franța, pentru a-i însoți pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceausescu la aeroport, au sosit pri
mul ministru francez Raymond Bar
re cu soția.

în curtea palatului, o gardă mili
tară a prezentat onorul șefului sta
tului român. Coloana oficială de ma
șini, escortată de motocicliști, se în
dreaptă către aeroportul Orly. Sint 
străbătute din nou străzile Parisului, 
împodobite cu drapelele tricolore ale 
României și.. Franței, orașul care. în 
aceste zile, a fost o gazdă ospitalieră, 
inconiurind cu manifestări pline de
(Continuare în pag. a IlI-a)

și de această dată sentimentele lor 
de profundă dragoste, stimă si recu
noștință pentru activitatea neobosită 
desfășurată de șeful statului român, 
consacrată bunăstării poporului, creș
terii prestigiului și rolului României 
socialiste în viata internațională. Cei 
prezenti ne aeroport scandau înde
lung ..Ceaușescu—P.C.R.!“ Prin aplau- 

» 

Președintele Nicolae Ceaușescu ți tovarășa Elena Ceaușescu, președintele Valery Giscard d’Estaing și doamna Anne-Aymone Giscard d’Estaing în timpul 
dineului care a avut loc vineri seara la Palatul Rambouillet

ze si urale. ei îsi exprimau satisfac
ția fată de rezultatele fructuoase ale 
vizitei în Franța si convingerea că 
aceasta va contribui la întărirea prie
teniei traditionale si la dezvoltarea 
colaborării si cooperării dintre Româ
nia și Franța, in interesul ambelor 
țări si popoare, al cauzei păcii, 
securității si înțelegerii între națiuni.

Grupuri de pionieri si tineri au 
oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

Secretarul general al partidului, 
tovarășa Elena Ceausescu au răspuns 
cu prietenie manifestărilor vibrante 
cu care cetățenii Capitalei i-au in- 
tîmpinat la revenirea în patrie.

Mai sint de recoltat 900000 hectare cu grîu

BĂTĂLIA SECERIȘULUI 
impune în continuare o maximă 

concentrare a forjelor
• Să se identifice și să se recolteze cu prioritate porțiunile de la
nuri zvîntate • Combinele și mecanizatorii - permanent în cîmp, 
pentru a relua lucrul operativ • Acțiuni de masă la evacuarea 
apelor de pe culturile inundate • Acolo unde nu pot intra com
binele, să se lucreze cu coase și seceri • După strîngerea grî- 
nelor - să se însămînțeze imediat culturile duble de legume și furaje
Secerișul griului are acum un ca

racter de maximă urgență. Ploile 
abundente din săptămîna care se 
încheie au afectat tocmai zonele 
unde recoltarea abia începuse; ele 
au întrerupt temporar lucrările în 
cimp. Pină în seara zilei de vineri, 
25 iulie, potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, griul a fost 
strîns de pe 1 292 750 hectare, ceea 
ce reprezenta 59 la sută din su
prafața cultivată. După cum s-a a- 
nunțat, în zece județe s-a terminat 
recoltarea griului și există condi
ții .ca și în unele județe situate în 
zona subcarpatică — Prahova. Dîm
bovița, Vîlcea, Gorj, Vrancea și 
Galați — să se încheie în cel mult 
2—3 zile.

Mai este de strîns recolta de grîu 
de pe mai mult de 900 000 de hec
tare. Intîrzierea secerișului a fost 
determinată nu numai de instabi
litatea vremii. Comandamentul 
central pentru agricultură a con
statat că. în unele unităti agricole 
din județele aflate în zona coltna- 
ră din partea de sud a țării, nu au 
fost luate măsuri pentru a se iden
tifica fiecare parcelă ce poate fi 
recoltată, iar multe combine, în loc 
să fie menținute pe cîmp pentru a 
relua operativ lucrul, au părăsit 
lanurile la cea mai mică ploaie. Așa 
se explică, în cea mai mare mă
sură, de ce nu au fost realizate vi
tezele zilnice prevăzute la recoltare.

Griul s-a copt pe mari suprafețe, 
iar timpul a intrat intr-un proces 
de încălzire și in zonele afectate 
de ploi. în aceste condiții, coman
damentul’ central pentru agricultu
ră a indicat ca, în fiecare unitate 
agricolă, cadrele de conducere și 
specialiștii să verifice permanent 
starea lanurilor, să identifice fieca
re porțiune ce poate fi recoltată cu 
prioritate. Pentru ca în condițiile 
climatice actuale să poată fi folo
sită fiecare oră, fiecare zi bună de 
lucru în cîmp, în mod obligatoriu 
combinele și mecanizatorii trebuie 
să se afle permanent la fața locu
lui, in cimp, astfel îneît să poată 
reîncepe secerișul îndată ce lanu
rile se zvintă.

Desigur, pe importante suprafe
țe de teren continuă să băltească 
apele. De aceea, se impune să se 
acționeze cu hotărire în vederea 
evacuării lor, astfel încit combine

0 nouă și marcantă contribuție 
la aprofundarea prieteniei și colaborării

dintre
Cu cel mai viu interes, cu senti

mente de profundă satisfacție a ur
mărit opinia publică din țara noastră 
vizita oficială întreprinsă în Franța 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. la invitația președintelui 
Valery Giscard d’Estaing și a doam
nei Anne-Aymone Giscard d’Estaing, 
vizită care, prin rezultatele rodnice 
cu care s-a încheiat, prin concluziile 
politice pe care le-a pus în evidență, 
prin largul ecou pe care l-a suscitat, 
s-a înscris ca un eveniment de amplă 
semnificație nu numai sub aspectul 
relațiilor bilaterale, dar și pe planul 
general al actualității mondiale. Coin
cidența a făcut ca noul dialog la 
nivel inalt româno-francez să se des
fășoare la numai puține zile după ce 
poporul nostru marcase 15 ani de la 
Congresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, care a deschis și în 
sfera vieții internaționale perioada 
cea mai fertilă, mai dinamică și mai 
bogată în împliniri din întreaga isto
rie a României, datorită tocmai acti
vității neobosite a secretarului ge
neral al partidului, președintele re
publicii, în slujba năzuințelor supre-

Stadiul recoltării griului la 25 iulie

le să poată intra în lanuri. De ase
menea, este necesar să fie mobili
zați toți cooperatorii, toți locuitorii 
satelor la strîngerea griului cu coa
sa și secera, acolo unde acesta a 
fost culcat de ploi. Pentru aceasta 
este nevoie să se cunoască neîn- 
tîrziat situația concretă din fiecare 
unitate, din fiecare lăn și să fie 
luate operativ măsurile ce se im
pun. Timpul presează, nu se mai 
poate amina sub nici un motiv re
coltarea ! Este de datoria cadrelor 
de conducere și specialiștilor din 
unități, a activiștilor de partid și 
de stat care îndrumă activitatea în 
această campanie să acționeze ferm 
pentru intensificarea prin toate 
mijloacele a ritmului de lucru la 
seceriș, să nu părăsească lanurile 
pînă la încheierea completă a lu
crărilor.

în scopul asigurării unor canti
tăți suplimentare de legume și fu
raje, mai ales în condițiile deter
minate de calamitarea prin inun
dații a culturilor pe mari suprafe
țe. este absolut necesar să se acor
de cea mai mare atentie însămîn- 

România și Franța
me de pace și înțelegere ale tuturor 
popoarelor, multiplelor și intenselor 
sale contacte cu șefi de state și gu
verne de pe întreg globul — strălu
cirea cu care a purtat spre toate ză
rile mesajul de pace, prietenie, cola
borare al poporului român, ridicînd 
la culmi fără egal prestigiul patriei 
pe toate meridianele lumii. Iar vizita 
în Franța a adus o nouă și deplină 
confirmare în acest sens.

înaltele onoruri cu care au fost 
înconjurați, pe toată durata șederii 
lor, președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, spiritul 
de cordialitate și înțelegere deplină 
ce a caracterizat convorbirile șefului 
statului român cu președintele 
Franței, întîlnirile cu celelalte înalte 
oficialități din tara-gazdă, cu perso
nalități din cele mai reprezentative 
ale vieții politice, economice și cul
turale franceze, primirea plină de 
căldură rezervată solilor poporului 
român în instituțiile și întreprinderile 
vizitate, manifestările de stimă ale 
populației se constituie în noi mărtu
rii ale marii considerații de care se 
bucură azi pretutindeni în lume 
România socialistă, președintele ei, 
caracterizat, pe bună dreptate, de 
presa pariziană drept „unul din cei 
■nai înflăcărați apărători ai destin
derii".

Se poate spune, dealtfel, că în
treaga vizită s-a desfășurat sub 
semnul continuității unei îndelungate 
și exemplare tradiții de prietenie, 
avîndu-și adînci rădăcini istorice în 
puternicele afinități spirituale, de 
limbă, cultură, civilizație, ca și în 
momentele de întrepătrundere ale is
toriei celor două țări, . cînd români 
și francezi s-au aflat de aceeași 
parte a baricadelor in„ lupta pentru 
libertate și progres.

Evocînd frumoasele tradiții ale 
legăturilor dintre poporul român și 
cel francez, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Cel mai bun 
omagiu pe care il putem aduce înain
tașilor noștri — care au pus baze 
trainice prieteniei româno-franceze 
— este de a face totul pentru a ri
dica pe noi trepte această prietenie, 
în condițiile respectului neabătut al 
independenței fiecărui popor ! Să 
facem astfel incit aceste legături, ci
mentate cu sîngele fiilor poporului 
român și poporului francez, să devi
nă indestructibile, să servească deo
potrivă intereselor popoarelor noas
tre, independenței lor, păcii și inde
pendenței naționale a tuturor națiu
nilor !“.

Așa cum s-a subliniat, pe bună 
dreptate, pe tot parcursul vizitei, ni

țării culturilor duble. în momentul 
de față există decalaje apreciabile 
între suprafețele de pe care s-a 
strîns recolta si cele însămîntate. 
Comandamentul central pentru a- 
gricultură a indicat ca. în prima 
jumătate a săptămînii viitoare, să 
se încheie semănatul culturilor du
ble. Important este ca la elibera
rea grabnică a terenurilor de paie 
să fie folosite toate utilajele, să 
fie puternic mobilizate forțele 
umane de la sate.

Suprafața de pe care urmează să 
fie strînsă recolta de grîu este încă 
mare. Ținind seama de această si
tuație, la indicația conducerii parti
dului, comandamentul central pen
tru agricultură a cerut comitetelor 
județene de partid, consiliilor popu
lare și organelor agricole să desfă
șoare o susținută muncă organiza
torică la sate pentru a mobiliza 
toate forțele și mijloacele în vede
rea terminării în cel mai scurt timp 
a recoltării griului. Nici un efort 
nu trebuie precupețit pentru . a 
pune cît mai repede la adăpost în
treaga producție de cereale!

velul cel mai ridicat de dezvoltare a 
relațiilor reciproce s-a înregistrat în 
cursul ultimilor 10—15 ani. fiind ja
lonat de multiplele întîlniri la nivel 
înalt. Dialogul la nivel înalt s-a 
statornicit, astfel, ca un factor de 
importanță decisivă pentru extin
derea continuă a colaborării, expe
riența. viata dovedind elocvent 
că este întru totul posibil ca 
două țări cu orînduiri sociale diferite 
să conclucreze rodnic atunci cind 
așază la temelia relațiilor dintre ele 
principiile egalității și respectului re
ciproc, răspunderea față de cauza 
destinderii, securității și independen
ței popoarelor, în deplină- conformi
tate cu cerințele coexistentei pașnice. 
Pe această linie, convorbirile din
tre președinții României și Fran
ței, prilejuind o temeinică analiză a 
evoluției de pînă acum a colaborării 
bilaterale, ca și pe plan internațio
nal, și-au propus și, fără îndoială, au 
reușit să-i dea noi impulsuri, ridi- 
cînd-o pe trepte superioare.

Reafirmarea solemnă a normelor 
de bază ale relațiilor reciproce in De
clarația care sintetizează rezultatele 
vizitei atestă consecvența cu care ac
ționează România socialistă, președin
tele ei în sprijinul generalizării 
acestor principii, ca o condiție esen
țială a promovării destinderii si păcii 
pe continent si în lume. Si este un 
motiv de satisfacție de a sublinia 
elogiul pe care șeful statului francez 
a tinut să-1 aducă aportului pre
ședintelui României la aceste mari 
teluri : ..Franța se bucură să pri
mească pe președintele Republicii So
cialiste România, pe omul de stat 
care a avut un rol important în 
politica de apropiere si cooperare 
între cele două părți ale Europei", a 
arătat președintele VALfiRY GIS
CARD D’ESTAING, omagiind. în 
același timp, „diplomația activă pro
movată de România, contribuția pe 
care ea o aduce Ia marile dezbateri 
internaționale". „Sîntem deosebit de 
onorați și fericiți să vă putem primi", 
declara, la rîndul său, primul minis
tru, RAYMOND BARRE, adăugind 
că „România este pentru Franța — 
astăzi mai mult ca oricînd — una din 
componentele esențiale ale persona
lității continentului nostru".

Desfăsurîndu-se sub asemenea aus
picii ale stimei, considerației si res
pectului reciproc, vizita președintelui 
României s-a distins prin puternicul 
ei caracter de lucru, prin intensa 
activitate de identificare a noi

(Continuare în pag. a IlI-a)

• Scrisori și telegrame adresate președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din Franța și din alte țări, 
cu prilejul noii solii de prietenie și pace

• Revista presei franceze
(IN PAGINA A 1II-A)

• Puternicul ecou în presa internațională al noului 
dialog româno-francez la nivel înalt

(IN PAGINA A Vl-A)
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După ce zece județe au raportat încheierea secerișului, această lucrare se desfășoară acum în zona colinară a țării

PENTRU EVITAREA ORICĂROR PIERDERI DIN RECOLTA ACESTUI AN

GRÎUL -strîns mai repede
-depozitat operativ

bacău : Combinele - concentrate
în lanurile coapte

IN ZONELE AFECTATE DE INUNDAȚII SI FURTUNI
Se acționează neobosit 

pentru diminuarea pagubelor 
și salvarea culturilor agricole

bihorj Oamenii în ajutorul oamenilor

în condițiile în care prin părțile 
Bacăului ploile continuă să cadă de 
3—4 ori pe zi, comandamentul jude
țean pentru agricultură a întreprins 
Ol seamă de măsuri speciale menite 
să mobilizeze toate forțele umane și 
mecanice existente la strîngerea cit 
mai grabnică a griului de pe în
treaga suprafață de 52 000 hectare. 
După cum ne-a spus tovarășul Vasile 
Enache, secretar al comitetului ju
dețean de partid, în acest scop au 
fost concentrate în raza consiliilor 
agroindustriale Sascut, Podu Turcu
lui, Dealul Morii, Răcăciuni, Gh. 
Gheorghiu-Dej, Traian, unde griul 
s-a copt mai devreme, cea mai mare 
parte din cele aproape 500 de com
bine existente, precum și alte 119 
sosite de la Buzău. Se lucrează în 
schimburi prelungite, cu formații 
mari de cîte 10—15 combine, însoțite 
de mijloace de transport. Au fost 
luate, totodată, măsuri ca întreaga 
recoltă să fie transportată de îndată 
de pe cîmp și depozitată fără pier
deri. Ținînd seama de procentul ri
dicat de umiditate, la bazele de re
cepție au fost puse în funcțiune 
toate uscătoarele pentru a putea fi 
preluate zilnic circa 20 000 de tone 
de grîu.

Cum se concretizează aceste măsuri 
pe teren? La I.A.S. Trajan, bună
oară, munca este organizată în trei 
formații cu 16 combine, cărora li 
s-au alăturat presele de balotat, 
mijloacele de transport, tractoarele, 
semănătorile. Ziua se recoltează, iar 
noaptea se lucrează la transportul 
paielor și pregătirea terenului pen
tru semănat. în fermele Vultureni și 
Oprisești. secerișul este, practic. în
cheiat. Bine se desfășoară lucrările 
și în unitățile din consiliul agro
industrial Podu Turcului. La coope

rativa agricolă Glăvănești, grîul din 
combine este descărcat din mers 
direct în cele 10 mijloace de trans
port și ajunge în scurt timp la baza 
de recepție. Trei sănioaie și patru 
remorci eliberează miriștea de 
paie. Acolo unde combinele nu 
pot intra, fie că terenul este 
prea moale sau panta prea mare, 
lucrează echipe de cooperatori cu 
seceri și coase. Și laj cooperativa 
agricolă Răcăciuni se lucra în flux 
continuu. Ca urmare a hărniciei oa
menilor. în ultimele două zile re
colta de grîu a fost strînsă în județ 
de pe o suprafață mai mare de 6 000 
hectare.

Am notat în cursul raidului și 
cîteva neajunsuri care se cer grabnic 
rezolvate:
• Nu se folosesc peste tot mijloa

cele manuale de recoltare. Un calcul 
sumar arată că dacă zilnic ar fi mo
bilizați în fiecare unitate cel puțin 
150 de secerători, s-ar putea recolta 
în plus 600 hectare cu grîu.
• Concomitent cu recoltatul tre

buie să se acționeze mai hotărît pen
tru transportul cerealelor la bazele 
de recepție. Mijloacele de transport 
nu sînt folosite in totalitate în acest 
scop. în raza de activitate a S.M.A. 
Hemeiusi și Traian. tractoarele 
cu remorci sînt trimise la trans
portul lemnelor sau. al unor mate
riale.
• între recoltare și eliberarea te

renului de paie există un decalaj 
prea mare, îndeosebi în unele coope
rative agricole din zona consiliilor 
Tătărăști, Parincea, Helegiu.

Se impun deci măsuri operative 
pentru ca aceste deficiențe să fie 
lichidate cît mai repede.

B. GHEORGHE
corespondentul „Scînteii"

dîmbovița : Dereglări pe fluxul 
recoltare - livrare

Pînă vineri. 25 iulie, grîul a fost 
strîns, în județul Dîmbovița, de pe 
73 la sută din suprafața cultivată. 
După ce mai multe zile la rînd se
cerișul a fost îngreunat, de ploile că
zute în această zonă, acum lucrările 
au fost reluate. Așa cum se apreciază 
la direcția agricolă, există condiții ca 
încă în cursul zilei de astăzi să se 
încheie secerișul. Pentru aceasta, 
combinele continuă să lucreze în 
formații mari, sub conducerea unui 
specialist, care veghează ca aces
tea să fie diriiate pe acele tere
nuri unde secerișul se poate des
fășura din plin. Datorită faptului că 
mecanizatorii și combinele s-au aflat 
permanent pe cîmp. în unitățile agri
cole din numeroase consilii intercoo- 
peratiste secerișul griului s-a în
cheiat.

în cursul raidului întreprins în mai 
multe unități agricole, am urmărit 
cum se desfășoară transportul griu
lui la bazele de recepție.

— Primim grîul asa cum se poate 
recolta din lan — ne spune ing. Mihai 
Burtumac. directorul întreprinderii 
de valorificare a cerealelor Dîmbo
vița. Activitatea la bazele de recep
ție se desfășoară neîntrerupt între 
orele 5—22. Dispunem de uscătoare 
cu o capacitate de 1 000 tone în 24 
de qrg. iar in situația în care are o 
umiditate mai mare, grîul este așezat 
pe platformele de beton pentru a fi 
întins și lopătat. Avem condiții pen
tru a prelua cantități mai mari decît 
media zilnică realizată pînă acum.

Ne oprim la baza de recepție unde 
livrează grîul unitățile din consiliile 
agroindustriale Crîngurile. Vișina și 
Mătăsaru. Afluența mijloacelor de 
transport nu este prea mare ; se 
vede, totuși, că actuala campanie a 
fost precedată de o bună pregătire 
a instalațiilor din dotare, care func
ționează bine. întregul colectiv de 

aici își îndeplinește sarcinile cu 
toată răspunderea. Timp de două ore 
au intrat 50 de autovehicule încărca
te cu grîu. dar nici unul nu a întîr- 
ziat în curtea bazei mai mult de 25 
de minute. Și nu este vorba de o în- 
timplare. ..în acest an nu există di
ficultăți în ce privește transportul 
produselor la această bază — ne spu
ne Petru Ojog. delegatul întreprin
derii agricole de stat Titu. Practic, 
nu așteptăm deloc. Astăzi vom livra 
cel puțin 200 tone grîu“.

Problema care se ridică este ca 
unitățile agricole să urgenteze livră
rile la fondul de stat. Subliniem a-, 
ceasta pentru că nu toate unitățile 
acordă întreaga răspundere acestei 
sarcini prioritare, obligațiile contrac
tuale fiind onorate la nivelul jude
țului doar în proporție de 30 la sută, 
în timp ce cooperativele agricole din 
Petrești de Găești. Morteni. Jugureni. 
Șelaru au livrat cea mai mare parte 
din cantitățile de grîu contractate, 
altele, printre care Aninoasa. Lu- 
cieni. Ionești si Găești, abia au 
început să transporte grîul la bazele 
de recepție. în vederea intensificării 
transportului și livrării produselor la 
bazele de recepție trebuie folosite 
mai bine camioanele si tractoarele 
cu remorci. Or. în această privință, 
există unele neajunsuri. Iată un caz. 
Organele I.T.A. au constatat că la
C.A.P.,  ■Cojasca autocamionul cu re
morcă, închiriat pentru transportul 
griulifi, ?hrș' folosit pentru' ăprovizio-, 
narea cu cărbuni. în aceste zile hotă- 
rîtoare pentru strângerea si depozi
tarea recoltei este nevoie ca toate 
mijloacele de transport să funcțione
ze din plin. Nu trebuie admisă nici 
o abatere de la disciplina absolut 
necesară !

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scînteii"

Ploile abundente căzute în prima 
parte a săptămînii în județul Bihor 
au făcut ca râurile Crișul Repede, 
Crișul Negru, abundent alimentate de 
afluenții lor montani, ca și Bgrcăul, 
să depășească pe alocuri cota critică, 
inundînd întinse suprafețe de teren, 
numeroase case etc.

Bilanțul acestei calamități natura
le : au fost afectate parțial 247 loca
lități. inundate 1 047 case, din care 
212 avariate, iar 78 distruse. Peste 
97 000 hectare terenuri sînt acoperite 
de apă, din care 66 000 hectare sînt 
suprafețe agricole. Au fost deterio
rate porțiuni de drumuri, șosele, căi 
ferate, poduri, unități economice.

Organele locale de partid și de stat 
au luat operativ toate măsurile orga
nizatorice ce se impun. Au fost sta
bilite responsabilități pe localități și 
trasee,, creîndu-se peste tot — la ju
deț și la comune — comandamente 
speciale, care acționează energic pen
tru evitarea unor noi pagube produse 
de inundații și pentru înlăturarea ur
mărilor produse de acestea.

în cursul zilei de vineri a fost pre
venită o nouă inundație ce era să se 
producă în zona Uzinei de aoă din 
municipiul Oradea, fapt lăudabil da
torat intervenției prompte a forțelor 

repartizate la acest obiectiv de im
portanță vitală. S-a intervenit ener
gic și bine organizat la repunerea in 
funcțiune a unor sonde de la schela 
din Suplac, afectate de furia Barcău- 
lui. Circulația feroviară între Oradea 
și Cluj-Napoca, întreruptă în apro
pierea comunei Bratca din cauza 
unei alunecări de teren, a fost resta
bilită. Se poate spune că, grație efor
turilor și bunei 'organizări, căile de 
comunicație din Bihor sînt practica
bile aproape in totalitate, excepție 
făcînd cele pe care există poduri 
avariate.

Cu sprijinul cetățenilor s-a inter
venit pentru salvarea și protejarea a 
sute de oi, vite amenințate de ape. 
La Oșorhei, Poiana, Ant și în alte 
locuri, cu ajutorul bărcilor, inclusiv 
al amfibiilor militare, s-a tras.soortat 
hrană pentru animalele înconjurate 
de ape.

în satul Tăut. comuna Batăr. Crișul 
Negru a inundat 200 de case din cele 
606, cîte numără satul. „La noi ase
menea inundații n-au mai fost din 
anul 1939“ — spuneau localnicii mai 
în vîrstă. Mărturie stă plăcuța fixată 
atunci pe zidul casei cu nr. 308, in- 
dicînd nivelul apei de atunci, acum 
egalat. Se poate spune că, în cursul 

ultimelor nopți, la Tăut nu s-a dor
mit. Mulți cetățeni’au lucrat la supra- 
înălțarea digurilor, iar alții străbateau 
cu bărci și chiar cu plute improvizate 
satul în lung și-n lat, salvînd și 
transportînd oameni și bunuri.

La Avram Iancu, totul era pregă
tit din timp pentru înfruntarea sti
hiei. Sătenii de aici s-au unit în 
front comun cu cei din Ant și Tă- 
mașda, amenințați deopotrivă. Noap
tea de joi spre vineri a fost albă 
pentru toți, lucrîndu-se intens la 
supraînălțarea și întărirea digurilor 
amenințate. S-au pregătit în acest 
scop nu mai puțin de 11 000 de saci 
cu nisip. Și au acționat uniți cam 800 
de oameni, ajutați de numeroși mun
citori din orașul Salonta și de tineri 
ostași.

Lăudabilă este grija manifestată de 
organele județene de partid și 
de stat față de populația afectată de 
calamitate. în afara sprijinului și În
drumărilor date direct la fata locu
lui, comitetul județean de partid și 
consiliul popular județean au asigu
rat o aprovizionare curentă a locali
tăților respective.

Alexandru PETI
corespondentul „Scînteii"

ECONOMII DE METAL PRIN RECONDITIONAREA PIESELOR
întreprinderea de reparații auto 

din Tîrgu Mureș — una din cele mai 
mari si mai vechi unităti de profil 
din tară. Este singura unitate care 
execută reparația capitală a autobu
zelor — tip R.D-109 si R.D.-lll. Tot 
aici se efectuează reparația capitală 
a autobuzelor T.V.-20, U.D.-112, a 
autodubelor izoterme pentru transpor
tul alimentelor, a agregatelor motoa
relor S.R.-113. a motorului „Saviem“ 
(motor diesel de 215 CP) ș.a. Si încă 
o informație care întregește imaginea 
despre această unitate : aici se exe
cută peste 45 la sută din producția 
pieselor de schimb pentru automo
bile. în special cele echipate cu mo
toare diesel. Beneficiari : Centrala de 
transporturi auto si toate întreprin
derile județene de transport. Numai 
în secția mecanică I erau. Ia data 
cînd ne aflam în întreprindere. 650 
motoare în diferite stadii de repara
ție.

— La noi — ne spune inginerul 
Iuhasz Pavel, directorul întreprinde
rii — reconditionarea pieselor de 
schimb uzate constituie preocuparea 
nr. 1. Motivul 1 Reparăm aproape 
toate tipurile de autobuze. De aici, 
bătălia continuă pentru asimilarea, la 
reconditionare. a ultimelor noutăti în 
materie. Astfel, prin trecerea de la 
repararea autobuzelor ne benzină la 
cele echipate ‘cu motoare diesel (de 
o construcție mai complexă) s-a a- 
sigurat — numai în perioada 1979— 
1980 — înnoirea activității de recon
ditionare și a produselor în propor
ție de 68 la sută. Pentru reducerea 
sau diminuarea totală a Importului 
costisitor — care ar fi influențat ne
gativ beneficiul întreprinderii — am 
identificat noi soluții de reconditio
nare. la care au fost antrenați 400 de 
muncitori si ingineri cu cea mai bună 
calificare. Numai în anul 1979 au fost 
puse la punct sub aspect tehnologic 
122 metode noi de reconditionare.

— Care a fost efectul acestei preo
cupări susținute în domeniul creației 
tehnice ?

— în anul 1979 am recuperat piese 
in valoare de circa 170 milioane lei. 
în primul semestru din acest an. în
treprinderea a recuperat piese si 
subansamble în valoare de peste 81 
milioane lei. depășindu-si substantial 
planul în acest domeniu. Este vorba 
de peste 560 repere, adică 82 la sută 
din necesarul de piese pentru repa
rațiile capitale curente. în acest se
mestru vom acționa cu si mai multă 
exigentă pentru a spori pe toate căile 
contribuția noastră la reducerea im
porturilor.

Cum este organizată acțiunea de 
reconditionare ? Ce experiență deo
sebită propune colectivul acestei uni
tăți ? îl ascultăm pe inginerul Nicolae 
Racheru. șeful compartimentului teh
nologic :•

— Dispunem de un colectiv înche
gat. experimentat, cu muncitori si 
tehnicieni cu înaltă calificare, pasio
nați pentru acest gen de lucrări. 
Deseori, inițiativa, decizia, inventivi
tatea muncitorului ioacă un mare rol 
în adoptarea tehnologiilor de recon
ditionare. Decizie luată. în unele 
cazuri, abia după demontarea mași
nii uzate. Nagy Mihai. Florian Sime. 
Soos Alexandru. Siito Karoly. Szat- 
mari Iuliu, Benke Arpad. Simion 
Sită șl alții nu numai că execută o 

largă gamă de operații, de lucrări de 
înaltă tehnicitațe. dar au propus și 
aplicat noi tehnici de reconditionare. 
în numai 6 luni am asimilat tehno
logia reconditionării pieselor la două 
noi tipuri de autobuze — U.D.-112 
și R.D.-109, cu cea mai mare pondere 
în producția întreprinderii. Tehnolo
giile de reconditionare — metalizarea, 
bucșarea. sudarea, ca si alte metode 
elaborate cu sprijinul centralei in
dustriale de reparații auto — sînt

Din experiența colectivului 
întreprinderii de reparații auto din Tg. Mureș

folosite pentru o largă gamă de piese 
și subansamble. Fac însă o preciza
re : tehnicile elaborate în întreprin
dere — rod al-creației tehnice a co
lectivului — vizează : a) reconditio
narea. in primul rînd. a pieselor de
ficitare costisitoare (aduse din im
port sau fabricate în tară, dar la sca
ră redusă) : b) diminuarea pe scară 
largă a consumului de metal prețios', 
deficitar in economie. Pentru a face 
fată acestor imperative, colectivul a 
realizat, prin autodotare, cîteva in
stalații indispensabile : instalația 
pentru cromare si circa 200 de dis
pozitive noi de reconditionare.

Ingenioasă a fost și soluția adop
tată la reconditionarea arborilor co
tiți pentru motoare diesel (aduși din 
import), ale căror componente se 
uzează neuniform în timpul exploată
rii. Cînd uzura era pronunțată, arborii 
cotiti (piese deosebit de costisitoare) 
erau aruncați. Noua tehnologie — 
metalizarea cu sirmă în arc electric 

In fotografie : un aspect din secția de croit

— îi readuce, prin prelucrare, la di
mensiunea inițială. Se asigură în a- 
cest fel, pe de o parte, reducerea sub
stanțială a importului și, pe de alta, 
economisirea anuală a circa 90 tone 
otel de calitate superioară. Pe a- 
ceastă cale, numai în cursul acestui 
an au fost recondiționați circa 300 
arbori cotiti pentru motoare diesel 
de 135 CP si 215 CP. De la specia
liștii întreprinderii aflăm că, cu pu
tină preocupare, tehnologia poate fi 

aplicată — cu aceleași rezultate — 
și în S.M.A., în alte unităti eco
nomice. Celor sceptici, muncitorii si 
inginerii le-au demonstrat capacita
tea lor creatoare si în cazul recondi- 
ționării arborilor cotiti de la motorul 
S.R.-211. Aceste repere (construite 
din fontă nodulară, aliată) îsi trăiau 
o singură viată : erau aruncate la 
cea dintîi uzură. Problema a fost 
prompt rezolvată de colectivul sec
ției mecanică I. Cum ? Prin tehnolo
gia îndreptării arborilor cotiti uzați. 
S-a pornit de la un lucru simplu, 
real, cunoscut, dar. pentru unii — 
fără importantă : fonta nodulară e 
maleabilă. Au urmat probe. încercări 
repetate pe un dispozitiv de conceo- 
ție proprie. în prezent, metoda (neuti
lizată pînă atunci) a fost generalizată 
pe întreaga centrală. Pentru I.R.A. 
Tîrgu Mureș, ea înseamnă economi
sirea anuală a circa 70 tone fontă 
aliată.

Pe măsura dotării cu noi instalații, 
dispozitive s-au creat posibilități de 
reconditionare a altor piese conside
rate de unii negeconditionabile. cum 
ar fi : cilindri qompresor — motor 
diesel 135 CP, corp punte spate — 
motor diesel 125 CP. palete pompă 
transfer (aduse din import), braț in
ferior și superior — motor U.D.-112 
și R.D -109 etc. — La care s-au utili
zat circa 30 tehnologii noi de recon
ditionare. Un calcul sumar arată că. 
numai în anul 1979. reconditionarea 
pieselor de schimb a dus, între al
tele, la diminuarea importului cu a- 
proape 5 milioane lei ; economisirea 
a circa 1 600 tone metal: obținerea 
a peste 5 milioane lei economii la 
cheltuielile de producție.

— Calitatea ireproșabilă a recon
ditionării pieselor — ne spune șeful 
compartimentului tehnologic — ne-a 
încurajat. De aceea, lărgirea gamei 
pieselor recondiționate, asimilarea 
unor noi piese si reducerea în con
tinuare a importului stau permanent 
în atentia muncitorilor, a cadrelor 
tehnice din întreprindere. Un singur 
exemplu : în acest semestru ne preo
cupă reconditionarea fusului palier 
conducător (de la arborele cotit, pie
să în valoare de 8 000—9 000 lei buca
ta). pentru care experimentăm două 
tehnologii : fie utilizarea cuzineților 
majorați, fie încărcarea prin sudură.

Sînt doar cîtevg măsuri concrete 
care îmbogățesc necontenit experien
ța colectivului mureșean, printr-o 
permanentă consultare a muncitorilor, 
prin larga antrenare a specialiștilor.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

LA ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII DIN BACĂU

Preocupări pentru înnoirea și ridicarea calității produselor
Unitate reprezentativă a 

industriei județului. între
prinderea de confecții din 
Bacău este bine cunoscută 
atît numeroșilor săi bene
ficiari interni, cît și parte
nerilor externi, datorită di
versității și calității pro
duselor pe care le livrează: 
paltoane si pardesie pentru 
bărbați și femei, costume 
pentru copii, lenjerie pen
tru toate vîrstele, costume 
de protecție pentru diferite 
categorii de muncitori. 
Răspunzînd cerințelor tot 
mai mari ale pieței interne 
și la export, colectivul în
treprinderii băcăuane a li
vrat. de la începutul a- 
nului si pînă acum, pes
te prevederile planului, 
confecții în valoare de 22 
milioane lei. Acest spor se 
datorește hărniciei munci
torilor, inginerilor și tehni
cienilor de aici, creșterii 
productivității muncii, efi
cientei organizări a fluxu

brașov : Măsuri pentru evacuarea apelor
Ploile abundente însoțite de vînt, 

furtună și descărcări electrice au 
afectat întinse zone agricole și loca
lități din județul Brașov, îndeosebi 
din zonele Rupea și Făgăraș, provo- 
cind mari pagube. După ce grindina 
afectase 7 000 de hectare cu culturi 
agricole, ploile torențiale căzute în 
ultimele zile au acoperit din nou 
alte mii de hectare ocupate cu cul
turi păioase și prășitoare. La aces
tea se adaugă alte mii de hectare 
de finețe, a căror iarbă cosită se 
află, în hună parte, sub apă. O si
tuație similară se întîlnește și în 
zona Făgăraș, mai ales în localită
țile Părău, Șercaia, Șercăița etc. 
După cum ne-a informat ing. loan 
Enescu, director general adjunct al 
direcției agricole județene, circa 40 
la sută din suprafețele cultivate cu 
orz și orzoaică nu au putut fi încă 
recoltate. Atît orzul,, cît și o mare 
parte din cele 21 000 hectare cultiva
te cu grîu se află fie sub apă, fie 
culcate la pămînt și, practic,, o parte 
din recoltă este compromisă.

La acestea se adaugă și faptul că, 
din cauza descărcărilor electrice, au 
avut loc mai multe incendii, iar 5 
persoane au fost electrocutate mor
tal. La cooperativa agricolă Șercăi- 
ța, de exemplu, au ars în cea mai 
mare parte fînurile recoltate și de
pozitate. paguba ridicîndu-se la circa 
500 000 lei.

Pentru diminuarea pagubelor pri
cinuite de aceste calamități s-au 
luat măsuri de executare grabnică a 
rigolelor» pentru evacuarea apei de 
pe culturi. Se lucrează de zor pen
tru a se salva cit mai mult posibil 

din recolta afectată de apă. De ase
menea, se acționează la consolida
rea digurilor de protecție a unor rî- 
uri, deoarece există pericolul ca a- 
pele acestora să se reverse și să 
inunde alte suprafețe cultivate.

Afectate de ploile și furtunile din 
ultimele zile au fost și unele unități 
economice. în urma descărcărilor 
electrice, cîteva instalații din cadrul

Combinatului chimic din municipiul 
Făgăraș au fost scoase din funcțiune. 
Datorită însă muncii pline de abne
gație și dăruire depuse de muncito
rii de la I.R.E. Brașov și din cadrul 
combinatului, stațiile și liniile elec
trice au fost repuse în funcțiune.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Acoperișurile caselor și ale unităților economice din Arad, afectate de furtună, 
sînt.repede refăcute

rilor tehnologice. Pentru a 
satisface exigentele cumpă
rătorilor, în compartimen
tul de creație al unității au 
fost realizate în acest an 
peste 500 de modele noi de 
confecții. Inginera E. Po- 
toroacă, șefa compartimen
tului, ne spunea că întrea
ga producție destinată fon
dului pieței este realizată 
după modele proprii, con
cepute de specialiștii și 
muncitorii băcăuani. La ora 
actuală, mai mult de trei 
sferturi din producția de 
confecții realizată aici o 
reprezintă produsele noi și 
reprolectate.

Pentru a testa gusturile 
cumpărătorilor, conducerea 
întreprinderii a deschis, în 
cel mai populat cartier al 
orașului — Cornișa Bistri
ței — un magazin modern 
de prezentare și desfacere 
a produselor proprii. In 
cele 6 raioane se găsesc 
expuse confecții elegante 
din materiale ușoare, dura

bile. frumoase. Pe baza 
propunerilor și sugestiilor 
cumpărătorilor. în între
prindere se lucrează acum 
la o nouă colecție, care cu
prinde peste 150 de modele 
noi de confecții pentru se
zonul de toamnă si iarnă.

Odată cu înnoirea pro
ducției, colectivul de muncă 
de aici se preocupă în per
manență de îmbunătățirea 
continuă a calității confec
țiilor. în acest scop, au fost 
luate măsuri concrete pen
tru reducerea consumurilor 
specifice de materii prime 
și materiale, cum ar fi re- 
proiectarea tiparelor, eli
minarea rihtuirii, folosirea 
șpanurilor lungi la croit 
etc. în acest fel, au fost 
realizate economii în va
loare de circa 2 milioane 
lei. Au fost îmbunătățite, 
de asemenea, tehnologiile 
de fabricație. în secțiile de 
producție, oamenii sînt 
preocupați de reducerea 
timpului de execuție a con

fecțiilor, de introducerea 
unor noi dispozitive, ma
șini și utilaje care să le 
ușureze efortul fizic, să 
sporească productivitatea 
muncii. . în hala de con
fecții. bunăoară, am vă
zut mai multe dispozitive 
concepute și realizate de 
comuniștii Cornel Cudla și 
Nicolae Dobraniș. Prin fo
losirea lor, productivitatea 
muncii la operațiile de rih- 
tuit s-a dublat. Alături, la 
finisaj, inginerul Radu 
Gheorghiu, împreună cu 
un grup de muncitori și 
tehnicieni, a realizat un 
dispozitiv cu ajutorul că
ruia a fost mecanizată ope
rația de cusut nasturi la 
toate tipurile de confecții, 
fapt care a dat posibilitate 
ca un mare număr de mun
citoare să lucreze astăzi în 
alte sectoare de producție.

Zilnic, la conducerea în
treprinderii se urmăresc 
mersul producției, calita
tea acesteia, livrarea ei

către beneficiari la terme
nele prevăzute în contracte. 
Formații speciale conduse 
de ingineri și maiștri urmă
resc modul cum se reali
zează planul la export. 
Directorul unității, ingine
rul Aristide Silvestru, ne 
spunea că la ora actuală 
întreg colectivul de muncă 
de aici este angajat cu toa
te forțele în acțiunea de 
realizare înainte de vrane 
a sarcinilor de plan pe a- 
cest an si pregătirea con
dițiilor optime de desfășu
rare a producției din 1981.

Și o ultimă veste : colec
tivul întreprinderii băcăua
ne și-a îndeplinit sarcinile 
de plan ce-i reveneau pen
tru actualul cincinal, cre- 
îndu-și astfel posibilitatea 
ca pînă la finele anului să 
realizeze o producție su
plimentară în valoare de 
800 milioane lei.

Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scîntsăi"
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ÎNCHEIEREA VIZITEI IN FRANȚA A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU,

„Admirația noastră pentru efortul nobil

Pe adresa reședinței prezidențiale. 
Palatul Marigny, ce i-a fost 
pus la dispoziție tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe timpul vizitei în Franța, 
ca și pe adresa Ambasadei române 
din Franța au continuat să sosească 
scrisori și telegrame din partea unor 
personalități ale vieții politice, a 
unor cetățeni străini de origine ro
mână, transmitted urări de succes, 
felicitări, dind expresie înaltei pre
țuiri față de politica de pace, inde
pendență, prietenie și colaborare pro
movată în mod consecvent de Româ
nia, față de contribuția remarcabilă 
adusă de președintele țării noastre 
la afirmarea te viața internațională 
a unor principii noi de stimă și res
pect reciproc, la slujirea idealurilor 
încrederii și înțelegerii între po
poare, ale cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

în scrisoarea adresată de MICHEL 
BARBONI, membru al Rezistenței 
franceze, pictor, se scrie: „Stimate 
tovarășe președinte al României, vă 
adresez, cu tot respectul cuvenit înal
tei dumneavoastră funcții, presti
gioasei dumneavoastră activități, căl
duroase salutări, vă doresc succes și 
bun venit în Franța și — ca om ce 
am copilărit pe plaiurile românești 
— vă urez din toată inima să vă în
depliniți toate gîndurile nobile spre 
folosul patriei, să adăugați noi îm
pliniri operei de îndrumare a iubi
tului și pașnicului popor român, pu- 
nind în valoare întreaga stimă de 
care vă bucurați, inteligența politică 
pe care ați dovedit-o și o dovediți".

Dr. WILLY LUDWIG scrie, între 
altele. în telegrama adresată : „Ca 
admirator al României si politicii 
sale externe, al cărei principal ini
țiator sînteți, și care a făcut ca 
România să devină o tară cunoscută 
si admirată de lumea întreagă, pro
fit de fericita ocazie oferită de vizita 
dumneavoastră, la invitația președin
telui Republicii Franceze, pentru a 
vă exprima. în calitatea mea de ce
tățean francez, profunda satisfacție 
pentru acest important eveniment. în 
situația politică actuală, această vi
zită este încă o dovadă a dorinței 
dumneavoastră de a lupta pentru 
menținerea păcii in lume, luptă care 
este pentru dumneavoastră o vocație 
durabilă. Ca cetățean al orașului 
Nisa, primul oraș din Franța a cărui 
universitate a recunoscut meritele 
dumneavoastră demne de toată lauda 
pentru menținerea păcii în lume, imi 
ofer sprijinul pentru a contribui la 
cunoașterea și aprecierea talentului 
și geniului poporului român si vă 
urez din toată inima ca vizita oe 
care o efectuați în Franța să fie 
încununată de un mare succes pen
tru prosperitatea țărilor noastre".

în scrisoarea preotului paroh, pro
fesor doctor AUREL GRIGORAȘ, 
adresată. în numele Comunității ro
mânești constituite în a doua „Aso
ciație ortodoxă română" din Paris, 
se spune : „Comunitatea româneas
că din Paris vă întîmpină cu deo
sebită mîndrîe patriotică cu ocazia 
vizitei pe care o efectuați în Franța, 
cu inima plină de bucurie pentru 
reintîlnirea cu Ctitorul României noi 
si cu voința nestrămutată de a con
tribui tot mai mult la afirmarea pa
triei dragi si a valorilor ei spiritua
le. la întărirea prieteniei și colaboră
rii dintre România si Franța, două 
țări temeinic unite prin idealuri, cul-

tură. limbă si civilizație. Domnia 
Voastră intruchipați simțirea și voin
ța fermă a poporului român, 
in 
două 
seamă 
tiuni. 
energie 
bune si 
in pace, libertate, unitate si indepen
dentă. Țara românească, avînd în 
Domnia Voastră un cîrmaci de aleasă 
vocație, a cunoscut în ultimii 15 ani 
cea mai impetuoasă înaintare spre 
progres și civilizație. Constienti de 
toate acestea, vă întîmpinăm cu cele 
mai calde urări de sănătate si viată 
lungă spre bunăstarea si fericirea 
poporului român, cu urarea de succes 
în noua solie de pace si prietenie".

Din Italia. VALENTINA ELENA 
TIPURITA SCOPEL scrie : ..Cu oca-

care 
de 
cu 

ra- 
si 

mai

decursul existenței sale 
ori milenară și. mai 
astăzi, cu justificate 
participă cu vocație 
la zidirea unei lumi 
mai drepte, care să trăiască

constituie o parte integrantă a 
eforturilor pe care le depuneți cu 
strălucire pentru a contribui la pro
movarea idealurilor de pace și secu
ritate internațională. Personalitatea 
proeminentă a Excelentei Voastre 
este bine cunoscută în întreaga Gre
cie, politica dumneavoastră înțeleap
tă, plină de responsabilitate pentru 
interesele poporului român și ale 
tuturor națiunilor care doresc să tră
iască într-un climat de securitate și 
pace, în deplină egalitate, in state 
independente și suverane, se bucură 
de aprobarea călduroasă și apre
cierea opiniei publice elene. Doresc 
să folosesc prilejul vizitei dumnea
voastră în Franța pentru a reafirma 
că noi vedem în aceasta o expresie 
a bunelor relații de prietenie dintre 
cele două țări și popoare, puse în

Scrisori și telegrame adresate președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din Franța și din alte țări, 

cu prilejul noii solii de prietenie și pace

zia vizitei dumneavoastră în Franța, 
vă rog să primiți, stimate domnule 
președinte Nicolae Ceaușescu. cele 
mai sincere felicitări în numele meu 
și al tuturor românilor stabiliți în 
Italia, pentru contribuția dv. ca re
prezentant al întregii Românii. la 
realizarea păcii si prieteniei între po
poare. asigurîndu-vă dfe întreaga 
noastră stimă, de satisfacția sinceră 
de a fi atît de demn reprezentati în
tr-un moment de mare complexitate 
în viata. politică internațională".

Dr. MARIO NOBILI, reprezentan
tul companiilor INDESIT — Italia 
și Franța — în telegrama trimisă 
apreciază ca un eveniment deosebit 
vizita președintelui României 
Franța, afirmînd : „Am primit 
mare satisfacție știrea călătoriei 
în Franța. Ca oameni de afaceri 
stabilit raporturi optime cu ___
nia. Ca prieteni ai poporului român, 
urmărim cu mare interes eforturile 
pe care le depune pentru crearea 
unei lumi mai bune, mai drepte, pen
tru o Europă a păcii și colaborării. 
Folosim această ocazie pentru a ex
prima stima noastră si aprecierea 
pentru noile inițiative românești, al 
căror principal autor sînteți".

MICHAEL SCALISTIRIS, președin
te și director general al „The Finan
cial , Mining Industrial and Shipping 
Corporation" : „Eleusis Bauxine Mi
nes" ; „Mining Industrial and 
Shipping Inc", intr-o amplă scrisoa
re în care își exprimă satisfacția 
pentru preocupările de dezvoltare 
continuă a relațiilor dintre România 
și Grecia,- referindu-se la grupul de 
companii pe care-1 conduce și con
tribuția acestuia la dezvoltarea rela
țiilor comerciale reciproc avantajoase, 
relații pe care este preocupat să le 
promoveze și dezvolte în continuare, 
scrie, adresîndu-se președintelui 
României : „Doresc să vă exprim 
admirația mea deosebită pentru re
zultatele Pe care le-ați obținut în 
timpul vizitelor dumneavoastră in 
majoritatea țărilor lumii, ceea ce

în 
cu 

dv. 
am 

Româ-

slujba idealurilor de pace, și destin
dere în Europa și în întreaga lume".

LUKI GALACTION adresează, din 
Roma, cuvinte de urare pentru noua 
solie românească de prietenie și co
laborare : „De pe piedestalul de 
prestigiu ce l-ați creat țării noastre, 
românii ce trăiesc departe de ea vă 
urează succese diplomatice și politice 
din ce în ce mai mari și străluci
toare".

ECATERINA LACUSSOL scrie : 
„Am aflat cu plăcere despre vizita 
dv. îp Franța, în care văd un sim
bol al legăturilor frățești ce unesc 
de veacuri cele două țări și doresc 
să-mi exprim cu acest prilej spe
ranța că distinsa dv. prezență va 
contribui, o dată mai mult, la în
tărirea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și Franța și. vă urez mult 
succes în activitatea dv„ adresîn- 
du-vă cele mai sincere și respec
tuoase sentimente".

ANDREI VASS, adresîndu-se to
varășului Nicolae Ceaușescu, spune 
in telegrama sa : „De mai mulți ani 
mă bucur de autorizația dumneavoas
tră de a trăi la' Paris, cu soția mea, 
de origine franceză. Sînt convins că 
vizita dv. în Franța va duce la o și 
mai strînsă legătură și colaborare 
între cele două țări care au atîtea 
puncte comune. Pentru toate aces
tea vă mulțumesc. De asemenea, 
vreau să-mi împărtășesc satisfacția 
că dv. sînteți o personalitate deose- 

de apreciată de francezi, dato- 
politicii pe care o duce Româ- 
sub conducerea dv. Noi, româ- 

din Franța, sîntem foarte mîn- 
și vă transmitem felicitările

tărească continuu solidaritatea între 
națiuni, în numele Asociației de 
prietenie italo-română și al meu, vă 
transmit. Excelență, cele mai calde 
și sincere urări pentru o rodnică 
finalizare a convorbirilor de la Pa
ris în avantajul Europei și al lu
mii întregi. Sint convins că pro
funzimea și consecvența care carac
terizează activitatea Excelenței Voas
tre, munca perseverentă pusă in 
slujba nobilului popor român și a 
tuturor popoarelor se vor manifes
ta încă o dată în convorbirile de la 
Paris, reușind să aducă tuturor oa
menilor de bună-credință o mai 
mare certitudine de pace și bună
stare. Vă rog să mă considerați 
alături de dv. în efortul excepțio
nal și nobil pus în slujba omului 
și a securității sale, exprimîndu-mi 
încă o dată adînca mulțumire pen
tru înalta misiune politică pe care 
v-o îndepliniți strălucit".

Ing. VAN DER LINDEN JOZEF 
din Belgia scrie : „Sînt pătruns de 
un sentiment de mare satisfacție 
pentru noua acțiune de politică ex
ternă a României, politică ce își a- 
duce o contribuție specifică la cauza 
păcii și securității internaționale. Po
litica internă și externă a Româ
niei este o politică umanistă. Șansa 
istorică de a avea ca șef de stat o 
personalitate de talia președintelui 
Nicolae Ceaușescu, unanim recunos
cut și apreciat pe plan internațio
nal, a dat României în ultimul de
ceniu și jumătate dreptul la stima 
lumii progresiste. îmi exprim con
vingerea că noua întîlnire dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Valery 
Giscard d’Estaing va conferi noi di
mensiuni dezvoltării relațiilor tradi
ționale, durabile, dintre cele două 
țări, fiind încununată de succes, des- 
chizînd largi perspective cooperării 
bilaterale, cauzei progresului și păcii 
în lume".

PANDELIS PAPADOPOULOS, se
cretar general al Asociației panele- 
ne 
din 
sa : 
ciale în Franța, vă rugăm să pri
miți sincerele noastre urări de de
plin succes în eforturile neobosite pe 
care le depuneți peptru. înțărirep. 
păcii internaționale, pentru înfăp
tuirea destinderii și dezarmării ' în 
lume. Nutrim convingerea cp țiqestc 
convorbiri din capitala franceză vor 
constitui un pas hotărîtor pentru 
succesul reuniunii de la Madrid, pe 
calea asigurării securității și pro
movării păcii, a cooperării în Eu
ropa și în întreaga lume".

a părinților studenților greci 
România, scrie în telegrama 
„Cu prilejul vizitei dv. ofi-

Moment din timpul vizitei

(Urmare din pag. I)
* domenii și posibilități de amplifica- 
„ $re a colaborării pe cele mai diverse 

tărimuri. Este, desigur, un motiv 
de satisfacție — si acest lucru a 
fost relevat de ambele părți — că 
obiectivul comun de a se ajunge la 
o dublare a schimburilor comerciale 
in decurs de cinci ani s-a înfăptuit 
cu un an mai devreme, după cum 
produce satisfacție si concretizarea 
unui șir de acțiuni importante de 
cooperare in producție. în același 
timp, așa cum au arătat convorbi
rile oficiale si cum au pus in evi
dență schimburile aprofundate de 
vederi cu reprezentanți ai cercuri
lor de afaceri franceze, există. în 
continuare, un spațiu amplu de ex
tindere si diversificare a colaboră
rii. tinted seama de potențialul eco
nomic și înaltul nivel tehnologic al 
Frântei, ca si de economia in plin 
avint a României, țară angajată 
în realizarea 
grame 
celor mai 
inței 
această lumină, apare ca de
plin realist obiectivul de a se 
obține o nouă dublare a schim
burilor intre 1980—1985 și, totodată, 
de a se lărgi pe mai departe pro
iectele și acțiunile de cooperare in
dustrială in sectoare de virf ale 
tehnicii, cum ar fi industria grea, 
construcțiile de mașini, energetica, 
inclusiv energetica nucleară, electro
nica și in special microelectronica, 
aeronautica si telecomunicațiile — 
simpla enumerare a acestor dome
nii fiind edificatoare pentru dimen
siunile oe care le poate dobîndi o 
asemenea colaborare — acordîn- 
du-se. în același timp, atentie si 
cooperării pe terte piețe. O deose
bită însemnătate ar avea, desigur, 
asigurarea unui echilibru mai bun 
al schimburilor, realizarea unei ba
lanțe financiare si de plăti echili
brate. ceea ce ar permite să se 
așeze cooperarea pe baze mai fer
me. de largă perspectivă.

Pe plan cultural s-a evidențiat 
dorința comună de a deschide per
spective și mai largi unor legături 
de veche și fertilă tradiție, de a se 
adopta măsuri corespunzătoare pen
tru o tot mai bună cunoaștere a 
valorilor spirituale ale celor două 
popoare, al căror geniu creator a 
cunoscut atîtea interferențe — ma
terializate în operele lui Brâncusi. 
Enescu. Panait Istrati. ale atitor 
altor creatori — si a se contribui

unor vaste 
dezvoltare, pe 

noi cuceriri ale 
tehnicii mondiale, 

lumină, apare 
realist obiectivul

de

Și

bit 
rită 
nia, 
nii 
dri 
noastre".

RENATO DELL’ANDRO scrie in 
telegrama adresată din Italia: „Luînd 
cunoștință de vizita oficială pe care 
o efectuați la Paris pentru realizarea 
politicii dv., a României, politică a- 
tit de apreciată și elogiată de toa
te țările care gîndesc lucid asupra 
destinului umanității, menită să în-

Plecarea din Paris Telegramă de la bordul avionului prezidențial

(Urmare din pag. I)

si colaborării dintre România si Franța
astfel la si mai strînlsa apropiere si 
înțelegere între cele două popoare.

Abordind te mod aprofundat di
ferite aspecte ale relațiilor bilate
rale, convorbirile româno-franceze 
la nivel înalt au prilejuit, totodată, 
un larg schimb de vederi asupra 
celor mai importante probleme ale 
actualității internaționale. Și este, 
desigur, un motiv în plus de satis
facție că și in aceste domenii s-au 
conturat ample convergențe ale 
punctelor de vedere. Schimburile 
de opinii au pus în evidență im
perativul primordial ca — mai ales 
în actualul climat internațional — 
statele lumii să acționeze intens 
pentru diminuarea tensiunii, pen
tru solutionarea exclusiv pe cale 
pașnică, prin tratative, a tuturor 
problemelor litigioase, pentru elimi
narea cu desăvîrsire din relațiile in
terstatale a forței si amenințării cu 
forța, pentru reluarea și continuarea 
cursului spre destindere, pe baza 
respectării stricte a independenței 
și suveranității naționale, a drep
tului fiecărui popor de a-și alege 
liber calea dezvoltării. Glasul 
României și al Franței vine astfel 
să se constituie intr-un apel la ra
țiune. într-un indemn de a nu se 
precupeți nici un efort pentru de
pășirea actualei situații de încor
dare, pentru asigurarea păcii și in
dependenței naționale.

în mod firesc, un loc central l-au 
ocupat aspectele securității și coo
perării in Europa, știut fiind că ne 
mai despart doar citeva luni pină 
la reuniunea de la Madrid. De aici, 
însemnătatea concluziei de a se 
crea toate condițiile pentru ca a- 
ceastă reuniune să ducă la Înre
gistrarea de progrese efective pe 
calea deschisă acum 5 ani de Con
ferința de la Helsinki. După cum 
se știe, România socialistă conside
ră că piatra unghiulară a unei au
tentice securități o constituie adop
tarea de măsuri hotărîte de dezan
gajare militară și dezarmare și, in 
acest context, se cuvine salutată 
convergenta de opinii asupra ne
cesității de a se cristaliza, la reu
niunea de la Madrid, un mandat 
precis în scopul convocării unei 
conferințe de dezarmare în Europa. 
Un deosebit ecou au avut. în aceas
tă privință, apelul președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a se renunța 
la amplasarea noilor rachete în 
Europa, care în caz de folosire nu 
vor face vreo alegere între locui
torii unei părți sau alteia a conti
nentului, chemarea sa de a se ac-

ționa în direcția nu a separării, ci 
a unității Europei, cu respectarea 
orinduirii sociale din fiecare țară, 
aceasta constituind chezășia unei 
destinderi și securități autentice.

Nu mai puțină importanță pre
zintă abordarea problemelor din 
Orientul Mijlociu, care împovărea
ză de atîta vreme relațiile interna
ționale, sublinierea necesității unei 
reglementări globale, juste și trai
nice, care să ducă la retragerea Is
raelului din teritoriile ocupate în 
1967, asigurarea dreptului la auto
determinare a poporului palesti
nian, garantarea independenței, 
securității și integrității teritoriale 
a tuturor statelor din zonă, inclu
siv a Israelului, ca și participarea 
O.E.P. la negocierile pentru reali
zarea unei asemenea reglementări.

Se cuvin, de asemenea, releva
te atentia acordată problematicii 
legate de lichidarea subdezvoltării, 
a decalajelor economice și so
ciale, sublinierea însemnătății a- 
propiatei sesiuni speciale a O.N.U. 
consacrate acestei problematici. Dă 
glas unui deziderat larg împăr
tășit în lumea de azi speran
ța, exprimată în declarația adop
tată, că sesiunea specială a O.N.U. 
se va încheia cu măsuri care să fa
vorizeze edificarea noii ordini eco
nomice ca factor indispensabil pen
tru asigurarea creșterii economice 
mondiale pe baze echitabile.

în toate aceste aspecte ale situa
ției mondiale, ca si în altele, enu
merate in declarație, s-a desprins 
concluzia că. există premise certe 
pentru o conlucrare și mai strînsă 
romăno-franceză in domeniul vie
ții internaționale, deosebit de im
portantă fiind hotărîrea de a se 
dezvolta în acest scop contactele la 
nivel înalt și alte niveluri.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
bogate, bilanțul substanțial al dia
logului la nivel înalt româno-fran- 
cez care marchează, fără îndo
ială, o nouă deschidere în ra
porturile dintre cele două țări și 
popoare, opinia publică din țara 
noastră își exprimă încrederea că 
înțelegerile convenite vor stimula 
adincirea conlucrării spre binele 
reciproc, vor exercita o influență 
pozitivă asupra climatului general 
pe continent și în lume, consti
tuind. astfel, un aport de seamă la 
cauza destinderii, securității, păcii 
și înțelegerii internaționale.

căldură, si aleasă considerație ■ pe 
înaltii soli ai poporului român.

La. aeroportul internațional Orly, 
marea poartă aeriană a Franței, 
arborînd steagurile tricolore român 
si francez, sosesc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceausescu. împreună cu primul mi
nistru Raymond Barre si soția sa.

Sînt prezente celelalte persoane 
oficiale care l-au însotit pe președin
tele Românjei în vizita sa în Franța: 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale. Stefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe. Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Vasile Pungan, ministru se
cretar de stat, consilier al președinte-

lui Republicii, Constantin Mitea, con
silier al președintelui Republicii.

Sînt. de asemenea, de fată ambasa
dorul României la Paris. Corneliu 
Mănescu, și ambasadorul Franței la 
București, Pierre Cerles.

O gardă militară prezintă onorul.
Președintele Nicolae Ceaușescu se 

înclină în fata drapelului Republicii 
Franceze.

Fanfara intonează imnurile de stat 
ale celor două țări.

După 
onoare, 
cialiste 
francez
bun. Tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Raymond Barre, la rîndul 
lor. se salută cu cordialitate.

La ora 10, avionul prezidențial 
decolează de pe aeroportul Orly.

ce trec în revistă garda de 
președintele Republicii So- 
România si primul ministru 
își iau un călduros rămas

Romulus CĂPLESCU

Excelenței Sale
Domnului VALERY GISCARD D’ESTAING

Președintele Republicii Franceze
PALATUL ELYSEE — PARIS 

doresc să vă exprim, din partea 
pentru primirea plină de ospita- 
vizitei în frumoasa dumneavoas-

Părăsind teritoriul Republicii Franceze, 
mea și a soției, cele mai calde mulțumiri 
litate de care ne-am bucurat în tot timpul 
tră țară.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile purtate împreună 
și înțelegerile la care am ajuns se vor înscrie ca un nou și important mo
ment în întărirea tradiționalelor relații prietenești româno-franceze. în ridi
carea pe un plan superior a colaborării și conlucrării dintre țările noastre, 
in interesul și spre binele celor două popoare, al cauzei generale a destin
derii, securității si păcii pe continentul european si în întreaga lume.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră si 
doamnei Anne-Aymone* Giscard d’Estaing. odată cu salutul nostru de rămas 
bun, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, prospe
ritate și pace pentru poporul francez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România .

„România - Franța: Colaborare strinsâ, rol activ în făurirea

unei Europe unite, în usigurureu unei destinderi durabile"
întreaga presă franceză, precum și 

posturile de radio și televiziune au 
continuat să consacre spații ample 
știrilor, informațiilor și comentariilor 
privind vizita oficială a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu in Franța, efectuată la in
vitația președintelui Valery Giscard 
d’Estaing și a doamnei Anne-Aymone 
Giscard d’Estaing. Materialele apă
rute in presă și comentariile radiou
lui și televiziunii sînt unanime in 
aprecierea că dialogul româno-fran- 
cez la cel mai înalt nivel. înțelege
rile la care s-a ajuns in cadrul vizi
tei sînt de natură să confere noi di
mensiuni conlucrării rodnice dintre 
cele două țări pe multiple planuri, 
marcînd. totodată, o nouă si impor
tantă contribuție Ia cauza înțelegerii, 
cooperării, păcii și securității în Eu
ropa și în întreaga lume. Sub titlul: 
„Încheierea întrevederilor Ceaușescu 
— Giscard", ziarul „L’HUMAN.ITE" 
face o succintă trecere în revistă a 
programului de vineri al vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu in Franța. 
Ziarul citează din alocuțiunea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu 
prilejul dejunului oferit de președin
tele Senatului, pasajul care se referă 
la dezvoltarea continuă, mereu as
cendentă. a relațiilor în diferite do
menii. precum și a prieteniei tradi
ționale dintre România și Franța. 
Președintele român, menționează zia
rul. a insistat, de asemenea, asupra 
necesității respectării independentei 
naționale.

într-un articol comun. intitulat : 
„Giscard — Ceaușescu: Acțiune coor
donată pentru dezarmare". însotit de 
fotografia celor doi șefi de stat strîn-. 
gîndu-și mîinile. ziarele „LE FI
GARO" și „L’AURORE" comentează 
conținutul Declarației adoptate la 
încheierea convorbirilor oficiale. Ar
ticolul pune în evidentă că schimbu
rile comerciale franco-române se vor

în 1985 pentru a atingedubla pînă 
cifra de 8 miliarde de franci.

Pe plan politic, continuă articolul, 
trei idei principale se desprind din 
convorbirile celor doi șefi de stat : 
Franța si România au analize foarte 
apropiate asupra situației interna
ționale actuale : președinții celor 
două state sînt convinși de impor
tanta menținerii de contacte perma
nente și regulate intre frahcezi și 
români la toate nivelurile : ambele 
părți acordă o importantă cu totul 
deosebită problemei securității si

celor două țări. Referitor la relațiile 
bilaterale, ziarul remarcă dorința ce
lor două țări de a-si extinde rapor
turile la noi domenii, îndeosebi cel 
nuclear. în ce privește politica ex
ternă, ziarul constată că 
franco-române sint ..foarte 
te" și că se va merge către 
vergentă de vederi". Ziarul 
cuvintele președintelui
Ceaușescu rostite la Primăria Parisu
lui. in Care se arată că-este important 
să se acționeze nu în sensul unei di
vizări a Europei, ci in sensul unității

Dozitiile 
ovronia- 
o „con- 
citează 

Nicolae

REVISTA PRESEI FRANCEZE

dezarmării1 în Europa. „Franța și 
România — se arată in continuare — 
sint hotărite să contribuie la impri
marea unui conținut pozitiv acestei 
conferințe".

Ziarul „LA CROIX" își intitulează 
comentariul consacrat vizitei în Fran
ța „Convergente franco-române". 
„Aceste convergente, afirmă ziarul. 
sint mai intîi de ordin diplomatic, și 
intr-o perioadă de tensiune interna
țională acest lucru nu este de negli
jat. conducătorii celor două state 
subliniind apropierea punctelor lor 
de vedere privind dialogul Nord-Sud, 
Orientul Apropiat. Afganistanul ' și 
altele. Intre Franța si România pun
țile sînt numeroase si permit să se 
întrevadă initiative comune privind 
dezarmarea în Europa sau reuniunea 
de la Madrid.

Ziarul „LE MONDE" își intitulează 
articolul consacrat vizitei șefului sta
tului român cu cuvintele președinte
lui Nicolae Ceaușescu. rostite la Pri
măria Parisului : ..Numai o Europa 
unită poate garanta o pace durabilă". 
Articolul îsi propune o analiză a re
lațiilor româno-franceze Si a poziții
lor pe planul politicii externe ale

sale, și aceasta cu respectarea regi
mului politic și social al fiecărei țări. 
Numai o Europă unită poate oferi 
garanția unei destinderi și unei păci 
durabile in lumea întreagă. Franța 
și România trebuie să facă mai mult 
în direcția acestei unităti. „Le Mon
de" relevă, de asemenea, că președin
tele României s-a pronunțat împotri
va politicii de dominație și de împăr
țire a lumii, de menținere a sfere
lor de influentă, șeful statului român 
subliniind pericolele cursei înarmări
lor și, mai ales, ale implantării de 
noi rachete nucleare in Europa, care 
riscă să distrugă continentul, atît în 
vest, cit si în est.

Relatînd pe larg despre desfășura
rea vizitei șefului statului român, 
agenția FRANCE PRESSE publi
că sîmbătă un amplu material, inti
tulat „Bilanț al vizitei în Franța a 
domnului Ceausescu". Această vizită 
oficială de trei zile oe care a efec- 
tuat-o președintele Nicolae Ceaușescu 
în Franța a confirmat politica ex
ternă independentă a României, fap
tul că Bucurestiul va continua să 
fie un interlocutor privilegiat pentru 
Franța — apreciază agenția. Hotărî-

rea exprimată de cele două țări de a 
face totul pentru a fi reunite „cit mai 
curînd posibil condițiile care să per
mită destinderii să-și regăsească 
cursul" este și mai tangibilă în ca
drul continuității raporturilor franco- 
române. raporturi „cordiale si bazate 
pe încredere". Aceasta exprimă și 
preocuparea lor pentru succesul reu
niunii de la Madrid, partea franceză 
exprimînd dorința de a se aiunge in 
acest domeniu „la o acțiune coordo
nată între cele două țări" — scrie 
A.F.P.

Cu un interes deosebit au urmărit 
vizita oficială în Franța a înaltilor 
oaspeți români ziarele din provincie. 
Articole și comentarii însoțite de 
imagini au publicat cotidiane 
prestigiu ca : „LE PROGRES" 
Lyon, „LE MERIDIONAL" din Mar
silia, „CORSE-MATIN" din Nisa, 
„L’ALSACE" și „DERNIERES NOU- 
VELLES D’ALSACE" din Mulhouse, 
„L’ESPOIR" din Saint-Etienne, „LA 
DEPECHE DU MIDI" din Tarn-et- 
Garonne, „L’INDEPENDANT" 
Carcassonne, „SUD-OUEST" 
Gironde, „LA VOIX DU NORD" 
Lille, „LA LIBERTE DE L’EST" 
regiunea Vosges și altele.

Postul de televiziune „FRANCE III" 
a consacrat vizitei la nivel înalt o 
emisiune de o oră, în cadrul căreia 
a transmis textul integral al inter
viului acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu acestui post de 
televiziune.

Toate posturile de radio și televi
ziune franceze au relatat pe larg 
despre conținutul Declarației adop
tate la încheierea convorbirilor ofi
ciale. relevind importanța acestui 
document, atit pentru extinderea re
lațiilor bilaterale, cit și pentru pro
movarea unor soluții constructive in 
marile probleme ce confruntă ome
nirea.

de 
din

din 
din 
din 
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Taptul;I
I

DIVERS!
Bravo, 
ingenioșilor!

Absolvenții clasei a Xll-a A 
de la Liceul de matematică-fizi- 
că nr. 1 din Baia Mare au pre
zentat in fața comisiei de baca
laureat din această vară o in
genioasă și originală instalație 
de conversie a energiei so
lare. Realizată cu forțe pro
prii, sub îndrumarea pro
fesorului lor, inginerul Iuliu 
Cherecheș. poate fi . folosită, deo
potrivă. atît la încălzirea apei, 
cit si la producerea)., frigului.

O curiozitate : cu toate că în 
ziua examenului, soarele a fost 
foarte zgircit cu propriile raze, 
în mai puțin de trei ore. apa în
călzită de instalația lor a ajuns 
la veste 80 de grade Celsius.

O veste care te... încălzește !

Vază de cristal?

I 
I 
i
I
I 
I
I

Un bun documentar se

I

I

I
I
i
I
I
I
I
I
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I
I
I
I

impune atenției publicu
lui si nu mai puțin a spe
cialiștilor prin promptitu
dinea cu care sesizează și 
compune, descrie, analizea
ză, „propune" o fată proas
pătă a realității, un para
graf de viată adevărată, re
prezentativă pentru desti
nul unei colectivități, pen
tru biografia unei familii 
ori a unei persoane. Nu e 
suficient să observi pri
mul o schimbare in mediul

Aceleași comandamente 
stau și la temelia unui do
cumentar semnat de Virgil 
Calotescu și Corneliu Leu, 
România, casa mea. Pom- 
piliu Gilmeanu a filmat la 
Tîrgoviște desfășurarea u- 
nui festival ce-și are tra
diția și succesele lui. Cri
zantema de aur. Preocupa
rea pentru monografia e- 
venimentului cultural este 
adesea însoțită de o atitu
dine în linii mari similară

tia asupra unui bilanț. 
Imaginea acestor realități 
este totuși prea adesea 
retorică, cîteodată crispată, 
tocmai din grija de a ex
prima importanta fenomen 
nelor înregistrate pe peli
culă. Ni s-a părut proaspăt 
și demn de atentie un film 
ca Aproape totul despre grîu 
de Constantin Vaeni. ce 
iși impune, cu detașare, 
după cum se vede din titlu, 
o tentativă monografică. Mo-

este sentimentul griului, 
starea muncii pentru cu
cerirea redutei pîinii. A- 
paratul se apropie de oa
meni. îi surprinde în mo
mente de intimitate, le 
fură răsuflarea obosită, 
zîmbetul niciodată idilic 
ori curgerea monotonă a 
barelor pe televizorul „ui
tat" în încăperea unde e- 
roii au adormit de mult. Pe 
o movilă de grîu un copil 
ne privește. în stop-cadru,

din iur, ci trebuie ca acel 
proces să spună ceva u- 
nei categorii mai largi de 
oameni și. deloc în ultimul 
rînd. să găsești unghiul, 
formula de film adecvată.

Toate aceste gînduri mi 
s-au impus, de curînd. cu 
prilejul celei de-a V-a e- 
ditii a Festivalului filmu
lui documentar „Contem-
porania", desfășurat la Tir- 
goviște. Dintr-un ansamblu 
de 247 filme, realizate in
tr-un an la Studioul de 
filme documentare ..Al. 
Sahia“. au fost selecționate 
57. O alegere severă, s-ar 
putea spune din primul 
moment, deși — în chip 
firesc — nu toate filmele 
au fost încununate cu pre
mii.

Intre orientările ce or
donează activitatea regizo
rilor de documentare, din- 
du-le sentimentul că prin 
arta lor înscriu o pagină 
în memoria de aur a isto
riei. se află desigur fil- 
mele-eveniment. Congresul 
al XII-lea al P.C.R. (regia 
— Pantelie Tutuleasa. sce
nariul și comentariul — 
Nicolae Dragoș) este fil
mul reprezentativ pentru ca
tegoria indicată și autorii 
l-au realizat în nota vigu
roasă a convingerii că ges
tul lor transcrie din reali
tatea evenimentului sensul 
său mare, unic, la unison 
cu bătaia de inimă a tării.

Filmul documentar 
si temele actualității

fată de detectarea liniilor 
de devenire ale unui în
ceput consacrat de reali
zări ulterioare. Energii 
(scenariul si regia — Da
vid Reu) sau Trei ipostaze 
ale electronicii (scenariul 
și regia — Alexandru Gaș- 
par) sînt documentare „cu 
fata spre viitor", ca să pa
rafrazăm titlul unui film 
semnat de Zoltan Terner. 
Ele indică în felul aces
ta traseul pilduitor, inci- 
tant al realității ce invită 
pe cineast la reflecție, la 
atitudine. E drept însă că, 
încrezător în forța imagi
nii. în puterea ei de a lua 
din realitate esențialul, re
gizorul pare mai puțin in
teresat de prelucrarea a- 
cestui generos material. 
Poate că impresia vine și 
din utilizarea unuia și a- 
celuiasi tipar în mai toate 
filmele care-si propun să 
elogieze, să atragă aten-

mentul fierbinte al seceri
șului devine în filmul nu
mit un poem cu respirație 
amplă. Introducerea, cu
prinsul și încheierea po
vestii „totale" despre grîu 
au de aceea turnura șco
lărească a unei așa-zise 
compuneri libere. în reali
tate, structura aceasta e 
gîndită de regizor pen
tru a ne captiva cu liris
mul imens, copleșitor al 
campaniei agricole de vară. 
Planurile de ansamblu, 
concepute în ritmurile ano
timpului, decupează ma
rea scenă a griului. în aș
teptarea emoționată a pro
tagoniștilor. Ei sînt vă
zut! la lucru, pe marile co
răbii. înotând la volanul 
lor, odată cu ele, prin ma
rea de spice, dar pe regizor 
aceste imagini binecunos
cute îl interesează mai pu
țin. Ceea ce el dorește și 
reușește să ne transmită

cu chipul lui luminat lin 
de mierea boabelor. Un 
asemenea film ne cucereș
te prin simplitatea lui. deși 
compoziția e ceva mai pre
tențioasă, fără a împu
țina din curiozitatea ochiu
lui fascinat de poezia 
marilor întinderi ale pîinii.

Efortul de a găsi „ce“-ul 
prin care materia filmu
lui se poate dezvălui 
altfel spectatorilor este 
răsplătit și în S-a în
tâmplat mîine (scenariul 
și regia — Ion Visu), 
documentar destinat edu
cației moral-cetătenești.
Imaginația e purtată în do
meniul stiințifico-fantas- 
ticului fără ca filmul să 
se încadreze în gen. E un 
inventiv pretext narativ, 
un mod ingenios de a cap
ta interesul. Imaginea este 
și ea adecvată acestui stil, 
iar detaliul (un bilet de

rachetobuz aruncat ne ios) ' 
ne trimite către anul de 
gratie 1S$O. Ceea ce ur
mează este un reportai al 
neglijenței în păstrarea cu
rățeniei, ritmat și el în 
nota unei imagini de „epo
că". O muncă stăruitoare 
de pregătire a protagoniș
tilor presupun că a stat la 
alcătuirea filmului Tere- 
zei Barta, Eu. dac-ag li 
zînă, investigație concepută 
cu inteligentă si umor în 
lumea de vise a copiilor. 
Este desigur amuzant să 
iei cunoștință de ce le tre
ce copiilor prin minte .„dacă 
ar fi o zînă" (sau un „zîn“, , 
cum declină un preșcolar 
binecunoscutul substantiv). 
E limpede că doresc pa
cea. vor să ridice poduri 
peste oceane, să facă tot 
mai frumoase tara si pă- 
mîntul românesc. Filmul 
acesta e asemenea u- 
nei pete de culoare pe un 
tablou de mari spatii a- 
glomerate cu obiecte. Nu 
e un capriciu, nu e o notă 
falsă, ci un mod simplu, 
direct de a intra în rela
ție cu o vîrstă care si ea 
exprimă. în felul ei. temele 
actualității.

Documentarul de artă a 
fost reprezentat de filmul 
lui Mirel Ilieșiu Curajul 
marilor spatii si filmul lui 
Nicolae Cabel Lăzarea — 
tărîmul prieteniei, reportai 
al unei luni de vară în
tr-o tabără a prieteniei 
frățești dintre sculptorii 
noștri, români, maghiari, 
germani.
\ în ediția de anul acesta 

a „Contemnoraniei" au 
fost prezentate si filme ale 
cineamatorilor din județul 
Dîmbovița. Prilej pentru o 
utilă analiză a stadiului de 
afirmare a creației acestor 
pasionați.

Ioan LAZAR

LISTA
libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorti 

pentru trimestul II 1980
O asigurare utilă în orice gospodărie

Priviți atent această vază ca 
de... cristal, șlefuită cu iscusin
ță de un artist genial: natura.

Este, de fapt, un original arbo
ret. Unul din cele peste 2 000 de 
specii de arbori și arbuști exotici 
ornamentali din Simeria. aduși 
de pe toate meridianele globului, 
intru admirația si interesul 
mai numeroșilor vizitatori 
țară și de peste hotare.

„Neînfricatul"

r

tot 
din

Zi însorită de vacantă. Citiva 
copii din comuna Ion Gtiica (ia
lomița) se joacă intr-o barcă pri
ponită pe malul riului. La un mo
ment dat, lanțul cedează 
este trasă de curent spre 
apei. Panică, strigăte de ajutor...

Aflat prin apropiere. 
Dumitru se aruncă î. 
Pionierul in vîrstă de zece ani 
înoată curajos și, cu eforturi deo
sebite, reușește s-o aducă la mal 
pe o fetită, salvind-o de la înec.

Pentru fapta lui. Sandu Du
mitru — căruia colegii ii spun 
de atunci „neînfricatul" — a fost 
distins cu „Meritul pionieresc".

Merită !

si barca 
mijlocul

Sandu 
in valuri.

Muzeul satului

în... miniatura

Fost subinginer constructor, 
azi pensionar. Teodor Căjvănea- 
nu din Bgtoșani și-a făcut din 
profesie — pasiune si din pa
siune — artă. El „construiește" 
astăzi case vechi și monumente 
istorice la scara de 1/100. „Materii 
prime": cutiile și betele de chi- 
t,Wiur> uzate, crenguțe uscate de 
copaci. „Reclădește" casele ai
doma nu numai în exterior, ci și 
cu interioarele și mobilierul spe
cifice acestora. Așa arată, de 
exemplu, reproducerea caselor 
memoriale ale lui Eminescu. 
Iorga și Enescu. Iscusitul meșter 
și-a propus să realizeze toate 
casele existente in Muzeul sa
tului din Capitală, pe care să 
le etaleze într-o expoziție.

Cu alte cuvinte, vor avea si 
botoșănenii un Muzeu al satului 
in... miniatură.

! 
l_

Rubrică realizată de 
Petre POPA
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și corespondenții „Scînteii" .
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Unități turistice de mare atracție
în întreaga „tară, în 

locurile cele mai pito
rești, unitățile ■ turis
tice ale cooperației de 
consum oferă condiții 
bune de odihnă și re
creare.

Un îmbietor loc de 
popas pe traseul Bucu
rești — Constanta, la 
km 73, chiar la intra
rea în județul Ialo
mița. este hanul si 
popasul turistic MALU

amplasat într-o pito
rească pădure de sal- 
cîmi. El dispune de 
locuri de cazare în ca
mere și căsuțe, de un 
restaurant cu terasă, 
o braserie, loc pentru 
parcare auto.

Tot pe aceeași rută, 
la 17 km de orașul 
Hirșova, spre Con
stanța, se află un alt 
agreabil popas la „HA
NUL MORILOR", o

construcție originală 
sub forma unei mori 
de vînt. Unitatea dis
pune de un restaurant, 
o braserie, un bar de 
zi, locuri de cazare în 
han sau în căsuțe con
fortabile din zid, loc 
de parcare pentru 
autovehicule.

In fotografie: ha
nul „Malu".

Cura heliomarină - izvor de sănătate
Pe lingă atribuțiile curente, legate de profilul specific, Clinicii de me

dicină fizică, balneoclimatologie și de recuperare medicală din Eforie Nord 
îi revine și rolul de centru metodologic pentru perfecționarea și îndru
marea cadrelor medicale de pe litoral. Avind o experiență de cîteva de
cenii și rezultate bune în urmărirea efectelor curelor heliomarine, am 
solicitat șefului clinicii menționate, conf. dr. Laurian ȘDIC, recomandări 
utUe pentru acest sezon estival.

Nr. 
ort.

Nr. libretului 
de economii

Cîștigurile obținute 
(în ordinea valorii lor) Valoarea ciștigului

1. 424-104-569 U.R.S.S. 7 600
2. 462-201-720 • 7 600
3. 436-1-1209 7 600
4. 462-207-483 7 600
5. 416-1-1178 7 600
6. 425-422-4 7 600
7. 459-1-5338 7 600
8. 435-1-734 7 600
9. 409-1-1483 7 600

10. 410-119-27 7 600
11. 448-1-91 7 600
12. 419-203-10 7 600
13. 450-211-329 7 600
14. 423-102-25 7 600
15. 452-1-709 7 600
16. 431-103-1584 M 7 600
17. 461-205-1544 7 600
18. 462-202-9 0» 7 600
19. 434-103-2039 M 7 60020. 459-1-2600 »« 7 60021. 438-103-890 •• 7 60022. 462-201-1065 t>» 7 600
23. 402-1-880 R. S. Cehoslovacă 6 00024. 421-127-7 6 00025. 410-1-405 M 6 00026. 416-1-1193 6 00027. 418-232-12 6 00028. 441-212-160 •a 6 00029. 436-202-253 6 00030. 437-213-12 ai 6 00031. 420-137-17 6 00032. 460-207-795 6 00033. 462-1-1172 6 00034. 434-103-486 6 00035. 459-1-45 •» 6 00036. 459-1-5226 »• 6 00037. 460-1-2569 »♦

R. S. Cehoslovacă —
6 000

38. 402-1-121 R. D. Germană 6 000
39. 432-206-23 »• 6 000
40. 413-308-3 •• 6 000
41. 416-1-1028 •• 6 000
42. 449-1-158 aa 6 000
43. 441-201-422 •a 6 000
44. 436-212-354 6 000
45. 412-1-96 a» 6 000
46. 439-1-227 M 6 000
47. 460-207-414 a» 6 000
48. 462-1-782 •• 6 000
49. 466-201-55 ad 6 000
50. 464-209-102 aa 6 000
51. 459-1-5086 6 000
52. 460-1-2391 aa 6 000

Total 52 cîștiguri în valoare de lei 347 200

Cîștigătorii au obligația să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și fi
lialele C.E.C. pentru a li se elibera 
adeverința necesară îndeplinirii for

malităților în legătură cu efectuarea 
excursiei.

In cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuăriî excursiei, cîștigu- 
rile se plătesc în numerar.

Administrația Asigurărilor de Stat 
aduce la cunoștința celor interesați 
că pot contracta ASIGURAREA 
FACULTATIVA COMPLEXĂ A 
GOSPODĂRIEI, care cuprinde în 
unul si același contract trei feluri 
de asigurări : asigurarea bunurilor 
din gospodărie ; asigurarea de ac
cidente produse la domiciliu : asi
gurarea de răspundere civilă le
gală.

în asigurare sînt cuprinse bunuri 
existente într-o gospodărie ca : 
mobilier, obiecte casnice. îmbrăcă
minte. covoare, aparate de radio, 
televizoare, mașini de cusut., frigi
dere, produse agricole, viticole, po
micole. produse animaliere si ali
mente. materiale de construcții si 
altele. /

îți, baza acestei .asigurări.' Admi
nistrația Asigurărilor de Stat plă
tește despăgubiri în cazurile de 
pagube la bunurile asigurate, pro
vocate de unele riscuri, ca de 
exemplu : incendiu, explozie, inun
dație, ploaie torențială, furtună, 
avarii accidentale produse la in
stalațiile de gaze. apă. canal sau 
încălzire ; pierdere sau dispariție a 
bunurilor cauzate de riscurile asi
gurate etc.

în. asigurarea de accidente sînt

cuprinși pentru urmările accidente
lor întâmplate la domiciliu : soții, 
precum și părinții și copiii acestora 
dacă în mod statornic locuiesc și 
gospodăresc împreună.

în baza asigurării de răspundere 
civilă legală se plătesc sumele da
torate potrivit legii fată de proprie
tar pentru unele pagube produse la 
imobil, precum și sumele datorate 
terților pentru accidentarea persoa
nelor si avarierea bunurilor lor la 
domiciliul asiguratului. Totodată, 
se plătesc si sumele datorate cu ti
tlu de dezdăunare locatarilor apar
tamentelor învecinate pentru pa
gube la bunurile asigurabile ori la 
elementele de construcție ale apar
tamentelor respective cauzate de o 
inundație produsă în apartamentul 
asiguratului.

PRIMA DE ASIGURARE este de 
2 lei pe an pentru fiecare 4 000 de 
lei din suma asigurată stabilită, lai 
cererea asiguratului, pentru bunu
rile din gospodărie.

Pentru informații suplimentare si 
pentru contractarea de asigurări vă 
puteti adresa responsabililor cu asi
gurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unităti 
ADAS.

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

naturali : aer.

progresiv, începînd cu 5—10 minute 
pe fiecare parte a corpului (în func
ție de pregătirea făcută înainte de a 
veni pe litoral). Durata expunerii 
la soare depinde, de asemenea, de 
vîrstă : copiii și persoanele în vîrștă 
nu trebuie să depășească 1—2 ore de 
plajă pe zi, efectuate dimineața pînă 
la ora 11. De asemenea, trebuie ținut 
seama de starea de sănătate, de con
stituția organismului, de tempera
ment, de starea de oboseală fizică ori 
nervoasă. O procedură terapeuti
că pe care o recomandăm este împa
chetarea (acoperirea) cu nisip fier
binte pe plajă. Acțiunea terapeutică 
în acest caz se bazează pe căldura 
nisipului și pe efectul mecanic al 
particulelor fine de nisip asupra pielii 
și, în special, asupra nervilor perife
rici. Căldura nisipului si absorbția 
continuă a transpirației de către nisip 
fac ca prin această procedură fizio- 
terapeutică să se elimine cea mal mare 

cantitate de trans
pirație : oină la 
2-3 litri lichid in
tr-o ședință de 
cîteva ore. O altă 
procedură cu ca
racter terapeutie 
este nămolotera- 

Eforie. TechirghidI
la

LISTA LISTA
libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite ciștigătoare 
la tragerea la sorti pentru trimestrul 

II 1980

libretelor de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcție ieșite 
ciștigătoare Ia tragerea la sorti 

pentru trimestrul II 1980

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului

1. 918-705-2 . 17 000
2. 923-212-66 5 000
3. 915-617-41 5 000
4. 932-216-140 5 000

4 cîștiguri în valoare totală de lei
32 000

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului

1. 842-1-25 25 000
2. 850-1-636 15 000
3. 859-1-5952 15 000
4. 815-1-1652 15 000

4 cîștiguri în valoare totală de lei
70 000

Titularii libretelor de economii 
ciștigătoare trebuie să se prezinte în 
cel mult 30 de zile de la data trage
rii la sorți la sucursalele și filialele 
C.E.C. pentru a li se elibera ade
verințele necesare procurării mate
rialelor de construcție.

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigă- 
toare pot folosi cîștigurile obținute 
pentru a contracta, în condițiile Legii 
nr. 4/1973. prin unitățile unde își au 
locul de muncă, construirea de locu
ințe proprietate personală.

— Apreciați că, în comparație cu 
alți ani, in acest sezon sînt necesare 
recomandări speciale ?

— Din punctul de vedere al curei 
pe litoral — condițiile de climă, fac
torii naturali — nu este nimic deo
sebit față de alți ani, iar în ceea ce 
privește indicațiile, acestea sînt 
stabilite individual de medicul care 
face recomandarea pentru cura de 
odihnă sau de tratament. Se știe că 
atît oamenii sănătoși (sau care cred 
că sînt sănătoși), cit și cei suferinzi 
trebuie să consulte medicul pentru 
•stabilirea stațiunii balneoclimatice și, 
în funcție de starea de sănătate sau 
de afecțiunile fiecăruia, medicul sta
bilește indicațiile și eventualele 
contraindicați i.

— Ca specialist balneolog. vă ru
găm să ne vorbiți despre efectele 
binefăcătoare ale curelor de pe lito
ral- .. ,— Litoralul nostru, prin particula
ritățile lui speci
fice — legate' de 
așezarea geografi
că. de relief etc.
— este foarte in
dicat pentru prac
ticarea climatote- 
rapiei. expunerea 
corpului la factorii
soare, apă de mare etc. Climatul ma
rin'constituie unul din factorii stimu
latori cei mai însemnați ai litoralului 
prin bogăția de raze solare, puritatea 
aerului și mai ales cunoscutele ra
diații ultraviolete și calorice care 
favorizează dilatația capilarelor, acti
vează funcțiile organismului, meta
bolismul, accelerînd schimburile cu 
mediul ambiant. Efectul stimulator 
al curei heliomarine este mai pu
ternic dacă expunerea la soare 
(helioterapia) alternează cu băi și 
înot de durată scurtă, dar repetate, 
în apa mării. Prin expunerile alter
native, la cald (la soare și pe nisipul 
fierbinte) și apoi la rece (în apa 
mării), se realizează o bună antre
nare a funcțiilor de termoreglare și 
în special a celor care vizează acti
varea circulației singelui. Această 
antrenare a funcțiilor de termo
reglare are ca efect creșterea capa
cității de adaptare a organismului 
față de diferiți factori de mediu : 
umezeală, vînt, ger. Este un lucru 
constatat de toți cei ce au făcut o 
cură pe litoral că în sezonul rece 
sînt mai puțin vulnerabili față de 
unele afecțiuni, cum sînt guturaiul, 
sinuzitele. faringitele. amigdalitele. di
feritele nevralgii, „răceli" etc. în pre
venirea si combaterea acestora, plim
bările pe malul mării sînt utile si 
prin aerosolii care se formează în 
atmosfera de pe țărm.

— Cum se face corect o cură obiș
nuită de soare (helioterapie) la mare 
pentru a beneficia de cit mai mulți 
factori terapeutici naturali ?

— Băile de soare sau de aer, care 
se combină desigur cu băile de mare, 
sînt indicate dimineața, iar nu către 
amiază cind căldura excesivă poate 
provoca insolații. Desigur, în timpul 
plajei, capul va fi protejat de o pălă
rie de soare. Expunerea se va face

pia. practicată la
sau în lacuri cp proprietăți similare. 
Ea consță în aplicativa unui strat suli- 
țire de nămol pc tot corpul, după' o 
prealabilă încălzire la soare, înde
părtarea nămolului făcîndu-se prin 
baia de ghiol.

— In cadrul curei heliomarine, ta- 
lasoterapia (băile in valurile înspu
mate ale mării) constituie un element 
specific care trebuie apreciat și din 
punct de vedere terapeutic.

— în talasoterapie rolul principal re
vine băilor de mare, dar ele se cer 
completate cu helio și aeroterapie, 
care, la un loc. constituie complexul 
cunoscut sub denumirea de cură 
heliomarină. Acțiunea băilor de mare 
este condiționată de temperatura 
apei, de mișcarea valurilor și de 
temperatura aerului. Contrastele din
tre temperatura caldă a aerului și 
cea a apei acționează intens asupra 
circulației periferice a sîngelui, asu
pra respirației, a inimii etc. Mai 
puternic acționează însă izbirea 
valurilor de apă marină, sărată, ca 
un masaj puternic al pielii și al 
întregii musculaturi, pusă în acest fel 
în situația de a opune rezistență pre
siunii valurilor. Băile de mare tre
buie dozate ca durată, ținînd seama 
de temperatura apei, aerului și mai 
ales de mișcările sau amplitudinea 
valurilor. în general, băile de mare 
se recomandă cu 1-2 ore înainte (le 
mese și în reprize scurte, cu 1 * te 

_de însorire pe plajă.
Dar, desigur, toate aceste r co

mandări sînt utile în măsura în care 
cei sosiți pe litoral nu au uitat să 
consulte medicul, pentru a folosi cît 
mai bine toți factorii naturali ai 
litoralului.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

„Blow-up“
După ce. gratie unul film celebru, terme

nul de tehnică fotografică din titlu a 
intrat în circuitul larg de noțiuni, iată 
„blow-up“-ul apărînd tot mai frecvent și 
în viața proceselor. Așadar, după ce a ieșit 
din obscuritatea laboratoarelor foto și a 
circulat pe la soare, iată-1 legat și de un 
alt soi de obscuritate : aceea a relațiilor 
nelămurite dintre unii oameni.

„Blow-up“-ul este foarte folosit de părți 
și în judecarea dosarului 768/1979 la judecă
toria sectorului 6. Dincă Bușoi Georgeta 
își acuză soțul. Dincă Iile, de furt. După 
numai un an si citeva luni de conviețuire, 
D.I. a fugit cu : Dacia 1300, radiocasetofo- 
nul Griindig. uscătorul de păr. haine (lu
cruri pe care reclamanta nu le pretinde), 
dar și cu o seamă de bunuri revendicate de 
ea si probate prin fotografii. Astfel :

— la dosar apare poza fericitului grup în 
ziua cununiei. Prin „blow-up“. prin supra- 
mărirea unui fragment de fotografie, se do
vedește că atît mireasa, cît si soacra mică 
aveau cite un medalion de aur la gît :

— la dosar apare fotografia mirelui să
rutând mina funcționarei de stare civilă : 
prin microscopul „blow-up“-ului apar în 
prim plan degete guliveriene. să se vadă 
inelul de aur cu efigia unui personaj isto
ric :

— la dosar apare un instantaneu vesel 
de masă de nuntă : fotografia de detaliu 
înfățișează alături ghiulul greu de pe dege
tul care strîngea paharul.

Aveau atîta aur și at ițea lucruri acești 
proaspeți căsătoriți, că te întrebi cum de nu 
au ajuns la nunta de aur. Soțul inculpat de
clară :

— Familia Bușoi îmi reproșa că am stu
dii numai 9 clase în timp ce fiica lor... a 
terminat 12 1

Ei da ! De unde atunci abundenta de lu
cruri ? Pentru a ne satisface curiozitatea 
am apelat si noi la un fel de „blow-up“.

Probele dosarului converg spre demonstra
ția că Dincă Ilie a stat toată dimineața 
furtului acasă. Dar prin adeverința nr. 2381/ 
79 a șantierului .13 căi ferate, la care era în
cadrat zidar, se afirmă că. în aceeași zi, a 
fost pontat 9 ore prezent.

Nu insinuăm nimic. Constatăm. E doar 
un..... blow-up".

Rezultatul
în ziua de 27 februarie, a.c.. procurorul 

Mihaly Ioan, de la Procuratura județeană 
Harghita, a întocmit următorul act de an
chetă penală : „Azi. data de mai sus. am 
ridicat caietul de matematică al victimei 
G.G. Am făcut compararea caietului cu 
caietul elevei B.I. Am constatat că al ele
vei B.I. este mai ordonat, mai curat, iar 
tema pentru’ 21 februarie 1980 a fost pre
gătită mai complet. Drept pentru care am 
încheiat proces-verbal".

Am privit îndelung caietul lui G.G.. un 
caiet învelit în copertă din vinilin albastru. 
M-am uitat minute în sir la ultimul exer
cițiu înscris în el :

x + y=52
x:y=3 
y-3+4=x
După calcule stîngace. elevului G.G. — 

„victima" — i-a dat următorul rezultat : 
y=12 ; x=4. Rezultat care i-a fost fatal.

Stau consternat în sala goală a tribunalu
lui și mă gîndesc la REZULTAT. La rezulta
tul rezultatului. Instanța a hotărît distrugerea 
caietului corp delict (rămas fără culoare), 
așa că îl pot păstra liniștit. Procesul s-a în
cheiat. cum s-ar spune, pe loc. Inculpatul, 
cuprins de căință cum nu mi-a fost dat să 
mai întîlnesc la judecăți, a refuzat să de
clare recurs. Tot timpul n-a făcut decît 
să-si recunoască vina, să ofteze, să regrete 
amar. Vrea să-si isoăsească pedeapsa, n-a 
încercat să-si îndulcească soarta prin nici 
un fel de contestare a susținerilor acuzării.

Pentru aceea stau si mă întreb : care sînt 
firele nevăzute care i-au manevrat mîna 
acestui om lucid si cu scrupule, profesor de 
matematică ? Ce tensiuni interioare s-au 
descărcat prin gestul de-o clipă, răbufnind 
la un pretext atît de neînsemnat : rezulta
tul greșit obtinut de elevul G.G. Nici mă
car nu era unul dintre acei școlari obraznici 
care-i pot exaspera pe dascăli. Era tăcut, 
închis în el. E adevărat. învăța slăbuț. în 
ziua de 21 februarie nu numai că gresise 
exercițiul, dar venise si cu tema nefăcutâ...

Pentru asta trebuia să plătească însă cu 
viata ? Cu viata ?

Bineînțeles că nu. Bineînțeles că nici 
profesorul, trăgîndu-i două palme peste 
ceafă, nu a bănuit REZULTATUL. Ca să 
fim exacti. ca la matematică, a mai fost si 
ghinionul cu profesoara de serviciu. La o 
jumătate de oră dună molestare, după ce 
lui. școlarului din banca a cincea. rîndul 
de la geam, i s-a făcut rău. după ce nici 
aerul rece de Pe coridor nu i-a mai fost de 
vreun folos. în neliniștea care începea să 
se insinueze în sălile scolii din Sincrai- 
Dealu. profesoara de serviciu a avut cea 
mai năstrușnică idee. L-a trimis pe bolnav 
acasă într-un cărucior hodorogit, tras de 
doi elevi mai voinici si mai vioi. „Tratat" 
cu scuturătura excursiei de-a lungul satu
lui. în cotiga trasă de bidivii ousi pe soții, cu 
zdruncinăturile si miile de șocuri provocate 
de drumul cu glod înghețat, traumatismul 
cerebral al elevului G.G, a fost definitiv 
pecetluit.

întâmplarea se petrecuse la ora 9.30.
La ora 16,30. la spitalul din Odorhei. ca

ietul de matematică rămînea fără stănîn. 
Devenea fără valoare. în general, științele 
exacte, pedagogia, cultura umanistă, folclo
rul. întregul univers uman îsi pierdea un 
reper.

întâmplarea e, neîndoielnic, fără pereche. 
Prin concepția noastră de viată însă, 
n-avem niciodată dreptul de a refuza puti
na învățătură de minte oe care o incumbă 
chiar fapte foarte, foarte izolate.

Ghici, cine vine 
la baie?

Locatarul Tudor de Ia etajul 2. aparta
mentul 26. era iritat de zgomotele produse 
de locatarul Gugută de la etajul 3. aparta- 
menfel 36. Se pretinde că ocupantul plan- 
șeului superior avea mania ori interesul să 
ciocănească toată ziua, ritmic și metodic, 
pînă la epuizarea nervoasă a locatarilor de 
la planseul inferior. Trebuie să spunem că 
locatarul Tudor e măcelar, profesie de oa
meni în general cu constituție si psihică si 
fizică robustă. Și totuși, epuizat. într-o sea
ră, pe la ora nouă, locatarul Tudor își îneca 
amarul într-un pahar de vin. Cînd. deodată, 
ciocănitul acela care-i străpunsese creierii 
săptămîni si luni de zile. iată, a încetat. 
Locatarului Tudor nu-i venea să-si creadă 
urechilor. Se făcuse o liniște de tiuia casa.

N-a durat mult. Peste tiuitul liniștii s-a 
năpustit gîlgîitul țevilor. Locatarul Gugută 
trecuse în baie. Probabil că acolo, avind 
mîinile ocupate cu săpunul, n-a mai avut 
cu ce ciocăni si s-a aoucat să cînte. Cu cit 
glasul îi creștea sub euforia jetului de apă. 
cu atît locatarul de ios îl asculta cu mai 
multă furie. A mai dat un pahar de vin pe 
gît și n-a mai răbdat. Toți mușchii lui de 
măcelar vînjos s-au încordat ca un unic re
sort. S-a năpustit pe scări. în sus. si — 
buf ! — dintr-un umăr ușa apartamentului 
36 a fost izbită de perete. Prins în vocalize, 
gazda n-a auzit bufnitura. A amutit vă- 
zîndu-și vecinul năvălind în baie. Chiar 
dacă nu se întîmpla asa. ar fi amutit în 
clipa următoare, cind gîtu-i muzical a ni
merit în menghina palmelor vajnicului mă
celar.

— Mi-ai omorît părinții cu zgomotele 
tale !

— Gih ! Gîh !
Din fericire, pielea fiind udă si alune

coasă (dusul continua să împrăștie irizările

cristaline ale jetului de apă cu temperatura 
bine potrivită). Gugută a reușit să scape ca 
un tipar si să alerge prin casă ca un he
ruvim. Propriu-i domiciliu ne mai oferin- 
du-i siguranță, a tîsnit pe palier si s-a 
aruncat cu o forță demnă de agresorul său 
în ușa apartamentului 31. Buf ! — și ușa 
aceasta a fost dată de perete. Nu mai pu
țin speriat, locatarul apartamentului 31 
era să iasă si el pe scară în tinută neadec
vată. dar au observat că la ușile celelalte 
începuseră să apară vecinii, crezînd că a 
sosit Mos Gerilă (Gugută traversase palie
rul intr-un nimb de șampon).

E ușor de imaginat cum a decurs seara 
în continuare.

Din caietul 
grefierului

„Judecătorul a insistat foarte mult să ne 
împăcăm și ne-a trimis afară să discutăm. 
Ce-l interesa la urma urmei ca să insiste 
atît de mult, că doar eu m-am prezentat să 
mă judec, nu să mă împac. Avocata, la fel, 
să mă împac, deși eu am angajat-o ca să 
mă apere, nu ca să mă îndemne să mă 
împac. A mai intervenit și un martor și 
oameni de tot felul de pe sală, incit m-a 
cuprins o emoție mare, m-a luat o slăbi
ciune. îmi tremura mina și m-am înduple
cat. Dar acu’ nu pot sta acasă de gura ne
vestei".

(Din motive de recurs depuse în do
sarul nr. 511/79 al Tribunalului jude
țean Botoșani).

„După lovitura cu plasa în cap. făptui
torul s-a rezemat de perete, deoarece i-a 
venit rău, de asemenea, atunci cind l-a luat 
de piept, s-au rupt pantalonii".

(Martorul T.M.. în dosarul judecătoriei 
Deva nr. 3260/78).

Serqiu ANDON
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cu lupta poporului coreean"

Comportare foarte bună a canotoarelor noastre 

Sanda Toma - campioană olimpică
Echipajele de 2 vîsle și 8 + 1 rame - medalii de bronz

într-un meci de handbal fantastic,
România - U.R.S.S.: 22-19! (9-15!)

BRAVO, BĂIEȚI !

Alături de cauza dreaptă și năzuințele 
legitime ale Coreei prietene

Ieri, ziua canotajului feminin a 
fost o nouă sărbătoare olimpică Pen
tru noi, Dis-de-dimineată am nor
nit spre canalul Krîlațkoe. la vreo 
20 km în afara Moscovei. Deși bur
nița. deși batea un vint aspru, am 
găsit tribunele pline pînă la ultimul 
loc, practic acoperite de cele 21 000 
de umbrele ale amatorilor acestui 
sport. S-au disputat sase finale. Re
prezentantele noastre au fost califi
cate în toate : în trei probe au 
obtinut medalii. în celelalte trei au 
trecut linia de sosire pe poziția a 
patra.

Aș® cum era de așteptat, botoșă- 
neanca noastră. Sanda Toma — cam
pioană mondială, deși face canotaj 
abia de cîtiva ani — si-a onorat va
loarea și a confirmat nădejdile puse 
în ea. cucerind cu autoritate cursa si 
titlul olimpic în proba individuală 
de 1 000 metri. A început să visleas- 
că voinicește si la 250 metri deja 
era în frunte, ca și la 500 metri, ca 
și la 750. în apropierea sosirii (evi
dent. camerele de luat vederi o 
mențineau numai ne ea în prim 
plan), am văzut-o cum ridică odată 
ochii în sus. trage îndelung aer în 
piept, se încordează la maximum si 
apoi închide ochii într-un ultim dar 
total efort. A trecut linia de sosire 
cu aproape jumătate ambarcațiune 
av^ns fată de sovietica Makhina și 
cu î "lai mult de o ambarcațiune fată 
de\ 'hroter din R.D.G.. cărora le-au 
revenit medaliile de argint si. res
pectiv. de bronz. După ce Sanda 
Toma a primit medalia de aur. în 
timp ce se cînta imnul republi
cii noastre și drapelul tricolor se 
înălța pe cel mai înalt catarg (pen
tru a cincea oară pînă acum la aceas
tă Olimpiadă), statura Sandei Toma 
se profila ca o statuie turnată în 
marmură albă pe fundalul întinderii 
de apă de la Krîlațkoe. Am avut 
atunci imaginea forței deosebite a 
acestei inimoase sportive, care aduce 
prima medalie olimpică de aur pen
tru canotajul feminin românesc și 
care cu siguranță că va continua ma
rile succese. Are doar 24 de ani, un 
talent nativ ieșit din comun și o 
mare putere de efort, în numele ideii 
de intîietate în sport. Dealtfel. in 
aceiași termeni optimiști răspundea 
și ea, după cursă, întrebărilor puse 
de ziariști la conferința de presă : 
„Nu am fost emoționată în cursă, 
fiindcă îmi cunoșteam puterile ; chiar 
dacă am avut un start mai lent, după 
aceea am recuperat și eram prima, 
mă uitam și în stingă și în dreapta, 
la principalele adversare și trăgeam 
odată cu ele ca să-mi păstrez dis
tanța ; atunci nu am avut emoții, dar 
iată, foșesc acum, cînd trebuie să 
explic cum a fost așa și dacă nu pu
tea fi altfel. Este prima mea medalie 
olimpică, dar promit celor de acasă 
să mu fie si ultiniâ’.' GîHdu'4 firești 
pentru o campioană olimpică abia 
trecută de începutul unei mari ca
riere sportive.

Celelalte două medalii de care 
aminteam au fost de bronz. Le-au 
obținut echipajul Olga Homeghi și 
Valeria Roșca-Răcilâ (la 2 vîsle). so
site după ambarcațiunile U.R.S.S. și 
R.D.G.. și echipajul de 84-1 rame — 
Angelica Aposteanu, Marlena Zagom,

Azi, la Otopeni, sosesc
Astăzi, la ora 16. va ateriza pe 

aeroportul Otopeni avionul cu care 
se reîntorc acasă componentele marii 
echipe de gimnastică a României.

Le vom întimpina ea în urmă cu 
patru ani, cind echipa noastră glori
oasă a revenit de la Montreal. Atunci, 
în fruntea formației naționale era 
Nadia Comăneci. campioana olimpică, 
și alături de ea Teodora Ungureanu, 
Mariana Constantin. Anca Grigotaș. 
Gabriela Trușcă. Georgeta Gabor, 
Marilena Neacșu și Luminița Milea ; 
astăzi, alături de Nadia, merer! pres- 
tigioaș+ campioană olimpică. sint 
Emilias srle. Melita Riihn. Rodica

Cronica
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 rostit o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

★
între 21 și 26 iulie, in Complexul 

de odihnă al pionierilor și școlarilor 
de la Năvodari, s-a desfășurat Festi
valul internațional „Copiii lumii do
resc pacea", la care au participat 
peste 600 de copii din 30 de țări ale 
lumii, din Europa, Asia, Africa, Ame
rica de Nord și America Latină.

în cadrul acestei manifestări, con
cepută ca o largă demonstrație cul- 
tural-artistică a copiilor din lumea 
întreagă în favoarea păcii, a unei mai 
bune înțelegeri și apropieri între po
poare. au fost programate numeroase 
spectacole artistice, concursuri și 
expoziții de desene inspirate din 
tematica generală a festivalului,

vremea
Timpul probabil pentru 28, 29 și 30 

iulie. în țară : Vremea va continua să 
se încălzească, îndeosebi în regiunile 
din sudul țării. Cerul va fi variabil, 
înnorări mai accentuate se vor pro
duce în jumătatea de nord a tării, unde 
vor cădea averse locale de ploaie, în

Sanda Toma - la cîteva secunde după cîștigarea medaliei de aur

Rodica Frîntu, Florica Bucur, Rodica 
Pușcatu, Ana Iliuță, Maria Constan- 
tinescu, Elena Bondar și cîrmaciul 
Elena Dobrițoiu.

Trei medalii olimpice pentru ca
notajul nostru feminin înseamnă, 
după aprecierea noastră, un succes 
binemeritat, pentru care artizanele 
lui trebuie felicitate fără rezervă. 
Chiar dacă antrenorii noștri (care 
sperau la patru medalii) se arătau 
vădit afectați că fetele din echipajul 
4+1 vîsle pierduseră un loc pe po
dium chiar la sosire (în timp ce pe 
-------------------„------------------------------

Corespondență 
din Moscova

parcurs se menținuseră în poziția a 
treia).

Finalele la canotajul feminin s-au 
constituit. într-adevăr. în evenimen
tul principal al zilei de ieri, dar el 
nu a putut estompa ecourile care 
continuă să fie auzite aici. în jurul 
evenimentelor din zilele precedente.

în legătură cu gimnastica. Cîtiva 
confrați ziariști din Ecuador. Mexic, 
Paraguay și Peru (cu care vineri, 
după miezul nopții, călătorisem de 
la Palatul sporturilor, unde se în
cheiase concursul de gimnastică, oină 
la hotelul Rossia) m-au căutat sîm- 
bătă la prînz să le confirm că Nadia 
Comăneci este absolut sănătoasă si 
nu a pătit nimic. îngrijorarea lor era 
cauzată de faptul că marea gimnas
tă a noastră si a lumii lipsise atunci, 
seara, de la obișnuita conferință de 
presă cu campionii olimpici. Le-am 
explicat că Nadia este bine sănătoa
să. dar nu a putut onora conferința 
de presă, cum ar fi dorit, pentru sim
plul dar întemeiatul motiv că tre
buise să meargă la controlul antido
ping. unde se știe că examenul du
rează (Regulamentul prevede ca după

gimnastele noastre dragi
Dunca. Cristina Grigoraș. Dumitrița 
Turner. Marilena Vlădărău. Ele s-au 
acoperit de glorie sportivă în tur
neul olimpic de la Moscova, de unde 
aduc acasă nu mai puțin de șapto 
medalii — două de aur. trei de ar
gint și două de bronz — ca semn 
al înaltei clase a școlii românești de 
gimnastică feminină.

Să le întimpinăm cu dragoste și 
flori, pe ele și pe dascălii lor. sofii 
Marta și Bela Karoly, să le felicităm 
încă o dată pentru înalta performanță 
și pentru comportarea lor demnă în 
reprezentarea culorilor noastre spor
tive.

zilei
întilniri între delegațiile copiilor 
aflați în tabăra internațională de la 
Năvodari.

Festivalul s-a încheiat printr-un 
spectacol de gală, care a avut loc 
sîmbătă seara, la Teatrul de vară 
din Mamaia.

La spectacol au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, numeroși 
oameni ai muncii și turiști străini 
aflați în aceste zile, în vacanță, pe 
litoral.

Formații artistice de copii din 
numeroase țări reprezentate la festi
val, precum și ansambluri ale pionie
rilor și școlarilor din țara noastră au 
susținut un bogat program care a 
constituit un vibrant și emoționant 
apel adresat de copiii aflați pe țăr
mul românesc al Mării Negre tuturor 
țărilor lumii, conducătorilor po
poarelor și partidelor politice pentru 
asigurarea păcii pe planeta noastră.

soțite de descărcări electrice. In rest 
— averse izolate. Vînt moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
10 și 20 de grade, iar maximele între 
21—31 de grade, local mai ridicate în 
sud. Izolat, condiții de grindină în zona 
deluroasă și de munte. în București : 
Vreme în general frumoasă si în în
călzire. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată în prima zi. 
Vînt moderat. Minimele vor fi cuprinse 
între 13 și 15 grade, iar maximele între 
29 și 32 de grade. 

fiecare concurs să se tragă la sorti 
care anume sportivă să fie supusă 
controlului. Aici, ca si la Montreal, 
pînă și sortii au preferat-o tot oe 
Nadia !). Amicii Nadiei și ai noștri 
s-au declarat mulțumiți și au pro
mis că ne vor trimite publicațiile lor 
în care vor scrie „cit de frumoasă și 
superbă, cît de măiastră a fost Nadia 
Comăneci și la Olimpiada de la Mos
cova".

Nu pot încheia această transmisie 
fără a oferi cititorilor amănuntele 
necesare în legătură "cu eșecul Evei 
Zorgo-Raduly in proba de aruncare 
a suliței. Vineri după amiază, in are
na de beton a stadionului central 
„V. I. Lenin“, sub cupola unui cer 
înnorat, pe o temperatură de circa 
20 de grade și împotriva unui vint 
destul de tare, aruncătoarele de su
liță au încheiat conturile in mai pu
țin de 70 de minute. Eva a depășit 
la prima aruncare (cam mult), ceea 
ce. probabil, a făcut-o să fie mai re
ținută în elan la toate celelalte în
cercări, apropiindu-se la o distanță 
destul de mare de limita pe care nu 
avea voie s-o depășească. Această 
nesiguranță i-a influențat negativ 
aruncările. în plus, un specialist în 
materie acuza că sportiva noastră a 
trimis de fiecare dată sulița cu prea 
mare înălțime și într-o poziție care 
se expunea prea mult vîntului din 
față. Așa s-a făcut că, in afară de 
aruncarea a doua (64,68 metri), toate 
celelalte au fost foarte departe de 
pretențiile Evei Zorgo-Raduly și de 
așteptările . poastre de la ea, ocu- 
pind în final numai locul 7.’ A în
trecut-o, e adevărat, pe adversara ei 
cea mai de temut (Ruth Fuchs, fostă 
campioană mondială — acum pe lo
cul 8), dar aceasta nu poate fi o con
solare.

Gheorqhe MITROI

ALTE REZULTATE
• în turneul masculin de volei,

echipa României a obținut o victorie 
foarte importantă în cursa pentru 
medalii, întrecînd cu 3—1 (15—9,
14—16, 15—8, 15—12) reprezentativa 
Iugoslaviei.
• în gala de aseară a turneului olim

pic de box, pugilistul român Geor- 
gică Donici, în limitele categoriei 
semigrea, l-a învins pe camerunezul 
Nanga Nisah prin KO tehnic în 
repriza a doua.
• Proba masculină de floretă pe 

echipe a fost cîștigată de reprezen
tativa Franței, medalia de argint a 
revenit formației U.R.S.S., iar cea de 
bronz — Poloniei. Echipa României 
a întrecut în meciul pentru locul 5 
Ungaria cu scorul de 9—7.

BULETIN RUTIER
RECOMANDĂRI DE LA INSPECTORATUL GENERAL 

AL MILIȚIEI — DIRECȚIA CIRCULAȚIE

Atenție, copii l
De la o vreme au loc aproape 

ziinic 3—4 accidente de circulație cu 
victime din rîndul copiilor între 5 
și 10 ani. Cele mai multe dintre 
aceste accidente se produc între 
orele 18,00 și 22,00. Aceasta înseam
nă că unii copii sînt lăsați pînă la 
ore tîrzii să se joace pe străzi sau 
în apropierea acestora. Așa cum s-a 
întîmplat in comuna Berceni, jude
țul Ilfov. Seara, la ora 21,00, Dănuț, 
un copil în virstă de numai 6 ani, 
încă se mai afla la joacă. încercind 
să traverseze drumul, a fost acci
dentat de autoturismul I-IF-1301 și 
Dănuț n-a mai putut fi salvat.

Accidentele' în rîndul copiilor pot 
și trebuie să fie prevenite. Persoa
nele adulte care observă un copil 
că este pe punctul de a traversa 
strada neregulamentar sînt datoare 
să intervină pentru a-1 opri și a-1 
ajuta să treacă în condiții lipsite de 
pericol. La rindul lor, părinții tre
buie să-i supravegheze mai îndea
proape, mai cu seamă pe cei de 
virstă mică. De asemenea, cînd se 
apropie de un loc unde observă co
pii. toți conducătorii auto sînt obli
gați să piloteze mașinile cu atenție 
sporită și viteză redusă sau. dacă 
este cazul, să oprească.

Să fim sinceri : nu mai credeam! 
Suporterii echipei noastre de handbal 
au mai fost și altădată în situații li
mită. cînd bucuria lor depindea de 
citeva minute sau secunde.

Să ne amintim de Paris, de acea 
finală a campionatului mondial — 
1970. cînd. în ultimele secunde ale 
întîlnirii, - celebrul nostru portar îi 
zimbea atacantului echipei adverse, 
cînd marele Gruia, despre care agen
țiile internaționale scriau că juca 
„ă la Harlem“, și-a permis să rateze 
și cind au urmat faimoasele prelun
giri... Să fim sinceri, nici atunci nu 
mai credeam.

Neîncredere în echipa noastră? 
Nicidecum!

Totuși, se pare că handbaliști! noș
tri. pe lingă numeroasele inovații 
tehnice și tactice pe ..are le-an in
trodus în jocul modern, pe lingă gra
dul înalt de tehnicitate pe care l-au 
impus în handbalul mondial, au adus 
și ceva de ordin spectacular. Să-i 
spunem suspensul.

Așa s-a întîmplat și aseară. în 
partida România — U.R.S.S.

Echipa noastră, conuusă in prima 
repriză cu o diferență de șase goluri 
(9—15), pornea în cea de-a doua ca 

o echipă ce părea gata învinsă. Un 
public local entuziast iși susținea 
echipa favorită, echipa lui. puternică, 
în credința victoriei sigure. S-a 
întîmplat insă. în repriza a doua, 
ceva fantastic. Ceva care tine de 
marea putere de luptă a sportivilor,

„NADIA COMANECI N-A AVUT CONTRACANDIDATĂ 
iN CE PRIVEȘTE ASPECTUL ARTISTIC AL EXERCIȚIUL 

Șl ȚINUTA SPORTIVĂ PLINĂ DE MĂREȚIE"
„INTR-UN FINAL OEMN DE UN CONCURS OLIMPIC, 

ÎNVINGĂTOR - CORNELIU ION"
Comentarii aie presei internaționale 

despre performanțele sportivilor români
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Co- 

mentînd întrecerile din ultima seară 
a competiției feminine de gimnastică, 
corespondentul agenției T.A.S.S. re
latează. printre altele : „Eroina Jocu
rilor Olimpice de la Montreal, ro
mânca Nadia Comăneci. a fost sin
gura dintre participante la concursul 
special pe aparate care a reușit 
„eventul de aur“. Ea n-a avut contra
candidată în ce privește aspectul ar
tistic al exercițiilor și .ținuta sportivă 
plină de măreție. Nadia Comăneci 
s-a situat pe locul I la bîrnă cu 
19,800 p și a urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de premiere Și 
la sol, de data aceasta împreună cu 
vechea sa parteneră de întreceri Nelli 
Kim. ambele cu 19,875 p“. în comen
tariu se arată, de asemenea, că la ac
tualul concurs olimpic. în afara va
loroaselor gimnaste din România. 
R.D. Germană și U.R.S.S.. s-au evi
dențiat și tinere competitoare din 
Cehoslovacia. Spania. Bulgaria. Un
garia. ceea ce dovedește răspîndirea 
continuă a acestui frumos sport.

Trimisul special al Agenției France 
Presse notează în corespondența sa: 
„Românca Nadia Comăneci. marea în
vinsă a concursului general, și-a con
firmat în cele din urmă renumele, 
adjudeeîndu-și două medalii de aur 
la finalele pe. aparate, care au înche
iat competiția olimpică de gimnas
tică".

„La fel ca în urmă cu patru ani, 
Ia Montreal — relevă corespondentul 
agenției D.P.A.-Hamburg — Nadia 
Comăneci a fost cea mai străluci
toare participantă, mai ales în seara 
finală, cînd a obținut două medalii 
de aur. Nadia Comăneci a dovedit 
nu numai că și-a menținut stilul său

Regulile de prioritate se aplica 
in toate intersecțiile

Autoturismul l-CT-4631, condus de 
Pimen Fusu, pensionar, se apropia 
de intersecția străzii Cerealelor cu 
Bulevardul Republicii din Constan
ța. Intrînd în intersecție fără să 
respecte semnificația indicatorului 
„Cedează trecerea", s-a tamponat cu 
un autobuz, împrejurare în care 
automobilistul și-a pierdut viața. Un 
alt caz de neacordarea priorității s-a 
petrecut și la o intersecție din Iași. 
Constantin Simion, cu autoturismul 
l-IS-9811, virînd la stînga, a „tăiat" 
calea unui autobuz care venea din 
sens opus. Urmarea : atît automobi
listul, cît și un alt pasager din ma
șină și-au pierdut viața.

Ori de cîte ori se apropie de o 
intersecție, conducătorii auto trebuie 
să dea dovadă de multă atenție, să 
se asigure și să respecte cu stricte
țe semnificația indicatoarelor „Ce
dează trecerea" și „Oprire la inter
secție", precum și culorile semafoa
relor. Atenție sporită se impune chiar 
și în cazul cînd au prioritate, pentru 
că s-ar putea ca alți parteneri de 
drum, dintr-un motiv sau altul, să 
o ignore. Nu este suficient să ai 
prioritate ; esențialul este să te con
vingi că poți beneficia de ea fără 
primejdii. 

de marea voință, de conștiința va
lorii lor ca sportivi.

Și. ca și altădată, pronosticurile 
s-au răsturnat! Scorul reprizei se
cunde a fost de 13—4. iar cel general 
și final de 22—19!

Echipa română — fără să se ridice 
la adevărata ei valoare — a făcut în 
primul șj in primul rînl o demon
strație de superbă voință pentru vic
torie. a produs un act de eroism 
sportiv în reprezentarea culorilor 
noastre. O demonstrație a marilor 
calități tehnice și tactice, dar mai 
ales morale, de care dispune această 
formație. O demonstra'.e a calmului 
pe care trebuie să-l aibă orice spor
tiv în momente critice. în momente 
de virf. fără urmă de abandon sau 
disperare. Pa un asemeneg fond su
fletesc. Munteanu ori Ionescu apără 
imposibila lovitura de la 7 metri, pe 
asemenea granit moral au marcat 
ieri puncte incredibile Stingă. Felker. 
Birtalan, Drăgăniță sau Voinea.

Să învingi pe propriul teren. în 
fața unui public local entuziast, care 
o susținea, pe campioana olimpică — 
1976. nu este la îndemîna oricui, dar 
s-a dovedit posibil cind jucătorii se 
numesc Munteanu sau Ionescu. Stin
gă sau Birtalan. Radu Voina, Drăgă
niță sau ceilalți colegi de echipă din 
spiță de campioni ai școlii românești 
de handbal.

Handbaliștii noștri au reușit. 
Bravo, băieți !

Valeriu MIRONESCU

aerian și inimitabil, dar și că are 
nervii tari și o voință de neînfrînt".

*
Ziarele apărute vineri dimineața la 

Moscova comentează pe larg victoria 
țintașului român Corneliu Ion, cîști- 
gător al titlului olimpic în proba de 
pistol viteză. în articolul consacrat 

" concursului de tir, ziarul „Sovietski 
■ sport“ relevă lupta aprigă ce s-a dus 
în această probă pentru desemnarea 

jcîșțigătorului medaliei de aur. „A 
fost un final demn de un concurs 
olimpic. întrecerea, care a durat peste 
5 ore. i-a ținut încordați pe specta
tori și rezultatul nu a putut fi cu
noscut decît în ultima clipă, la înche
ierea ultimului baraj.

Dună ce. în orimul barai. Gerhard 
Petritsch (Austria) a fost eliminat. în 
lupta pentru medalia de aur au ră
mas românul Corneliu Ion si Jurgen 
Wiefel (R.D.G.) Se nunea întrebarea 
cine va ciștiga? Un nou baraj n-a 
dat răspunsul la întrebare, cei 
doi realizînd cite 148 de puncte. 
Abia în al treilea baraj, Corneliu Ion, 
concentrat la maximum, a obtinut 
victoria olimpică".

La rîndul său. ziarul ..Pravda" 
scrie că în oroba de Distol viteză, 
cînd a fost anuntat rezultatul ultimu
lui baraj, au izbucnit aolauze outer- 
nice pentru Corneliu Ion. care a re
ușit să cîstige medalia de aur. Vic
toria lui s-a datorat voinței și calmu
lui de care a dat dovadă tot timpul 
pasionantei întreceri, calități eu care 
a reușit să-i întreacă De valoroșii săi 
adversari.

Ziarul „Sovietski sport" publică în 
oagina a oatra fotografia lui Corne
liu Ion. cîstigătorul medaliei de aur 
in oroba de oistol viteză.

Circulația pe timp de ploaie
Se recomandă ca atunci cînd plouă 

torențial mașinile să fie oprite lin
gă trotuar, iar pe șoselele dintre lo
calități în afara părții carosabile, 
pînă la reducerea intensității ploii. 
De asemenea, pe șoselele cu supra
față carosabilă umedă să se circule 
prudent și cu viteză moderată, care 
să asigure menținerea controlului 
asupra mașinii. Din păcate. în aces
te zile, mai multe accidente s-au 
produs din cauza necorelării vitezei 
autovehiculelor cu mersul pe șose
lele umede. Pe drumul național 74, 
între Alba Iulia și Zlatna, de exem
plu. se deplasa autoturismul 2-DJ- 
2607, condus de Dumitru Dincă. Ne- 
ținind seama de necesitatea reduce
rii vitezei pe șoseaua umedă, auto
mobilistul a derapat într-o curbă, 
tamponîndu-se cu un autobuz ce 
venea din sens opus. Conducătorul 
autoturismului și doi pasageri care 
îl însoțeau au decedat pe loc. Un 
caz tragic, cu atît mai de neînțeles, 
cu cît lui Dumitru Dincă i se reco
mandase de un lucrător de miliție, 
cu cîțiva kilometri înainte de a 
ajunge la locul accidentului, să cir
cule cu viteză redusă, atrăgîndu-i 
atenția asupra stării drumului.

De aici, necesitatea ca pe timp de 
ploaie și imediat după ploaie, pe 
carosabilul umed, șoferii să reducă 
viteza, să nu bruscheze volanul și 
frîna, să abordeze cu prudență 
curbele, să folosească pneuri în 
bună stare.

Astăzi se încheie „Luna de solida
ritate cu poporul coreean", marcată 
în fiecare an de opinia publică pro
gresistă internațională, de toate po
poarele iubitoare de pace. Cele două 
date care delimitează luna de soli
daritate — 25 iunie și 27 iulie - 
evocă evenimente adînc întipărite in 
conștiința lumii : declanșarea. în iu
nie 1950, a războiului împotriva Re
publicii Populare Democrate Core
ene și, respectiv, încheierea, în iulie 
1953, a armistițiului de la Panmun 
jon, întreaga desfășurare a eveni
mentelor de atunci dovedind, o dată 
mai mult, că nu există forță în stare 
să înfrîngă un popor hotărît să-și 
apere, cu prețul oricăror jertfe, in
dependența și libertatea.

în perioada care a trecut de la 
încheierea armistițiului, poporul co
reean, angajat cu toate forțele în 
uriașa operă de refacere a țării, a 
obtinut mari realizări în creșterea 
forțelor de producție. în dezvoltarea 
științei și culturii, în ridicarea nive
lului de trai al populației. Aceste în
făptuiri. roade ale politicii consec
vent promovate de Partidul Muncii, 
în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
de intensă mobilizare a energiilor 
poporului, reprezintă un puternic 
factor în&uflețitor pentru întregul 
popor coreean, artificial dezmem
brat. în același timp, prin realizările 
obținute, prin politica sa de unitate, 
independență și pace, Republica 
Populară Democrată Coreeană joacă 
un rol însemnat în cadrul mișcării 
de nealiniere, militînd neobosit pen
tru întărirea și dezvoltarea acestei 
mișcări.

Faptul că poporul coreean — o na
țiune de peste 50 milioane de oa
meni — continuă să fie scindat re
prezintă o gravă anomalie istorică, 
generatoare de mari prejudicii, atît 
pentru acest popor, cît și pentru 
pacea mondială. Reunificarea pașni
că, democratică și independentă a 
Coreei a devenit un imperativ al 
vieții internaționale, a cărui reali
zare ar contribui considerabil la nor
malizarea situației din această zonă, 
la întărirea securității în Asia și in 
lume, la cauza înțelegerii și colabo
rării între popoare.

Partidul Muncii din Coreea, guver
nul R.P.D. Coreene au depus și de
pun eforturi continue, stăruitoare 
pentru înfăptuirea mărețului ideal 
national al reunificării, manifestînd 
în permanentă inițiativă pe linia fa
vorizării dialogului între Nordul și 
Sudul Coreei, cu dorința fierbinte de 
a se obține rezultate concrete în 
această direcție. Repetatele propuneri 
constructive ale R.P.D. Coreene au 
în vedere ca. De deasupra oricăror 
divergente, să prevaleze comanda
mentul suprem al refacerii unității 
naționale, în acest scop fiind avan
sate un șir de măsuri practice, con
crete, a căror înfăptuire ar avea o 
Importantă deosebită pentru destine
le poporului coreean, pentru cauza

t V
PROGRAMUL 1

8,30 Tot înainte I
9,05 Șoimii patriei
9,15 Film serial pentru copii : „întîm- 

plări din Țara Curcubeului". Epi
sodul 18

9.40 Omul și sănătatea
10,00 Viata satului
11.45 Bucuriile muzicii. Bach — con

temporanul nostru
12.30 De strajă patriei. înfăptuim neabă

tut hotărîrile Congresului al XII- 
lea al partidului

13.00 Telex
13,05 Album duminical a 13.05 Umor și 

muzică — „în drumeție cu o glu
mă și o melodie" • 13.45 Woody, 
ciocănitoarea buclucașă — desene 
animate

14,00 Jocurile Olimpice de vară — Mos
cova 1980 a Box. Transmisiune di
rectă a Canotaj academic bărbați 
(selecțiuni din finalele disputate 
în cursul dimineții) a Rezumatul 
întrecerilor din ziua precedentă

17,00 Șah. Realizator maestra interna
țională Elisabeta Polihroniade

17.15 Film serial : Goya — episodul 2
18,00 Cutezători spre viitor. Emisiune- 

concurs pentru pionieri și școlari. 
Participă reprezentativele județe
lor Vîlcea si Sălaj

19.00 Telejurnal
19.15 Antena ..Cîntării României". Emi

siune realizată in județul Buzău
20,25 Film artistic : „Micul seăldător". 

Premieră TV Coproducție franco- 
italiană. Cu : Louis de Funds. Ro
bert Dhăry, Andrea Parisy. Co
lette Brosset. Franco Fabrizzi, 
Jacques Legras, Mechel Galabru. 
Regia : Robert Dhdry

21.55 Telejurnal
22.15 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1980 © Rezumatul întreceri
lor din ziua a 8-a — canotaj acade
mic, atletism, călărie, natație, hal
tere, iudo. volei, iahting. hand
bal. hochei pe iarbă

23.45 închiderea programului

PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ. Program Ceai- 
kovski

11,00 Ora elevului
12,00 Reportaj T : Pe șantierul artei
12.15 Din muzica și dansurile popoarelor
12.45 Documentar-artistic : în Jumea a- 

nimalelor (III). Producție a stu
diourilor engleze

13.30 Opereta „Voievodul țiganilor" de 
Johann Strauss

Pentru iubitorii de carte
Librăria Dacia, din Cal. Victo

riei nr. 45. oferă, la tel. 16 28 94, 
orice informație cu privire la 
aparițiile de cărți.

La același telefon, cei intere
sați au posibilitatea să efectue
ze comenzi din cărțile de spe

păcii și securității pe continentul 
asiatic și în lume.

în profund contrast cu pozițiile 
constructive ale R.P.D. Coreene, au
toritățile din Coreea de Sud acțio
nează in direcția tergiversării, sa
botării negocierilor, pentru perpetua
rea divizării Coreei. Perseverind pe 
calea scindării țării, regimul de la 
Seul creează hol obstacole, in calea 
unificării, așa cum o arată valul de 
represiuni antidemocratice dezlănțuit 
în urma evenimentelor de . la 
Kwangju, moment culminant al ma
rilor acțiuni de protest care au zgu
duit timp de cîteva săptămîni Co
reea de Sud. luînd forma unei ade
vărate insurecții populare. Amploa
rea mișcării de rezistență a demon
strat în mod grăitor cît de vijelios 
este valul mîniei populare și cît de 
puternică e hotărîrea populației sud- 
coreene de a luota pentru -si 
redobîndi dreptul la o viată liberă 
și demnă, într-o patrie independen
tă. democratică și unificată.

Manifestările desfășurate anul a- 
cesta pe diferite meridiane în spri
jinul năzuințelor legitime ale po
porului coreean au pus din nou în 
lumină amploarea și forța mișcării 
de solidaritate cu cauza dreaptă a 
acestui popor.

Pentru poporul român, legat prin- 
tr-o sinceră și trainică prietenie de 
poporul coreean. „Luna de solidari
tate" a constituit un nou prilej de 
a-și exprima sprijinul frățesc deplin 
față de lupta sa dreaptă pentru îm
plinirea aspirației fierbinți de a trăi 
într-o patrie unificată, liberă și pros
peră. sentimente ce și-au găsit re
flectare elocventă în multiplele ma
nifestări organizate în tara noastră 
în cursul acestei luni. Animată de o 
profundă solidaritate militantă, re
voluționară, România a susținut și 
susține permanent propunerile juste 
ale Republicii Populare Democrate 
Coreene, ale președintelui Kim Ir 
Sen. menite să ducă la slăbirea în
cordării și eliminarea stării de con
fruntare între Nordul și Sudul Co
reei. la restabilirea legăturilor și 
ameliorarea raporturilor dintre cele 
două părți ale Coreei, la împlinirea 
idealului național de reunificare.

în același timp, alături de opinia 
publică progresistă internațională, 
opinia publică din România denunță 
cu toată fermitatea măsurile repre
sive ale regimului dictatorial de la 
Seul,' cere în mod hotărît eliberarea 
din închisoare a lui Kim Dae Jung, 
lider proeminent al opoziției din Co- 
reea de Sud. a cărui viată se află. în 
primejdie, a celorlalte personalități 
politice democratice, încetarea pri- 
goanei antipopulare.

La încheierea „Lunii de solidari
tate". poporul român _își reafirmă 
sentimentele'de ' îîrî?tă'Kre frățeasefe I 
față de poporul coreean, .pe care îl ' 
asigură încă o 'dâtă Ire raîda sa sini- 
palie, de întregul său sprijin în lupta 
pentru o Coree unită, liberă, inde
pendentă și prosperă.

14.45 Desene animate : Povestiri din 
pădurea verde

15.10 Teatru TV : „Oh. tinerețe" de 
Eugen O’Neill

16.15 Circuit turistic în elicopter. Do
cumentar

16.35 Refrene estivale
17.35 Bucureștiul ieri, azi# mîine — 

Parcul Herăstrău
17.55 Videoteca muzicală
19.00 Telejurnal
19.15 Serată muzicală TV
21.55 Telejurnal
22.15 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1980
23.45 închiderea programului

LUNI, 28 IULIE
PROGRAMUL 1

12,00 Jocurile Olimpice de vară — Mos
cova 1980 a Box. Transmisiune di
rectă

15.30 De drag și de bucurie — program 
muzical-folcloric

15.45 Lima între istorie și prezent. Re
portaj

16,00 Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
19 00 Telejurnal
19 20 Dosarul energiei
19.35 Documentar științific. Scafandrii 

(partea I). Producție a studiouri
lor engleze

20.00 Călătorie prin tara mea
20.25 Roman-foileton : Bastardul. Seria 

a IlI-a : Căutătorii. Eoisodul 3
21.15 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1980 a Handbal masculin : 
România — Elveția (repriza a Il-a)

21.45 Telejurnal
22.00 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1980 © Rezumatul întreceri
lor din ziua a 9-a — atletism,
Ciclism, sărituri de la trambulină, 
polo, haltere. scrimă, baschet, 
iahting. handbal

23.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

16.00 Muzică ușoară
16.20 Cenacluri ale tineretului
16.50 Muzică populară
17.15 De pretutindeni. Porțelanurile de 

la Zwinger
17.45 Profil componistic : Vasile Her

man
18.25 Documentar artistic : Curiozitățile 

lacului Myvatn
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Mozaic (selecțiuni)
21.25 Un fapt văzut de aproape. Re

portaj
21.45 Telejurnal
22.00 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1980
23.30 închiderea programului

cialitate existente în librărie, 
care pot fi achitate si ridicate , 
la ora convenită.

în fiecare joi. la această li
brărie. pot fi găsite titlurile 
apărute în săptămîna prece
dentă.

mema
• AI treilea salt mortal ; SCALA
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 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, Batiștei nr. 14) — 21,15.
a Piedone Africanul : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
18,30. GRADINA FLACARA —
21.15.
• Infailibilele unde sonore: CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 
20.
• Hanul haiducilor : TIMPURI 
NOI — 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20, 
COTROCENI — 15; 17.15; 19,30.

A Uimitorul căpitan Nemo î 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 î 
STUDIO — 10; 12; 14; 16: 18: 20.
a 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.
A Detașament cu misiune specia
lă : EXCELSIOR — 9; 11.15: 13,30; 
15,45: 18: 20,15.
A Noi aventuri pe vasul „Posei

don" : GRIVITA — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GRADINA GLO
RIA - 21,15.
• Bună secara, Irina ! : BUZEȘTI 
— 16; 18; 20, la grădină — 21, 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. la grădină — 21.
A Rocky II : EFORIE — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19, TOMIS — 9: 11,15; 
13,30; 15.45; 13; 20,15.
A Solo Sunny : LIRA — 16; 18,15;
20,30, la grădină — 21.
• Zizania : DACIA — 9: 11,15;
13,30; 15,45: 18: 20,15.
A Soarta Aurei și Argentinei : 
DRUMUL SĂRII — 16: 18: 20.
A Proba de microfon : FEREN
TARI — 15.30; 17.30; 19.30.
• Vînătoare neobișnuită : GIU- 
LEȘTI - 11: 13,15: 15,30: 17,45: 20. 
MUNCA — 16: 18; 20.
A Mireasa din tren : PACEA — 
16; 18; 20.

A Abba: MELODIA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, CULTURAL 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.15, 
GLORIA — 11,15; 13.30; 15.45;
18: 20.
• Ultimul sentiment : FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15.30; 17,45; 20.
• Drumul oaselor : VOLGA — 9; 
11,15: 13,30: 15,45; 18; 20.15
A Ion. Blestemul pămîntului, 
blestemul iubirii : VIITORUL — 
15,15; 19.
a Cînd dragostea se întoarce : 
AURORA — 9; 11.15: 13.30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 21.
• Fata care vînde flori : MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
a Artista, dolarii și ardelenii : 
POPULAR — 15,30; 17.30; 19,30.
• Rețeaua „S" : COSMOS — 15,30; 
17,30; 19,30.

• Morții fac umbră : FLACĂRA 
— 16; 18; 20.
A Bietul Ioanide : PROGRESUL 
— 15; 18,30.
• Prietenii mei indienii : FLA
MURA — 11: 13,15; 15 30; 17,45: 20.

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. 
Sala Dalles : expoziția de artă 
plastică „2050 de ani de la crearea 
statului dac centralizat și inde
pendent" ; clubul uzinelor „Re
publica" : Afișe satirice ; sala 
A.A.F. : „Arta fotografică. Ima
gini ale prieteniei România- 
Maroc".

A Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România (parter) : Ex
poziția de machete pentru monu
mentele Unirii, Independenței și 
Victoriei socialismului destinate 
municipiului București.
A Muzeul colecțiilor de artă : Ex
poziția donației doctor Sandu 
Lieblich.
• Galeriile Căminului artei (par
ter) : Ilie Ardeleanu, pictură.
a Galeriile Simeza : Dan Ercea- 
nu, grafică.
A Galeriile Orizont (parter) : 
Viorela și Vintilă Mihăescu, pa
nouri decorative și tapiserii ; 
(subsol, atelier 35) : Marcel Bor
dei, pictură-desen.
a Galeriile Galateea : Georgeta 
Itigan, scenografie.
a Galeriile Eforie : Matilda Ulmu, 
pictură.

a Galeriile .Hanul cu Tei" : Con
stantin Graure, sculptură.
A Sala I.R.R.C.S, ; Gabriel Dinu, 
sculptură în lemn.
a Galeriile de artă ale municipiu
lui București : Expoziția bursieri
lor Comitetului de cultură și 
educație socialistă al municipiului 
București.
A Casa de cultură ,.Fr, Schiller" : 
Maria Angel eseu, pictură.

teatre
a Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Statornici

pe acest pămînt — spectacol de 
sunet și lumină —- 21,30.
A Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Zăpăcitul
— 20
A Teatrul „Nottara" (la sala Ma
jestic) : Sentimente și naftalină 
— 20.
A Teatrul satiric-muzical „C. Tu
nase" (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20
A Teatrul evreiesc de stat : Jur
nalul unui nebun — 18.30.
A Casa Centrală a Armatei (la 
grădina de vară din Intr. Brezo- 
ianu) : Pe aripile tinereții — 20.
A Teatrul ..Țăndărică" (în Parcul 
Titan) : Tigrul purpuriu căruia-i 
plăceau clătitele — 12.

c



Vizita oficială în Franța a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
a trezit un puternic ecou international, fapt demonstrat și de interesul 
deosebit manifestat de presa, radioteleviziunea și alte mijloace de in
formare în masă din diferite țări ale lumii fată de noul dialog româno- 
francez la cel mai înalt nivel.

Reflectînd momentele acestei noi solii de prietenie, pace și colabo
rare a poporului român, presa internațională reliefează însemnătatea 
evenimentului pentru evoluția continuu ascendentă a raporturilor pe 
multiple planuri dintre România și Franța, cit și semnificațiile vizitei 
pe un plan mai larg, cel al relațiilor internaționale, in lumina înaltei 
responsabilități pentru destinele umanității ce caracterizează remarcabila 
activitate a președintelui României.

Agenția sovietică T.A.S.S., după ce 
Informează despre sosirea într-o vi
zită oficială în capitala Franței a 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. care a 
fost întîmpinat, pe aeroportul Orly 
din Paris, de președintele Republi
cii Franceze, Valery Giscard d’Es- 
taing, de alte persoane oficiale, a 
prezentat programul vizitei, cuprin- 
zînd întîlniri și convorbiri cu pre
ședintele Valery Giscard d’Estaing, cu 
primul ministru al Franței, Raymond 
Barre, precum și faptul că pe agen
da convorbirilor au fost înscrise pro
bleme ale relațiilor economice și cul
turale dintre România și Franța, pro
bleme ale relațiilor Est-Vest, dezar
mării, pregătirii reuniunii de la Ma
drid a țărilor participante la Con
ferința pentru securitate și coopera
re în Europa, situației din Asia, O- 
rientul Mijlociu și din „lumea a 
treia".

Ziarul „TRUD" informează, în 
prima pagină, despre vizita oficială 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Paris, iar- ziarul „SELSKAIA JIZNI" 
anunță vizita oficială in Franța a 
președintelui României, menționînd 
că agenda convorbirilor include pro
bleme bilaterale, aspecte referitoare 
la relațiile Est-Vest, dezarmarea, pre
gătirea reuniunii de la Madrid a re
prezentanților statelor participante la 
C.S.C.E., situația din Asia, din O- 
rientul Mijlociu și alte probleme.

Presa centrală și posturile de ra
dio și televiziune din R.P. Chineză 
informează despre vizita oficială a 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
Franța. In legătură cu convorbirile 
purtate la Paris, ziarul „JEN- 
MINJIBAO" subliniază că cei doi 
președinți au procedat la o pro
fundă examinare a situației interna
ționale, menționindu-se coincidența 
unor puncte de vedere care eviden
țiază necesitatea unor soluții ne
gociate.

în relatarea consacrată vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
Franța, agenția CHINA NOUĂ re
levă că, în toasturile rostite de cei 
doi președinți la dineul oferit in 
onoarea președintelui Republicii So
cialiste România jți^.toiwă^ei .Elena 
beaușescu de președintele Valery 
Giscard d’Estaing și doamna Anne- 
Aymone Giscard d’Estaing, au fost 
evocate o serie de probleme inter
naționale actuale de larg interes, cei 
doi șefi de stat evidențiind necesi
tatea soluționării lor pe cale poli
tică.

Ziarul „BORBA" din Belgrad, 
într-o corespondență „Ceaușescu la 
Paris", scrie : „Politica externă a 
României șl cea a Franței sînt bazate 
pe respectarea intereselor naționale 
și pe condamnarea politicii de bloc 
și a amestecului în treburile interne", 
în încheierea corespondentei sint 
prezentate principalele teme ale 
agendei convorbirilor dintre cei doi 
președinți : colaborarea dintre cele 
două țări pe plan economic și proble
mele situației internaționale actuale.

păcii și securității în Europa

Ziarul „NEPSZABADSAG" — or
gan central al C.C. al P.M.S.U. 
— informează despre vizita ofi
cială a președintelui României, 
iar ziarul „NEPSZAVA", într-o 
corespondentă din Paris, relevă 
că președintele Ceaușescu s-a în- 
tilnit și cu reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri franceze, cu prima
rul marelui oraș — Jacques Chirac. 
Este relevată, de asemenea, partici
parea președintelui țării noastre la 

Puternicul ecou în presa internaționala 
al noului dialog româno-francez 

la nivel înalt

dejunul oferit de primul ministru al 
Franței, Raymond Barre.

In cadrul buletinelor sale de știri, 
televiziunea din R.P. Ungară, pos
turile de radio au transmis imagini 
de la sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la Paris, informații privind 
momentele vizitei.

Agenția de presă A.D.N. din 
R.D.G., referindu-se la convorbiri
le președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, aflat în vizită oficială 
la Paris, cu președintele francez 
Valery Giscard d’Estaing, subliniază 
că au fost discutate relațiile Est— 
Vest, problemele dezarmării și pre
gătirea reuniunii C.S.C.E. de la 
Madrid.

Postul de radio „VOCEA REPU
BLICII ISLAMICE IRAN" și cotidia
nul „TEHERAN TIMES", informing 
despre vizita în Franța a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și des
pre convorbirile . cu șeful statului 
francez, Valery Giscard d’Estaing, 
redă ample pasaje din alocuțiunea 
președintelui României la sosirea la 
Paris.

Agenția egipteană M.E.N. infor- 
mind despre convorbirile de la Pa
latul Elysee, dintre președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, menționează că au fost 
examinate probleme internaționale 
— între care situația din Orientul 
Mijlociu — și relațiile bilaterale.

O importanță deosebită acordă vi
zitei presa și radioteleviziunea din 
Mexic. Ziarele dedică spații largi 
importanței evenimentului atît din 
punctul de vedere al relațiilor bi
laterale româno-franceze, cit și al 
cauzei generale a păcii și colaborării 
pe plan internațional. Ele au subli
niat semnificația politică a vizitei, 
relevînd activitatea internațională a 
șefului statului român, politica sa 
consecventă de pace și colaborare cu 
toate statele lumii.

Ziarul „EXCELSIOR" se referă 
la convorbirile fructuoase la nivel 
înalt care au avut loc de-a lungul 
anilor între cele două țări. Același 
ziar evidențiază atmosfera cordială în 
care s-a desfășurat vizita și dialo
gul deschis care caracterizează întîl- 

nirea președinților Nicolae Ceaușescu 
și Valery Giscard d’Estaing.

Cotidianul „EL NACIONAL" arată 
că „in prima zi a vizitei oficiale a 
președintelui Ceaușescu în Franța cei 
doi președinți au făcut o analiză am
plă a situației internaționale, iar con
vorbirile se desfășoară într-o atmos
feră de înaltă cordialitate". „Bunele 
perspective ale convorbirilor celor 
doi șefi de stat — scrie ziarul — se 
pot deduce din cuvîntările protocola
re rostite la puțin timp după sosirea 
președintelui Ceaușescu pe aeropor
tul internațional din Paris".

Sub titlul „Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Franța", ziarul 
grec „AVGHI" subliniază că „rela
țiile româno-franceze au cunoscut in 
ultimii 15 ani un progres important 
în toate domeniile, îndeosebi pe pla
nul relațiilor politico-diplomatice, al 
schimburilor comerciale și cooperării 
economice".

Intr-o corespondentă din Paris, pu
blicată sub titlul ..Prin vizita sa în

Franța președintele Nicolae 
Ceaușescu (evidențiază voința sa de 
restabilire a destinderii", ziarul „KA- 
THIMERINI" subliniază : „Președin
tele Nicolae Ceaușescu este unul din
tre cei mai vigurosi luptători pentru 
destindere".

Un alt cotidian care apare la Ate
na. „RIZOSPASTIS", referindu-se la 
interviul acordat televiziunii franceze 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. subli
niază că, după aprecierea șefului sta
tului român, momentul culminant al 
tensiunii internaționale a fost depă
șit. dar pericolul continuă să fie destul 
de mare. De asemenea, ziarul evi
dențiază că, în concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, proble
mele dezangajării militare și ale 
dezarmării în Europa trebuie să se 
găsească în centrul atenției.

Știri ample si relatări cu privire la 
vizită, la problemele principale abor
date în cursul convorbirilor la nivel 
înalt au publicat și alte ziare din 
Atena si Salonic — „ESTIA", „VRA- 
DYNI", „MAKEDONIA", „ELLINI- 
KOS VORRAS".

Posturile de radio si televiziune 
elene au remarcat, de asemenea, in 
relatările si comentariile lor existen
ta a numeroase poziții comune intre 
România si Franța în principalele 
probleme Internaționale.

Apreciind vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Franța ca pe 
o „nouă dovadă a dinamismului te 
caracterizează politica externă a 
României", ziarul „AVANTI". organ 
al Partidului Socialist Italian, subli
niază că „aceasta coincide cu laza 
pregătitoare a reuniunii de la Ma
drid pentru securitate si cooperare 
în Europa, urmînd să ofere un prilej 
de verificare a posibilităților de re
lansare a politicii de destindere".

„Vizita la Paris — subliniază zia
rul — are loc într-o fază deosebit de 
fertilă a politicii externe românești, 
caracterizată printr-o serie de initia
tive și contacte ce i-au permis pre
ședintelui Ceaușescu — care, după 
cum este cunoscut, se ocupă perso
nal. cu multă atentie. de politica ex
ternă a tării sale — să intîlnească 
oameni de stat din diferite țări si să 
analizeze toate căile posibile si toate 
instrumentele în vederea reactivării 

politicii de destindere". Toate aceste 
contacte au dat posibilitatea să se 
constate că partea română este pre
ocupată „de a se acționa pe planuri 
calitative specifice pentru afirmarea 
unor principii unanim recunoscute 
în abordarea problemelor internațio
nale". „Printre aceste principii se re
marcă — pe lingă cele «clasice», cum 
ar fi neamestecul în treburile inter
ne sau refuzul politicii bazate pe re
curgerea la forță sau la amenințarea 
cu folosirea forței — si principiul de
mocratizării relațiilor internaționale, 
care presupune participarea tuturor 
statelor, mari si mici, pe un plan de 
absolută egalitate, la dezbaterile si 
la solutionarea marilor probleme ac
tuale". „Pentru România, si îndeo
sebi pentru președintele Ceaușescu. 
acest concept al democratizării re
prezintă unul dintre pilonii de bază 
ai politicii externe a țării ; în esență, 
este vorba despre refuzul oricărei 
hegemonii, despre libera participare 
a tuturor țărilor la soluționarea pro
blemelor mondiale. Iar Madridul va 
oferi diplomației române prilejul 
propice pentru afirmarea acestui 
principiu".

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Paris, estimează ziarul 
italian, va permite găsirea unor 
puncte de convergentă cu președin
tele Giscard d’Estaing asupra a ceea 
ce va constitui tema centrală a reu
niunii de la Madrid, adică măsurile 
susceptibile să ducă la o reducere a 
armamentelor în Europa — o proble
mă pentru care România desfășoară 
de mai multi ani o bătălie tenace si 
care, după toate probabilitățile, o va 
avea încă o dată drept protagonistă 
la Madrid.

Agenția D.P.A. din R.F. Germania, 
subliniind că vizita oficială în Fran
ța a conducătorului partidului și sta
tului nostru, Nicolae Ceaușescu, se 
bucură de cea mai mare atentie. 
transmite : „Vizita oficială este mar
cată mai ales de discutarea focarelor 
internaționale de criză, precum si de 
convorbiri cu privire la relațiile Est- 
Vest. dezarmare si reuniunea de la 
Madrid din toamna acestui an", 
„în ciuda deosebirilor social-politice 
dintre cele două țări — observă
D.P.A.  — există identitate de păreri 
in numeroase domenii".

„Vizita de stat a președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu. a evi
dențiat relațiile strînse și prietenești 
care există între Franța și România, 
in ultimii 15 ani, și punctele de ve
dere asemănătoare adoptate de cele 
două țări în problemele internațio
nale — scrie ziarul britanic „THE 
TIMES". Referindu-se la cuvîntările 
rostite de șeful statului rămân. zia
rul britanic relevă că președintele 
Ceaușescu „a atras atentia asupra 
pericolelor pe care le reprezintă, atit 
penfr’u Est. cit si pentru Vest, stațio
narea noilor rachete strategice cu 
rază medie de acțiune în Europa".

Agenția americană de presă 
UNITEI) PRESS INTERNATIONAL, 
informînd despre desfășurarea vizitei 
oficiale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, reia pasaje din toastul 
rostit la dineul oferit în onoarea 
șa de președintele Giscard d’Estaing, 
subliniind că președintele României 
a afirmat faptul că „desfășurarea 
evenimentelor a demonstrat necesi
tatea de a se acționa cu spirit de 
răspundere pentru soluționarea tutu
ror problemelor pe calea tratative
lor, pornind de la necesitatea respec
tului neabătut al independenței națio
nale a fiecărui popor, a respectului 
dreptului fiecărei națiuni de a se 
dezvolta liber, fără nici un amestec 
din afară".

PORTUGALIA

Delegația Partidului Comunist Român 
a fost primită de tovarășul Mario Soares

LISABONA 26 (Agerpres). — Sîm- 
bătă dimineața. tovarășul Mario 
Soares, secretar general al Partidu
lui Socialist Portughez, a primit de
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care se află în vizită în Por
tugalia la invitația Partidului Socia
list Portughez.

Cu această ocazie, din partea tova
rășului Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. au fost transmise un cald salut 
prietenesc si cele mai bune urări se
cretarului general al Partidului So
cialist Portughez.

Mulțumind, tovarășul Mario Soares 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceausescu cele mai bune 
urări de sănătate si fericire, de suc
ces în activitatea ce o desfășoară în 
fruntea partidului si statului român, 
de mari victorii poporului român în 
construirea vieții sale noi.

Tovarășul Mario Soares a evocat 
cu multă satisfacție vizita recentă 
făcută în România, dind o înaltă 
apreciere schimbului de opinii cu 
secretarul general al Partidului Co
munist Român. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. comunicatului comun 
adoptat cu acest prilej.

In cursul întrevederii au fost dis
cutate aspecte ale activității celor 
două partide, ale dezvoltării bunelor 
raporturi de colaborare dintre ele. 
în interesul întăririi continue a re
lațiilor pe multiple planuri între po
poarele român și nprtughez. între 
Republica Socialistă România si Re
publica Portugheză.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții politice 
internaționale. subliniindu-se do

r

POZIȚIA C.E.E. IN PROBLEMA
■ PALESTINIANA. Gaston Thorn, 

președintele Consiliului ministerial 
al C.E.E., ministrul de externe al

I Luxemburgului, a făcut cunoscut 
că, în cadrul viitoarelor sale con
vorbiri exploratorii în problema 
Orientului Mijlociu, se va întîlni și

I cu reprezentanți ai Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, ln- 

■ tr-un interviu acordat ziarului 
„Neue Osnabrucker Zeitung", el a 
relevat că „Piața comună recunoaș-

I te Organizația pentrp Eliberarea 
Palestinei ca pe un partenet ilotă- 

Iritor, care la eventualele tratative 
nu trebuie să fie trecut cu vederea. 
Totodată, el a menționat că în 
cursul convorbirilor sale în proble- 

Ima Orientului Mijlociu va încerca 
să atragă și alte părți interesate în 
procesul de pace.

PREȘEDINTELE IRAKULUI, 
I SADDAM HUSSEIN. L-A PRIMIT 

PE YASSER ARAFAT, președinte
le Comitetului Executiv al Orga- 

' nizației pentru Eliberarea Palesti- 
. nei. care se’ află într-o vizită la 

Bagdad. Au fost examinate cu a- 
' cest prilej situația din Orientul 
, Mijlociu, evoluția evenimentelor 

rința celor două partide de a conlu
cra tot mai activ în vederea promo
vării in lume a unei politici noi. de 
respect al independenței naționale a 
popoarelor, de egalitate în drepturi 
între toate statele, de destindere, co
laborare și pace.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, caracteristică bu
nelor raporturi dintre cele două 
partide.

★
Delegația Partidului Comunist Ro

mân s-a întîlnit cu Secretariatul Fe
derației din Lisabona a P.S.P. Cu 
acest prilej, delegația a fost infor
mată despre activitatea federației, 
structura sa organizatorică, preocu
pările sale prezente si de viitor.

Delegația a făcut, de asemenea, o 
vizită la federația din municipiul 
Coimbra a P.S.P. si a fost oaspetele 
senatului celebrei universități din 
această localitate, care datează încă 
din secolul al XIV-Iea.

Delegația a vizitat. în continuare, 
orașul Porto, unde s-a întîlnit cu 
conducerea federației locale a P.S.P.

In acest cadru, s-a întîlnit cu An
tonio Macedo, președintele Partidului 
Socialist. In timpul convorbirilor s-a 
exprimat satisfacția ambelor părți 
fată de cursul ascendent al relațiilor 
dintre P.C.R. și P.S.P.. dintre poporul 
român si poporul portughez. Dele
gația P.C.R. s-a întîlnit. totodată, cu 
militanti socialiști din secțiunile care 
îsi desfășoară activitatea în districtul 
Porto, a fost oaspete al Camerei 
municipale și a vizitat diferite uni
tăți economice si instituții social-cul- 
turale din acest mare oraș portughez.

în cursul vizitelor sale în Portuga
lia. delegația P.C.R. a fost însoțită de 
Edmundo Pedro, membru al Comi
siei directoare, și Jose Gomes Fer
nandes. secretar national al P.S.P.

din sudul Libanului, precum și 
alte probleme interesînd cele două 
părți.

CONVORBIRI LA SALISBURY. 
Robert Mugabe, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Zimbabwe, 
l-a primit pe vicepremierul si mi
nistrul afacerilor externe al R.P.D. 
Coreene, Hă Dam, aflat în vizită la 
Salisbury. în cursul convorbirii care 
a avut loc —• relatează agenția 
A.C.T.C. — premierul tărți-gazdă a 
subliniat, printre altele, sprijinul 
total al poporului Zimbabwe față 
de eforturile R.P.D. Coreene pentru 
reunificarea pașnică si independentă 
a patriei, precum si dorința de a 
dezvolta relațiile de cooperare co- 
reeano-Zimbabwe.

COMITETUL CONSULTATIV 
PENTRU CANALUL PANAMA, 
format din opt reprezentanți ai 
Republicii Panama și ai S.U.A.. a 
fost instalat oficial la Ciudad de 
Panama. Noul organism are capa
citatea de a examina deciziile lua
te cu privire la Canal și zona adia
centă și ele a face recomandări în 
cazul apariției unor neînțelegeri în
tre cele două părți, care ar afecta 
funcționarea căii interoceanice.

Situația din Bolivia
LA PAZ 26 (Agerpres). După cum 

transmit agențiile internaționale de 
presă, in Bolivia peste 40 000 mineri 
continuă greva declanșată în urma 
loviturii militare de stat de la 17 iu
lie a.c. Agenția France Presse infor
mează că guvernul a publicat un de
cret pe baza căruia suspendă condu
cerile tuturor sindicatelor boliviene, 
inclusiv ale asociațiilor de între
prindere. De asemenea, s-a anunțat 
că sindicatele vor fi restructurate.

Autoritățile au anunțat, totodată — 
relevă sursa citată — că au trimis în 
judecată o serie de lideri politici 
aflați în detenție și au hotărît men
ținerea unor măsuri de represiune și 
de urmărire a liderilor politici aflați 
în clandestinitate.

Agențiile de presă relatează că in 
centrul capitalei situația este relativ 
calmă. în schimb la periferii sint 
semnalate în continuare focuri de 
arme.

Consultările politice 
din Turcia

ANKARA 26 (Agerpres). — Adop
tarea de către Parlament a proiec
telor de lege privind securitatea pu
blică, proiecte care au făcut obiectul 
unui acord cu Biilent Ecevit, pre
ședintele Partidului Republican al 
Poporului, „va întări regimul demo
cratic", a declarat primul ministru al 
Turciei, Suleyman Demirel, în cursul 
unei conferințe de presă. Aceste 
texte, ce prevăd amendamente la le
gea privind starea de asediu, vor in
sufla „un nou elan" forțelor de secu
ritate în lupta împotriva terorismu
lui. a adăugat Demirel.

La rîndul său, Biilent Ecevit ai -ca- 
firmat rezervele partidului săul.a ■■■'. 
privește două dintre proiectele pre
conizate. Deși favorabil dialogului cu 
guvernul, Partidul Republican al Po
porului se vă opune adoptării oricărei 
măsuri care „ar putea aduce preju
dicii democrației".

ÎN PERSPECTIVA ALEGERILOR 
DIN TANZANIA. Deputății din . 
Adunarea Națională au recomandat 
Partidului Revoluționar din Tanza- ' 
nia. partid de guvernămint. să-i 
desemneze pe președintele Julius 
Nyerere și pe vicepreședintele I 
Aboud Jumbe drept candidați unici 
pentru cele două funcții în alegerile | 
prezidențiale și parlamentare, care 
vor avea loc la 26 octombrie a.c., I 
a anunțat posted de radio tan- 
zanian.

FESTIVALUL RICHARD WAG
NER. In localitatea vest-germană , 
Bayreuth a fost inaugurat. în pre
zenta lui Karl Carstens, președin- | 
tele R.F. Germania, si a doamnei 
Simone Veil, președintele Paria- i 

mentului (vest-)european. tradițio
nalul festival Richard Wagner, in ' 
prima seară a fost prezentată one- . 
ra „Parsifal", sub bagheta dirijo
rului > Horst Stein și in montarea | 
lui Wolfgang Wagner.

PROIECT DE CONSTRUIRE A 
UNUI AL DOILEA TUNEL SUB 
CANALUL SUEZ. Societatea egip- i 
teană „Osman Ahmed Osman" rea
lizează studiile de fezabilitate ale 
celui de-al doilea tunel pe sub Ca- . 
naiul Suez. Primul tunel rutier pe 
sub Canalul Suez, care a fost inau- I 
gurat oficial la 30 aprilie anul aces
ta. a necesitat investiții de 65 mi
lioane lire sterline. Cel de-al doilea 
tunel, care va costa 100 milioane lire 
sterline, va dispune si de o cale . 
ferată și va fi situat la nord de pri
mul. in apropiere de orașul Is- I 
mailia.

La Caracas, pe urmele 
lui „El Libertador"

Numele acestui oraș sună ca trep
tele unei scări în urcuș : Caracas. 
Peste două milioane de suflete — o 
șesime din întreaga populație a Ve- 
nezuelei — 300 000 de mașini. 10 000 
km de străzi și autostrăzi. Dacă o- 
rașul și-ar pune cap la cap întreaga 
rețea stradală s-ar așterne un drum 
capabil să acopere distanta din Anzi 
,pînă la București.

In zadar cauți pe litoralul de unde 
se deschide autostrada spre Caracas 
justificarea numelui dat tării de 
matrozii conchistelor iberice : Mica 
Veneție — Venezuela. Nimic nu a- 
mintește aici de așezarea lagunară 
din regiunea italiană Veneto, si to
tuși, mai spre nord, acolo unde se 
deschide vastitatea lacului Maracaibo 
— avind. sub scoarța care îi susține 
căldarea, un imens lac de țiței — su
gestia începe să se producă. Numai 
că, in locul edificiilor ridicate de 
dogii leului Venetian în laguna itali
că, aici se înaltă din apă adevărate 
păduri de sonde, platforme olutitoi- 
re, estacade, gigantice rezervoare de 
petrol cu temeliile implantate in Iun - 
dul lacului. Vîrsta petrolului vene- 
zuelean : 130 de ani. Exact vîrsta 
Caracasului din momentul cînd acest 
oraș a devenit capitala Venezuelei. 
Puține orașe din lume au cunoscut 
într-un răstimp de numai un veac si 
jumătate o explozie demografică si 
o escaladare urbanistică de anvergu
ra acestei metropole, care, în 1830, 
cind devenea capitală, abia număra 
30 000 de suflete.

In realitate. așezarea are 413 
ani. fiind cîndva. demult, vatra unui 
mare trib indian. Los Caracos. Șeful 
lor. Guaicaipuro. zis și Neîmblînzitul, 
a dat lupte grele cu trupele conchis
tadorului spaniol Don Diego de Lo
zada, „fondatorul" orașului, pe care 
l-a botezat cu numele de Santiago de 
Leon de Caracas, titlu «pompos, din 
care timpul n-avea să. retină decit 
ultimul cuvint. Pe atunci, cind con
tinentul american intrase de abia de 
70 de ani în planisfer. numele urbei 
era lung, dar ființa ei abia încăpea 
într-un kilometru pătrat. Acum. Ca
racasul are 18 km lungime și, dacă 
zgîrie-norii lui ar fi puși unul peste 
altul, probabil că s-ar atinge cam tot 
atiția kilometri înălțime.

Cu cele 165 milioane tone de țiței 
extrase anual. Venezuela se înscrie 
printre țările mari producătoare de 
petrol. O fabuloasă si ademenitoare 
bogăție pe care străfundurile lacului

Maracaibo o revarsă ca dintr-un corn 
al abundentei, prefăcîndu-i pe cara- 
casieni în „quadriroliți", subjugatii 
„zeului" automobil, gata la rîndul lor 
să-și prefacă avuția în gaze de eșa
pament. Televiziunea venezueleană 
emite în fiecare zi. repetîndu-1 din 
oră in oră. un avertisment menit să-i 
convingă pe posesorii de automobile 
să economisească ceva din’ prețiosul 
carburant. Pe o stradă suspendată 
din Caracas vin spre obiectivul ci
nematografic, într-un ' fluviu com
pact. mii de mașini. Printre ele 
șerpuiesc cîteva motociclete într-un 
nesfîrșit slalom motorizat. ..Cinci mi-

Insemnări de călătorie

lioane de litri de benzină se consu
mă intr-o singură oră in traficul ru
tier al capitalei noastre !“ — anunță 
comentatorul. Timpul parcă se 
grăbește, orașul se mișcă frenetic, 
zeul automobil își trăiește dacă nu 
ultima, atunci penultima zi de glorie, 
iar adoratorii lui ii măresc templele 
de fiare vechi risipite prin cimitirele 
de mașini strivite la înghesuială, 
așteptindu-și rîndul la „cutit". prin 
abatoarele de tinichea.

Rod al petrolului. Caracasul a fă
cut saltul de la o urbe modestă 'a 
megalopolis. Mindre. orgolioase, se
mețe. numai sticlă, aluminiu, beton 
și trufie, verticalele Caracasului ar 
putea concura cu cele mai frumoase 
exemplare de gen ale Manhattan-u- 
lui newyorkez. Dar orizontalele lui, 
scurgîndu-se de ne poalele munților 
spre centrul opulent, sînt mai puțin 
ademenitoare. Zidiri precare, slum- 
suri. favele. pe care localnicii unui 
provizorat ce tot durează — si prin
tre ei sînt sute de mii de „desdocu- 
mendados", oameni care au venit aici 
din toate colturile tării înmulțind bra
țele de muncă ale Caracasului si 
lăbărțîndu-i periferiile întinse în ju
rul nucleului tentacular — au bote
zat poetic aceste încropeli stil „bidon- 
ville" cu numele de „ranchitos" sau 
„quintas", adică „fermișoare". Orașul 
din vale își apropie umerii albi ca 
pe o promisiune, dar periferiile, ma
ladive psihic și fizic, nu pot să-și 
întrevadă încă eradicarea. Doar noap
tea, cînd milioane de becuri se aprind 
în căldarea dintre munți, peisajul

apare cu adevărat mirific. Atunci, 
sub cerul încărcat de stele, contras
tele se estompează și cîntecele me
tropolei capătă exuberanță. Dar pe 
măsură ce orașul-avalansă creste, 
mahalalele sînt împinse tot măi sus. 
pe crestele munților, pînă la hotarul- 
limită al urbei. Căci o linie de de
marcație stabilește cu rigoare alti
tudinea rețelelor stradale. Dincolo 
de ea. o șosea de centură lasă mun
ților ceva din plămînii pădurilor fără 
de care metropola n-ar mai putea 
respira. Despăduririle, făcute pentru 
a crea loc orașului, au secat pînzele 
freatice si acum apa de băut se cară 
'de la zeci de kilometri distantă. în 
damigene de plastic. Consumînd. 
orașul produce gunoaie : cinci mii 
de tone pe zi. pe care gunoierii abia 
prididesc să le ridice. în vreme ce 
serviciul de ecarisaj multiplică pa
nourile imperative : „La solution es: 
No esunciar!“ („soluția este : Nu 
murdăriți !“) Ușor de clamat, ceva 
mai greu de rezolvat.

Și pentru podoaba verde din ce în 
ce mai firavă a orașului invadat, 
cîndva. de junglă, s-au găsit slogane 
patetice. Lingă arbuștii abia plantați 
în lungul autostrăzilor au fost puse 
pancarte pe care scrie implorator : 
.,Gracias por cuidarlos !“ („Mulțu
mesc pentru ocrotire I").

Caracasienii sînt oameni, grijulii cu 
trecutul lor. mindria de a fi dat po
poarelor Americii Latine una din 
cele mai proeminente figuri ale is
toriei acestui continent fiinduMe de
plin justificată. Undeva. în inima 
vechii citadele, se află ■ casa în care 
s-a născut Simon Bolivar, supranu
mit „El Libertador" sau „Generalul 
oamenilor liberi", de la a cărui moar
te se împlinesc 150 de ani. ceea ce face 
ca numele lui să fie înscris pe lista 
marilor aniversări culturale ale Con
siliului Mondial al Păcii pe 1980. 
Casa lui se află exact pe vatra din 
valea Chacao. locuită cîndva de ame
rindienii lui Guaicaipuro; Neîmblîn
zitul. Alt „neîmblînzit" i-a luat locul 
și, datorită memoriei lui, casa în 
care s-a născut este ocolită de asal
tul buldozerelor și al zgirie-norilor, 
devenind loc de pelerinaj nu numai 
pentru venezueleni, ci pentru toți la- 
tino-americanii din această parte a 
continentului.

Venerația pe care i-o poartă ve- 
nezuelenii este pe măsura acestui 
luptător pentru neatîrnare. de nu
mele căruia se leagă începutul isto-

Cutezanțe urbanistice la Caracas

riel modeme a tării lor.. La statuia 
din piața care îi poartă numele, flo
rile nu apucă să se vestejească ni
ciodată. Părinții își aduc aici copiii 
nu numai pentru oaza de liniște si 
verdeață pe care scuarul o deschide 
în deșertul verticalelor de beton, ci. 
mai ales, datorită atmosferei locu
lui, amintirilor legate de el. repere
lor date de artezienele unde s-au 
întîlnit întotdeauna îndrăgostitii de 
peste veac. Aici însă, unde porumbeii 
Caracasului se hîrjonesc cu copiii ora
șului, calul de bronz cabrat într-un 
salt peste timp își poartă generalul 
pe căile de lumină ale neuitării. 
Simon Bolivar, născut dintr-o fami
lie creolă, i-a făcut pe cei ce l-au 
urmat în lupta dusă contra puterii 
madrilene și a apetenței Statelor 
Unite, care abia își elaboraseră doctri
na Monroe, să nu se mai separe după 
culoarea epidermei. Pentru toti cei 
.subjugați în fosta colonie spaniolă 
Noua Grenada, care cuprindea Co
lumbia, Panama, Venezuela si Ecua
dorul, ca și pentru cei din Peru și 
Bolivia — aceasta din urmă luîndu-si 
numele de la eliberatorul ei — Bo
livar a rămas deopotrivă generalul 
condiției umane dintr-un veac al în
ceputului marilor mișcări de elibe
rare națională.

îi vom reîntîlni umbra în Pantheo- 
nul din Caracas, clădire înconjurată 
de palmieri, menită să tezaurizeze 
memoria de suflet a venezuelenilor, 
Simon Bolivar, mort și înmormintat 
la Santa Maria în 1830. a fost readus 
după 12 ani în orașul său natal și 
reînhumat aici, sub cupola edificiu
lui pe care pictorii au zugrăvit scene 
din tumultuoasa existentă a eroului. 
Efigiile unui timp al gloriei, dar și al 
jertfei supreme — plătită de însusi 
Bolivar — au fost cioplite în granit 
și puse la temelia neuitării.

Cei ce „descopereau" Venezuela cu 
aproape 500 de ani în urmă, conchis
tadorii, și cei născuți din stirpea lor 
n-au înțeles decît tîrziu peste ce fa
buloasă tară au dat. O țară cu re
surse imense. în pîntecul căreia col
căie una din cele mai mari pungi de 
petrol ale lumii — avuție naționa
lizată în 1975. cu scopul gospodăririi 
mai cu grijă a acesteia, al intensifi
cării explorărilor și al unei exploatări 
in favoarea dezvoltării celorlalte ra
muri ale economiei naționale. „Pen
tru a acționa eficient pe plan inter
national — declara recent în fața 
parlamentului venezuelean președin
tele Herrera Campins — este nece
sar a se avea in vedere factorul eco
nomic definitoriu pentru Venezuela 
—țară producătoare și exportatoare 
de petrol; factorul politic — o de
mocrație stabilă si consolidată; fac
torul geopolitic — Venezuela fiind, 
in același timp, tară caraibiană. an
dină. atlantică si amazoniană". Con- 
turînd imaginea specifică a tării, a- 
ceste caracteristici capătă o si mai 
mare particularitate în etnicul na
țiunii atît de plin de diversitate, în 
toleranța care nu permite germina
rea discriminărilor rasiale, în tempe
ramentul unui popor doritor prin 
însăși structura sa sufletească de 
pace, prietenie și cooperare. ,

Vatra lui Guaicaipuro. Neîmblînzi
tul, orașul unde s-a născut Simon 
Bolivar, iși înaltă creștetul spre soa
re. parcă vrînd să demonstreze lu
mii că omul este, cu adevărat, așa 
cum îl vedea poetul sud-american 
Vincente Huidobro. un „infinaut". 
adică un explorator al infinitului. 
„Trebuie să sari din Inimă in lume 
— spunea Huidobro — / Trebuie să-i 
dai omului puțin infinit...".

Ioan GR1GORESCU
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Cîteodată aprecierile sint atît de paradoxal-contradictorii, întit ade
vărul pare imposibil de identificat.

Deconcertante au fost, de pildă, știrile de la recenta conferință 
regională F.A.O. Unde, pornindu-se de la tragediile din Sahel și Ugan
da, s-a criticat contribuția insuficientă a cercetării științifice la comba
terea foametei in Africa, s-a apreciat că forțele științifice ale lumii nu 
sînt bine folosite, estimîndu-se că această cauză produce milioane de 
victime, milioane de vieți secerate. Or, concomitent, un articol din ziarul 
belgian „Le Soir" dezvăluie, dimpotrivă, ce eforturi extraordinare depun 
unii cercetători pentru problemele condiției umane, ce domenii incredibile 
investighează în acest scop.

S-ar părea că e vorba de glume, dacă n-ar fi implicați oameni 
serioși, instituții serioase și materiale serioase — cum este documentul 
despre care relatează „Le Soir" : un document de 3 000 (trei mii) de 
pagini al 
cialiștilor

Aflăm 
trimită o 
gur, doar în mod accidental ar putea să electrocuteze sau să parali
zeze pe cineva, aplicația sa de bază este eminamente pașnică — să 
ajute gospodinele, inclusiv cele din colibele africane, să aprindă ara
gazul de la distanță. Ceea ce ar contribui la înlăturarea foametei.

Aflăm, de asemenea, despre cercetările efectuate „în cel mai neaș
teptat domeniu : utilizarea limbajului secret al plantelor în scopuri de 
spionaj". Trebuie, deci multă atenție cînd primim flori la onomastică — 
de văzut dacă nu cumva cercetătorii respectivi au strecurat în buchet 
vreo garoafă-agent secret, capabilă să transmită Agenției informații 
despre schema bombei atomice din bufetul sufrageriei sau imagini 
codificate despre rețeta sufleului de dovlecei. Nu-i o glumă, e regre
tabil că botanica nu ne-a spus cum își ascund florile aparatele fotogra
fice în petale și cum folosesc staminele ca antene de radioemisie - 
noroc că acum cercetători serioși completează această lacună,

Aflăm că se desfășoară cercetări privind „stabilirea cîmpurilor mag
netice ale ființelor umane pentru a se putea citi gîndurile inamicului". 
Este un exemplu elocvent de cercetare cu aplicație pașnică — va fi 
de mare folos astrologilor, horoscopiștilor și ghicitoarelor. Deși nu-i 
greu ca unei persoane magnetizate, în sens caragialesc, să-i citești gîn
durile — cum să ajungă acasă pe un itinerar ocolind felinarele.

Să reținem și preocuparea pentru stadiul superior - de la citirea 
gîndurilor la conholul gîndirii. Cercetările se efectuează în mai multe 
direcții : prin procedee chimice, existînd deci posibilitatea de a se 
administra o linguriță de praf împotriva inflației, incit oamenii să se 
bucure in gînd cum se ieftinește viața ; sau prin hipnoză cu efecte 
persistente, post-hipnotice, îneît înfometații Sahelului și Ugandei să 
solicite rețete împotriva obezității. Se întreprind studii intense în do
meniul parapsihologiei, oamenii de știință respectivi studiind misterul 
puterilor oculte prin care pot fi îndoite la distanță lingurițe, cuțite și 
alte tacîmuri; deci, prin încordarea voinței n-ar putea fi îndoite și țe
vile tunurilor adverse ?

Probleme importante, cercetătorii cercetează, lucrează, studiază. Și 
încasează.

E adevărat, mor de foame oamenii în Africa, mor cu sutele de mii. 
Dar de unde să se mai ia forțe științifice să-i ajute ? Toată lumea e 
ocupată cu lucruri serioase, de mare aplicabilitate pașnică.

N. CORBU

C.I.A. privind realizări și preocupări ale cercetătorilor și spe- 
angajați de agenție în domeniul armelor secrete.
astfel că aceștia au pus la punct pistolul electric, capabil să 
descărcaie de 30 000 de volți la 100 de metri distanță. Desi-
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