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ÎNACEASTĂ SÂPTÂMÎNÂ

Din plin, mai puternic, cu toate forțele 
pentru încheierea secerișului!

Pină in seara zilei de 27 inlie, griul a fost re
coltat de pe 82 la sută din suprafețele cultivate. 
Aceasta inseamnă că a mai rămas de strîns 
producția de pe aproape 860 000 hectare. Ținind 
seama de timpul înaintat, dar și de instabilitatea 
vremii, este imperios necesar ca in această 
săptămină recoltarea griului să se incheie in 
toate județele. Este un obiectiv pe deplin reali
zabil. în județele din centrul și nordul țării, 
unde secerișul este intirziat, au fost aduse in 
sprijin importante forțe mecanice din județele 
care au încheiat această lucrare. Cerința esen

țială este ea, printr-o temeinică organizare a 
muncii, mijloacele mecanice, inclusiv cele tri
mise în ajutor, să fie folosite la capacitatea 
maximă.

După cum a indicat comandamentul central 
pentru agricultură, în condițiile de lucru mai 
dificile din unele județe, determinate de ploi, 
ește necesar ca porțiunile de lan zvintate să fie 
identificate în permanență și recoltate cu priori
tate. Totodată, in lanurile unde combinele nu 
pot intra, stringerea griului trebuie să se facă

cu toate mijloacele, inclusiv cu secerile și 
coasele.

în această săptămină, nu există sarcină mai 
importantă pentru oamenii muncii din județele 
și unitățile care mai au de recoltat griu decît 
încheierea grabnică a secerișului. Iată de ce 
organele de partid și agricole din aceste județe, 
consiliile unice agroindustriale și conducerile 
unităților trebuie să asigure mobilizarea puter
nică a tuturor forțelor, astfel ca întreaga recoltă 
de griu să fie strînsă cit mai grabnic și pusă 
Ia adăpost pină la ultimul bob.

\ ZASLIII

Cînd organizarea este temeinică, 
ploile nu sînt un impediment

Pină luni seara. în județul Vaslui 
griul a fost recoltat de pe 30 la sută 
din suprafața cultivată. în partea de 
sud-est si chiar in centrul județului, 
numeroase unităti — Berezeni. Rîn- 
ceni. Fălciu. Bozia. Vetrisoaia. Văleni 
de Huși. Stăriilești. Cîrja si altele — 
au recoltat pină acum mai mult de 
jumătate din suprafețele cultivate. 
Sînt de apreciat eforturile susținute 
depuse si in alte unităti pentru a se 
strînge cit mai recede griul. deși 
frecventele averse de ploaie întrerup 
fluxul normal. în aceste condiții se 
acționează operativ, se iau măsuri în 
funcție de situația existentă de la o 
oră la alta si de la o zi la alta.

Aflati permanent în cimo. mecani
zatorii. specialiștii, cadrele de con
ducere caută soluții eficiente, solele 
și tarlalele unde se poate intra la 
puține ore după o nouă repriză de 
ploaie. Pe terenurile din lunci si 
văi. pe pante, unde griul a fost cul
cat de ploile torențiale, se seceră ma
nual. La Murgeni, intr-una din zile, 
ploaia din cursul dimineții a aminat

intrarea combinelor în lan. Aceasta 
nu s-a putut face decît la ora 16. dar 
apoi s-a lucrat cu spor pină s-a în
noptat. Si în alte unităti ale consi
liului Murgeni se muncește cu mult 
simt de răspundere. Inginerul I. Anu- 
tei. directorul S.M.A.. apreciază că 
forța mecanică suplimentată cu com
bine sosite din alte iudete este sufi
cientă, în condiții de bună organi
zare a muncii, pentru încheierea 
secerișului incă în această săptămină. 
La fel consideră si inginerul-sef al 
I.A.S. Fălciu. ne care îl întilnim in 
mijlocul combinelor aflate ne una 
din solele fermei Cîrja. El apreciază 
în mod deosebit pe combinerii ve- 
niti în ajutor de la S.M.A. Șutu. 
județul Brăila. Este o formație com
pletă de 8 combine, insotite de trei 
remorci si urț atelier mecanic. Se 
lucrează intens și la C.A.P. Suietea. 
Inginerul-sef al cooperativei. V. Răș- 
canu. identifică permanent lanurile, 
mai zvintate. ..Dacă vremea va 'fi 
bună, cu o viteză de 100 hectare pe 
zi vom încheia secerișul în această

săptămină" —.menționează inginerul. 
Și în consiliul agroindustrial Huși, 
după cum ne spune ins. Teodor Lă- 
cătusu. prim-vicepresedinte al con
siliului, pentru a se grăbi recoltarea 
se lucrează și în ferestrele dintre 
ploi.

Peste tot există suficiente mijloace 
care, folosite gospodărește, pot acce
lera ritmul recoltării. Se pune între
barea dacă stadiul actual al lucrări
lor, putea fi mai avansat. ..Evident 
— precizează ins. D. Rusu. directo
rul Trustului județean al S.M.A. 
Vaslui. în unele consilii nu am reu
șit să organizăm judicios munca, ast
fel ca mijloacele mecanice să fie fo
losite cu randament sporit. Chiar în 
condițiile nefavorabile, realizările din 
consiliile Banca. Grivita. Rosiest! si 
altele sînt sub nivelul cerințelor, al 
posibilităților de care dispune iude
tul. Acum, capacitatea de recoltare 
este sporită cu 201 combine venite 
in ajutor din județele Buzău și 
Brăila".

Așadar, important este ca pes
te tot în județ să se acțio
neze ferm si operativ pentru urgen
tarea secerișului si punerea la adă
post a producției de griu. Esențială 
este nu starea vremii, ci starea de 
organizare și mobilizare a forțelor 
tehnice și umaiie.

Crăciun LĂLUCI
corespondentul „Scînteii"

La seceriș pe terenurile C.A.P. Bărboși, județul Mureș Foto : I. Koncz
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Vn vechi cunoscut m-a oprit deunăzi pe stradă.
— Ai auzit ? Iar se schimbă la noi in Brasov cartea 

de telefoane ! Nu mai înțeleg nimic. Nici n-am reușit 
să frunzărim bine actuala carte, că, poftim, dumnealor 
o schimbă iar. Ce spui de asta ? Poate că n-ar fi rău 
să scrii ceva la ziar.

— Intr-adevăr, așa stau lucrurile, a recunoscut cu 
degajare inginerul Mihai Ilie, directorul Direcției ju
dețene P.T.T. Brașov. Dar să știți că noi n-avem ce 
ne reproșa în acest caz. Vom fi nevoiți să schimbăm in 
curind și actuala carte de telefoane. Deși n-are decit 
citeva luni, totuși s-a învechit. Nu mai corespunde 
realităților județului in privința telefoniei.

— Cum așa T
— Din vara anului trecut, de cînd s-a predat la tipar, 

și pină in octombrie, tind a ieșit, numărul abonaților 
telefonici a crescut cu citeva mii. In prezent, aceștia 
nu figurează în carte. Am fi încercat, poate, tipărirea 
doar a unui supliment, insă cifra posturilor noi a fost
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atit de mare, incit a impus o regrupare a abonaților pe 
centrale telefonice, deci o nouă numerotație. Vom căuta, 
in ceea ce privește difuzarea listei abonaților. soluții 
mai economice, altfel nici viitoarea carte nu ar avea 
o viată mult mai lungă. Rețeaua telefonică va cu
noaște o nouă și continuă extindere, ceea ce ne va 
obliga să revizuim mereu cartea de telefoane.

Telefonia nu rămine în urma prefacerilor care au loc 
in viața societății noastre, a ritmului impetuos de dez
voltare pe care-l cunoaște țara în toate domeniile. In 
ultimii 4 ani, numărul locuitorilor județului Brașov a 
sporit cu peste 100 000 ; s-au construit aproape 30 000 
apartamente noi. au fost oficiate, numai in municipiul 
Brașov, peste 20 000 de căsătorii. Sint citeva repere ale 
adevărului că viața materială si spirituală a oamenilor, 
realizările si cerințele membrilor societății noastre au 
devenit mai bogate, mai complexe. Era ■ normal ca 
aceste prefaceri să se reflecte si intr-un accesoriu atit 
de indispensabil vieții curente, legăturii dintre oameni, 
cum este telefonul. La sfirșitul anului 1975. nu
mărul posturilor telefonice din Brașov era de 25 921, 
pentru ca in decembrie 1979 să ajungă la 44 000. esti- 
mlndu-se ca la sfirșitul anului curent să depășească 
mult 50 000. ,

Unii ne-am lamentat dacă am așteptat un oarecare 
timp să ne vină rindul la instalarea postului telefonic, 
alții ne mai irităm tind nu vine repede tonul, toți ne 
mirăm de ce se schimbă des cărțile cu lista abonaților. 
Ce efort de muncă și investiții ascund aceste mici ..ne
plăceri" 1 $i țiți dintre noi, cei pentru care telefonul 
a devenit un accesoriu firesc, se uitau in copilărie pe 
fereastra primăriei, minunindu-se cum oamenii dinăun
tru învirteau la o rișniță și răcneau după aceea in 
pilnia ei...

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii
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In județele Dîmbovița, 
Galați și Vilcea 

s-a terminat recoltarea
DÎMBOVIȚA. Printr-o telegramă 

adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul jude
țean Dîmbovița al P.C.R. raportează 
că lucrătorii ogoarelor, in frunte cu 
comuniștii, au încheiat recoltarea 
griului pe întreaga suprafață de 
45 550 hectare. în telegramă se ara
tă. de asemenea, că s-a încheiat și 
însămințarea culturilor duble pe în
treaga suprafață planificată, in pre
zent acționindu-se energic pentru 
eliberarea terenurilor și executarea 
arăturilor de vară, pentru urgentarea 
livrării produselor la fondul centra
lizat al statului.

Vă asigurăm, și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se arată in tele
gramă, că toți locuitorii satelor din 
județul Dîmbovița vor munci in con
tinuare cu abnegație și dăruire, ne
precupețind nici un efort pentru 
realizarea în toate sectoarele agri
culturii a unor producții mari, pe 
măsura hărniciei locuitorilor acestei 
vechi vetre de tară.

GALAȚI. Duminică și luni, sece
rișul griului s-a desfășurat din plin 
în județul Galați, deși s-au semnalat 
pe alocuri averse de ploaie. Aseară, 
oamenii muncii din agricultura ju
dețului au anunțat terminarea re
coltării griului pe întreaga suprafață 
de peste 73 200 hectare.. Comanda
mentul județean pentru agricultură 
a acționat operativ pentru ca multe 
combine din consiliile agroindustria
le Vameș. Ivești. Șendreni. Tulucești 
să fie deplasate spre zona nordică, in 
scopul impulsionării secerișului si in 
unitățile in care griul a ajuns mai 
tirziu în faza de recoltare. (Victor 
Pîrlog).

VÎLCEA. După aproape două săp- 
tămini de muncă dîrză, duminică 
seara mecanizatorii, ceilalți lucrători 
ai ogoarelor din județul Vilcea au 
încheiat secerișul griului pe toate 
cele 22 569 hectare, precum și insă- 
mînțarea culturilor duble pe cele 
5 000 ha planificate. Ieri, intr-un șir 
de unități din județ, s-au concentrat 
importante forțe pentru încheierea 
arăturilor. (Ion Stanciu).

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, pe Gaston 
Thorn, președintele in exercițiu al 
Consiliului Comunității Economice 
Europene (C.E.E.), viceprim-ministru, 
ministrul afacerilor externe și co
merțului exterior al Luxemburgului, 
care, în fruntea unei delegații a 
C.E.E., a făcut o vizită in țara 
noastră prilejuită de semnarea, la 
București, a acordurilor negociate 
între România și C.E.E.

A luat parte Cornel Burtică, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

Au fost de față Wilhelm Hafer- 
kamp, vicepreședinte al Comisiei 
C.E.E., responsabil cu relațiile ex
terne, Jean Dondelinger, ambasado
rul Luxemburgului pe lingă C.E.E., 
președinte în exercițiu al Comite
tului reprezentanților permanenți. 
Sir Roy Denman, director general 
pentru relații externe in C.E.E., pre
cum și Louis Jean Marie Bau wens, 
ambasadorul Olandei la București.

Președintele in . exercițiu al Con
siliului C.E.E. a exprimat gratitudi
nea pentru întrevederea acordată și a 
apreciat prilejul de a se întîlni și a 
avea cu președintele României un 
schimb de păreri în probleme im
portante care confruntă astăzi ome
nirea.

în cadrul convorbirii, de ambele 
părți s-au exprimat deplina satis
facție față de semnarea acordurilor 
de colaborare între România și 
Comunitatea Economică Europeană și 
convingerea că acestea vor stimula 
dezvoltarea și diversificarea coope
rării dintre țara noastră. C.E.E. și 
țările membre ale acestui organism, 
vor stimula extinderea schimburilor 
comerciale în folosul reciproc, al 
cauzei generale a păcii, înțelegerii și 
conlucrării pe continentul european, 
și. în întreaga lume. în acest cadru 
s-a subliniat importanța creării 
Comisiei mixte între Republica So
cialistă România și Comunitatea Eco
nomică Europeană, menită să con
cretizeze acțiunile de colaborare și 
cooperare dintre România și C.E.E.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții politice 
mondiale. S-a apreciat că situația 
internațională se menține încă des
tul de încordată ca urmare a tendin
țelor de reîmpărțire și consolidare a 
sferelor de influență, a crizei econo
mice, a celei energetice și petro
liere, subliniindu-se că este imperios 
necesar să se acționeze, în conti
nuare, cu toată hotărirea în direcția 
reluării și continuării politicii de 
destindere, pace, colaborare și res
pect al independenței naționale. S-a 
evidențiat importanța luării de. mă
suri concrete, eficace, în scopul li

chidării subdezvoltării și reduceri! 
decalajelor economice dintre state, 
ceea ce este in folosul tuturor țâri
lor, inclusiv al celor dezvoltate, așe
zării relațiilor economice și politice 
dintre state pe baze noi, democra
tice, de deplină egalitate. în acest 
sens, s-a reliefat importanta pregă
tirii temeinice a sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. din. 
acest an consacrată edificării noii 
ordini economice internaționale.

A fost reliefată, de asemenea, im
portanța deosebită a înfăptuirii se
curității și dezvoltării colaborării pe 
continentul nostru, apreiciindu-se că 
acordurile încheiate între’ România 
și C.E.E. servesc cauza Unei largi și 
neîngrădite cooperări între toate 
statele europene. S-a evidențiat, de 
asemenea, necesitatea "unei bune 
pregătiri a reuniunii, diri acest an, 
de la Madrid, pentru ca' aceasta să 
dea un nou impuls tfhducerii în 
practică, ca un tot unitar,, a angaja
mentelor asumate prin Actul final de 
la Helsinki, să contribuie ala lărgirea 
colaborării dintre statele europene 
și îndeosebi să ducă la iîlăsuri con
crete, eficiente de dezangajare mili
tară și dezarmare, de reducere a 
cheltuielilor militare.

întrevederea a decurs într-c 
atmosferă cordială.

Profundă satisfacție, deplină aprobare 
față de rezultatele fructuoase ale vizitei efectuate 
in Franța de președintele Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
Din toată țara, telegrame 

adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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VIITORUL
CARE ÎNCEPE ASTĂZI

Cu prilejul aniversării a 
15 ani de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R., in detașa
mentele de pionieri s-a făcut 
pretutindeni... istorie. O isto
rie la îndemîna oricui, căci 
cronicarii ei se află printre 
noi. Aproape fără excepție, 
oamenii aceștia în plină 
maturitate, aflati la 30—35 
de ani. pe care copiii îi 
numesc atit de firesc tată, 
mamă, unchi, pe care îi 
vedem la catedră. în fața 
tablourilor de comandă, pe 
scene, care înalță pretu
tindeni rodul muncii sau 
cîntecul lui, au fost în 1965 
pionieri sau uteciști. Și cînd 
din aproape toate unitățile 
pionierești ne vin asemenea 
vești : „ne-am întîlnit cu to
varășul... fost pionier", „am 
realizat un panou cu foștii 
uteciști din 1965". „avem pină 
acum autografele a mai bine 
de jumătate din cei care au 
alcătuit acum 15 ani unitatea 
noastră pionierească", eu știu 
că, inevitabil, aceste acțiuni 
au fost prilejuri de a face 
nu numai istoria acestor ul
time trei cincinale, dar, tot
odată, o istorie ceva mai sub
tilă, anticipativă, un fel de 
cronică a ceea ce va urma. 
Este cu neputință să fi fost 
altminteri. Citez dintr-o scri
soare din București : „în ul
tima lună ne-am întîlnit cu 
trei foști elevi ai școlii noas
tre — un tovarăș colonei de 
grăniceri, directorul unei În
treprinderi și un actor (...). 
O să vă mirați, dar eu nu 
le-am pus nici o întrebare. 
Tot timpul cit s-au găsit în 
mijlocul nostru, eu îmi pu
neam mie întrebări, «Eu — 
mă întrebam — ce voi fi 
peste 15—20 de ani ?» Sau : 
«Ce voi spune eu în vara 
anului 1990, atunci cînd și eu

voi fi... fost pionier?»". Și 
simt imboldul de a răspunde: 

„Nu, dragul meu, nu mă 
mir de fel. Eu știu că timpul 
tău cel mai firesc este viito
rul, tocmai cum pentru un 
navigator, înaintea clipei 
cînd se ridică ancora, cea mai 
prezentă imagine este... ceea 
ce va fi, mările și oceanele, 
escalele și porturile, toate 
pînă la ultimul chiar, cel de 
reîntoarcere (din care încă 
nici n-a plecat). Așadar, nu 
mă miră deloc că intîlnirile 
acestea au fost, printre alte-

Insemnări de Mircea
SĂNTIMBREANU

le, un prilej de a te afunda 
într-o cronică incă nescrisă, 
cronica deceniilor viitoare, 
cind tu. pionierul de astăzi, 
vei fi devenit o... amintire. 
Și aceasta pentru că în ecua
ția cu atitea necunoscute care 
este viitorul există și multe 
cunoscute și chiar certitudini, 
pentru că, pornind să taci 
înconjurul propriei vieți, știi 
cu siguranță cel puțin trei 
lucruri : 1) că marea îți va 
fi favorabilă ; 2) că nava va 
fi solidă ; 3) că ai prieteni 
de nădejde, care îți vor sem
naliza. ca niște faruri prie
tene, primejdiile, te vor 
călăuzi și încuraja cu atit 
mai mult cu cît drumul tău 
va fi mai îndrăzneț și mai 
aparte pe drumul creației.

Desigur, sint și necunoscu
te. în primul rînd tu însuți, 
căci, pe măsură ce trece tim
pul. tu însuți vei fi mereu 
altul. Ce fel de altul ? Un 
altul mai puternic, mai pri
ceput, mai înzestrat. Sigur 
că toate aceste sporuri nu 
cad din cer, nu ele te caută 
pe tine. Tu trebuie să Ie ieși

în întimpinare. Cînd ? Zi de 
zi, oră de oră. Cărările pe 
care umblă forța, priceperea, 
cutezanța sint cunoscute. 
Acolo va trebui să le aștepți. 
Ce spun în această privință 
foștii pionieri și uteciști cu 
care te întîlnești ? Nu cu 
mult altceva decît ai putea 
spune și tu, căci o mare 
parte din aceste drumuri 
aparțin vîrstei pionieriei : ei 
învățau, făceau drumeții, 
serbări, întreceri, munceau, 
se deprindeau să se descurce 
singuri, să ajute pe alții sau 
măcar să nu-i încurce ș.a. Cu 
alte cuvinte, își făceau da
toria, fertilizind acel teren 
din care răsare dintotdeauna 
viitorul, ziua de azi, prea pli
nul ei. Așadar, la întrebarea 
ta : „Ce vei povesti peste 20 
de ani ?“, iată răspunsul : 
,.Gîndește-te bine ce faci azi. 
Aceasta și nu altceva vei 
avea de povestit și peste 20 
și peste 30 de ani ! Nu ceea 
ce aveai de gînd să faci. As
cultă bine povestirile invita- 
ților tăi, foști pionieri— Po
vestirile tale, în esență, cu 
toate deosebirile de timp, vor 
folosi aceleași verbe : „am 
făcut", „am inițiat", „am 
realizat".

Ai grijă ca aceste vorbe 
pentru cînd și tu vei fi fost... 
pionier să nu rămină goale. 
Și știu bine că sub priveghe
rea încercatului cirmaci al 
partidului comuniștilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
sub neobositul său imbold 
adresat întregii suflări româ
nești de a face totul pentru 
propășirea patriei socialiste, 
aceste vorbe pentru cind și 
tu vei fi... fost pionier nu 
vor rămine goale. Nu florile 
de hîrtie se prefac In roade, 
e știut, ci acelea nutrite de 
seva vieții, pulsînd solar în 
marele trunchi... J

„Să înfăptuim in mai bune condiții principiile democrației mun
citorești și socialiste prin angajarea mai activă a maselor popu
lare, a oamenilor muncii, a adunărilor generale, in dezbaterea apro
fundată a tuturor problemelor".

NICOLAE CEAUȘESCU

Cu exigență și răspundere 
pentru realizarea planului

La adunarea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii de la 
„Elecțromureș" — unitate importan
tă a industriei noastre construc
toare de mașini — problemele de 
fond ale îmbunătățirii activității eco
nomice, ale realizării planului s-au 
dezbătut aprofundat, cu responsabili
tate și exigentă muncitorească. La 
sfirșitul dezbaterilor îi solicităm 
tovarășului Ion Toader. secreta
rul comitetul de partid si pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii. să facă o scurtă caracterizare a 
adunării generale.

— S-a criticat mult, și e bine. în 
'ansamblu insă, consider că adunarea 
generală nu a fost asa de reușită ca 
alte adunări. Si aceasta în primul 
rînd pentru că oamenii s-au concen
trat în principal asupra unor proble
me privind aprovizionarea si desfa
cerea producției, de solutionarea că
rora depind rezultatele întregii noas
tre activități. Problemele 'noastre in
terne. care, dealtfel, au fost în cen
tru! atenției dezbaterilor din adună
rile generale din secții, ar fi trebuit 
mai profund analizate. Iar , aceste 
probleme există, sînt cunoscute : 
perfecționarea organizării producției 
si a tehnologiilor de fabricație, ridi
carea nivelului tehnic al produselor, 
ca să nu mai vorbesc de problemele 
financiare, a căror rezolvare depin
de in primul rînd de noi.

Apreciem spiritul exigent al secre
tarului comitetului de partid, dar nu 
și întru totul punctul său de vedere. 
Desigur, lista problemelor ce trebuie 
dezbătute în adunarea generală 
dintr-o întreprindere este în general 
foarte largă. Important este însă ca. in 
fiecare caz în parte, consiliul oameni
lor muncii să manifeste capacitatea 
de a desprinde, din multitudinea de 
probleme si sarcini, pe cele mai di
ficile. pe care să le supună dezba

terii. astfel ca oamenii să-si exprime 
opiniile si, în cunoștință de cauză, să 
propună măsurile practice imediate 
pentru rezolvarea lor. Cu ce idei si 
propuneri s-a încheiat adunarea ge
nerală ? — iată întrebarea al cărei
răspuns reflectă. în fiecare caz în 
parte. însăși eficienta adunării gene
rale. Iar aici, la „Elecțromureș". ju
decind din acest unghi de vedere, 
putem spune că adunarea generală 
și-a atins scopul. Muncitorii ingi
nerii și economiștii carp au luat

La întreprinderea 
„Elecțromureș" 

din Tîrgu Mureș

cuvîntul au adus în fata adunării 
generale' citeva din problemele reale 
cu care se confruntă colectivul aces
tei unități. Să-i ascultăm pe citiva 
dintre ei.

Inginerul Orban Carol, sef de sec
ție : ..Colectivul secției in care lu
crez. ca si cel al întreprinderii, si-a 
depășit planul pe semestrul 1. Dar 
in loc să vin aici în fata adunării cu 
bucurie pentru a prezenta un ase
menea succes, sint nevoit pentru că 
asta e realitatea, să arăt că nu toa
te lucrurile merg bine. ince- 
pind cu planificarea activității noas
tre. continuind cu aprovizionarea 
si pină la desfacerea producției. Ne 
știm bine si lipsurile noastre. Dar de 
data asta vreau să insist asupra unor 
neajunsuri de altă natură, pentru că 
au devenit acute. In primul rînd. în 
ciuda repetatelor noastre sesizări la 
centrală — C l.M.M.E. București 
— se menține o necorelare intre in
dicatorii de olan fizici si valorici: in 
al doilea rind. am ajuns ca. in pro

bleme de aprovizionare, „rugămin
țile". apelurile la bunăvoința centra
lei și a. furnizorilor să devină un 
mod obișnuit de a lucra. $i-au tăcut 
un obicei unii tovarăși din centrală 
și minister să 'vină să-si noteze pro
blemele. să promită soluții si apoi să 
uite totul. Ar trebui să se ridice mal 
des de pe scaun asemenea tovarăși si 
să coboare în întreprindere, in mij
locul muncitorilor, pentru a se con
vinge de justețea solicitărilor noas
tre: Iată, de pildă. ve baza 
unei exigente evaluări a normelor de 
consum, ni se stabilește o cotă de 80fl 
tone de fontă cenușie, dar nu ni se 
dă repartiție decit pentru 333 tone, Si 
nu este singurul caz. Ce să facem 
în asemenea situații ? Trimitem de
legați la centrală sau la minister, dar 
adesea nimeni nu-i ia in seamă. Eu 
cred că. pentru buna funcționare a 
noului mecanism economic, si cen
trala. si ministerul ar trebui mai ri
guros și mai precis implicate in so
lutionarea problemelor".

Carolina Cioroca. muncitoare în 
secția cablai auto : „Secției noastre 
îi revin sarcini de răspundere în 
realizarea producției de autoturisme 
și autovehicule a tării. Ca să onorăm 
din plin această sarcină, esențial este 
ca si activitatea noastră internă să fie 
mai bine organizată. In acest 
sens cer ca. neîntirziat. să se asigure 
o mai bună dotare cu scule a locu
rilor de muncă si o aprovizionare rit
mică cu materiale. Totodată, tovarășii 
care se ocupă de reparații trebuie să 
manifeste o mai mare exigentă în re
pararea matrițelor, care se defectează 
foarte des Cit privește planul de 
măsuri tehnico-organizatorice. const-

Viorel SĂLAGEAN 
Gheorqhe GIURGIU

(Continuare în pag. a III-a)
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Comuniștii, toti oamenii muncii 
din Capitală asemenea întregului 
nostru popor, au urmărit cu înaltă 
satisfacție și legitimă mîndrie pa
triotică vizita oficială pe care ati 
efectuat-o. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Franța și •ă 
adresează, din adîncul inimii, cele 
mai calde mulțumiri, odată cu 
profunda lor recunoștință, pentru 
rezultatele deosebit de fructuoase 
ale acestei noi si strălucite solii de 
pace și prietenie, care, conferind noi 
dimensiuni colaborării între cele 
două țări si popoare. în contextul 
actualei situații internaționale, se în
scrie totodată ca o importantă con
tribuție a României socialiste la so
lutionarea — în spirit realist, con
structiv, pe calea tratativelor — a 
marilor probleme ale lumii con
temporane. la întărirea climatului 
destinderii si securității europene, 
la afirmarea cauzei păcii si progresu
lui în întreaga lume — se spune in 
telegrama COMITETULUI MUNI
CIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R.

Exprimindu-ne si cu acest prilej 
deplina adeziune la înteleapta poli
tică internă și externă a partidului 
și statului nostru, îngăduiți-ne, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă aducem profundul nostru oma
giu pentru modul minunat în care 
ati acționat si acționați cu o neseca
tă energie pentru afirmarea cu vi
goare pe arena internațională a in
tereselor si năzuințelor supreme ale 
poporului român, pentru pilduitorul 
devotament si patriotismul nemărgi
nit cu care slujiți tara și poporul.

Oamenii muncii din Capitală vă 
asigură că vor acționa cu toate for
țele pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
le revin din hotăririle Congresului 
al XII-lea al partidului, pentru spo
rirea contribuției Capitalei la dez
voltarea economico-socială a patriei, 
la ridicarea continuă a nivelului de 
trai ai întregului popor.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se arată: 
Oamenii muncii de ne înfloritoarele 
meleaguri ale Albei au urmărit, mult 
stimate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, noua solie de pace, prie
tenie și rodnică colaborare pe care 
ati purtat-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. pe pămin- 
tul Franței, strălucită confirmare a 
politicii consecvente a României de 
statornicire în relațiile dintre țâri si 
popoare a unui climat de încredere 
reciprocă și conlucrare in interesul 
salvgardării destinderii internaționale. 
Urmărind cu viu interes și deplină 
satisfacție etapele vizitei pe care ati 
intreprins-o in Franța, am putut 
încă o dată constata prețuirea si sti
ma de care se bucură peste hotare 
remarcabila dumneavoastră persona
litate, activitatea titanică pe care o 
desfășurat!, făurind, în ultimii 15 
ani de cind vă aflati în fruntea na
țiunii noastre, un nou destin patriei, 
în admirația lumii întregi.

Exprimind încă o data adeziunea 
unanimă fată de politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. recunoștința vie fată de contri
buția dumneavoastră inestimabilă la 
clădirea ei. oamenii muncii din cu
prinsul județului Alba — români, 
maghiari, germani — vă încredin
țează. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că sînt ferm hotăriti să 
facă totul pentru realizarea mărețe
lor obiective stabilite de Congresul al 
XII-lea. contribuind tot mai mult la 
înflorirea economică si socială a pa
triei. la creșterea continuă a presti
giului său pe arena mondială.

Ne-a produs o puternică impresie 
și nețărmurită admirație — se spune 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. — acti
vitatea neobosită pe care ati desfă
șurat-o și cu acest prilej, modul in 
care ati dat încă o dată expresie 
voinței ferme a poporului nostru de 
a trăi in pace, prietenie si colabora
re cu toate popoarele lumii, pasiu
nea și realismul cu care, in cuvintă- 
rile tinute, ați pledat cu forța de 
convingere pe care o au ideile juste, 
pentru depășirea actualei situații de 
încordare din viata internațională, 
pentru trecerea efectivă la dezanga
jarea militară si dezarmare, la res
pectarea neabătută a principiilor 
deplinei egalități. independentei și 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne si avantaju
lui reciproc, singura temelie pe care 
se poate asigura o pace durabilă, 
întări securitatea, dezvolta civilizația 
si asigura climatul ca minunatele 
cuceriri ale științei să servească 
omului, fericirii și libertății sale.

Avem ferma convingere că discu
țiile purtate cu acest prilej. întîlni- 
rile cu reprezentanți de frunte ai 
vieții politice si economice franceze, 
vizitele în întreprinderi. înțelegerile 
convenite, declarația încheiată creea
ză un cadru si mai favorabil si con
feră noi dimensiuni cooperării și 
conlucrării româno-franceze pe mul
tiple planuri, in interesul ambelor 
popoare, al cauzei întăririi climatu
lui de prietenie, colaborare și pace 
în lume.

Aprobind din toată inima rezul
tatele deosebit de rodnice cu care 
s-a încheiat această vizită, vă asigu
răm. mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea fer
mă a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din Argeș, de a munci 
cu pasiune si dăruire, cu înaltă res
ponsabilitate pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice și social-cultu- 
rale ce ne revin.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. se 
spune: Comuniștii, toti oamenii 
muncii, români. maghiari, germani 
și de alte naționalități, din județul 
Brasov au urmărit cu viu interes 
vizita oficială efectuată de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. impreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu. în Franța si îsi ex
primă deplina satisfacție fată de re
zultatele fructuoase ale noului dialog 
la cel mai înalt nivel româno-fran- 
cez. expresie grăitoare a îndelunga
telor si bogatelor tradiții de priete

nie, legate prin profunde afinități 
spirituale, de cultură, si origine între 
popoarele român și francez, a rela
țiilor de colaborare si cooperare pe 
multiple planuri dintre România si 
Franța.

Cu inimile pline de bucurie si mîn
drie patriotică, oamenii muncii bra
șoveni. in frunte cu comuniștii, folo
sesc și acest prilej pentru a vă încre
dința. mult stimate si iubite tovarășe 
Nioolae Ceaușescu. de sentimentele 
lor de nețărmurită dragoste și 
profund devotament, de adeziunea lor 
deplină fată de tot ceea ce inițiali 
și întreprindeți în fruntea partidului 
Si statului pe olanul politicii interne 
și externe si se angajează să acțio
neze cu toată energia și fermitatea 
pentru transpunerea in viată a Pro
gramului Partidului Comunist Ro
mân. a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea. sporind astfel contribuția lor 
la înfăptuirea marilor idealuri ale 
socialismului si comunismului' pe 
pămintul scumpei noastre patrii.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți locuitorii de pe stră
bunele meleaguri brăilene au urmărit 
cu deosebit interes si deplină sa
tisfacție vizita oficială pe care ați 
întreprins-o dumneavoastră, impreu
nă cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. în Franța, considerînd-o 
ca pe o nouă și excepțională con
tribuție la dezvoltarea tradiționale
lor legături româno-franceze. la cau
za întăririi prieteniei și conlucrării 
intre popoarele Europei, la triumful 
ideilor nobile ale .progresului, cau

• Acțiune politică de larg răsunet, care deschide orizonturi și mai ample tradi
ționalelor legături de prietenie și colaborare româno-franceze

• Contribuție remarcabilă la cauza destinderii și înțelegerii internaționale, a securității 
și cooperării in Europa și in lume

• Afirmare fermă a hotărîrii oamenilor muncii din patria noastră de a sprijini prin noi 
realizări politica internă și externă a partidului și statului nostru al cărei strălucit 
promotor este tovarășul Nicolae Ceaușescu

zei păcii, destinderii, independenței 
Si suveranității națiunilor lumii — 

.se spune in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN BRĂILA 
AL P.C.R.

Relațiile diplomatice româno-fran
ceze. bazate pe stimă și respectul 
reciproc, pe deplina egalitate în 
drepturi, de la ale căror inceputuri 
am sărbătorit în acest an un secol, sint 
grăitoare exemple ale modului cum 
două state europene, indiferent de 
orinduirea socială și mărimea lor, 
acționează pentru întărirea și extin
derea colaborării, pentru triumful 
ideilor de pace si prietenie in întrea
ga lume.

Acum la întoarcerea in tară, pe 
pămintul ne care-1 iubiți ca nimic 
altceva sub soare, permiteți-ne să 
vă urăm din adincul inimilor noas
tre multă sănătate, deplină putere 
de muncă si noi izbinzi la cîrma 
partidului și tării, spre* binele și 
fericirea poporului, trup din trupul 
căruia sînteti.

în telegrama MINISTERULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE se spune : 
în posturile datoriei lor. militarii, 
asemenea întregului nostru popor, 
au trăit cu intensitate momentele vi
zitei, au urmărit cu viu interes In- 
tîlnirile și convorbirile cu președin
tele Republicii Franceze, cu oficiali
tăți și personalități de seamă ale 
vieții politice, economice, științifice 
și culturale din această tară. Rezul
tatele strălucite cu care ati încunu
nat si această nobilă misiune peste 
hotarele patriei deschid largi per
spective extinderii și diversificării 
relațiilor de prietenie și colaborare, 
pe multiple planuri, româno-france
ze. in interesul celor două țări și 
popoare, al cauzei păcii și securită
ții în Europa si in întreaga lume, al 
soluționării marilor probleme cu care 
se confruntă omenirea in epoca ac
tuală.

Exprimîndu-și aprobarea unanimă 
și deplina satisfacție pentru rezul
tatele fructuoase ale acestei vizite, 
militarii de toate gradele vă asigu
ră. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vor munci și 
în viitor cu dăruire pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, al cărei arhitect și promotor 
sinteti. Cu toată fermitatea vom ac
ționa pentru ridicarea procesului de 
instruire si educare a trupelor pe 
cotele unei calități noi. superioare, 
pentru continua intărire a ordinii, 
disciplinei militare si vigilentei re
voluționare. pentru sporirea perma
nentă a capacității combative a 
armatei, fiind în orice moment gata 
ca, la ordinul patriei, al dumnea
voastră, tovarășe comandant suprem, 
să apărăm, împreună cu întregul 
ponor, cuceririle revoluționare, in
dependenta. suveranitatea și inte
gritatea României socialiste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se spu
ne : Vizita oficială întreprinsă de 
dumneavoastră. îmnreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in Franța s-a în
scris in cronicile vremii ca o nouă 
și strălucită contribuție la cauza bu
nei înțelegeri, a colaborării, priete
niei și păcii în Europa și în întreaga 
lume. Ea constituie o nouă confir
mare a justeței politicii partidului si 

statului nostru de dezvoltare conti
nuă a colaborării si cooperării eco
nomice. tehnico-stiintifice si cultu
rale dintre țări cu orânduiri sociale 
diferite. Prin concluziile si înțelege
rile la care s-a aiuns si prin urmă
rile sale, această vizită probează din 
nou cit de necesară este așezarea' 
relațiilor dintre state pe baza res
pectării neabătute a principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și colaborării 
reciproc avantajoase.

Comuniștii, toti clujenii — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
mîndri că prin glasul și fapta dum
neavoastră s-au afirmat din nou 
idealurile constructive, pașnice ale 
poporului român, dorința sa fierbin
te de a contribui la dezvoltarea prie
teniei si colaborării între popoare, la 
făurirea unei lumi mai drepte, vă în
credințează că vă vor urma în tot 
ceea ce gînditi si întreprindeți sure 
binele si fericirea întregului nostru 
popor si vor munci cu responsabili
tate si sîrguință pentru a îndeplini 
in mod exemplar sarcinile ce le re
vin din istoricele hotărîri adoptate de 
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului, pentru a spori aportul jude
țului Cluj la înflorirea scumpei noas- 
trei patrii.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN COVASNA AL 
P.C.R. se spune : Comuniștii, toti oa
menii muncii, români și maghiari, 
din județul Covasna. impreună cu 
întregul nostru popor, au urmărit cu 

un interes deosebit, mîndrie patrio
tică și cu sentimente de deplină 
satisfacție desfășurarea vizitei pe 
care ați efectuat-o pe pămintul 
Franței. Această vizită, ca dealtfel 
toate intîlnirile dumneavoastră cu 
oameni de stat, cu personalități mar
cante din orice țară a globului, este 
o expresie a consecvenței politicii 
pe care de peste un deceniu și ju
mătate o promovați pentru cauza 
nobilelor idealuri de pace și priete
nie între toate popoarele lumii, se 
înscrie organic in șirul multiplelor 
acțiuni pe care țara noastră, sub con
ducerea dumneavoastră, le-a inițiat 
pentru respectarea independenței și 
suveranității naționale a tuturor țări
lor lumii.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că oamenii 
muncii din județul Covasna, strins 
uniți în jurul partidului, își manifes
tă atașamentul total față de întreaga 
politică internă și externă a parti
dului și statului nostru, acționează 
ferm pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului, pentru înfăptuirea fără 
preget a prețioaselor dumneavoastră 
indicații, făcînd să sporească contri
buția noastră la înălțarea patriei pe 
noi trepte de progres și civilizație.

Cu aceste ginduri, pornite din 
adîncul inimilor noastre, vă rugăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășă Elena 
Ceaușescu, să primiți sincere urări 
de sănătate, fericire și putere de 
muncă pentru a conduce ’și pe mai 
departe poporul nostru pe drumul 
fericirii și bunăstării.

COMISIA CENTRALĂ DE REVI
ZIE A PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN a luat cunoștință cu depli
nă satisfacție și mindrie de rezulta
tele politice deosebite ale vizitei pe 
care ați efectuat-o în Franța, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
S-au dovedit și cu acest prilej înal
tele dumneavoastră calități de per
sonalitate prestigioasă a lumii con
temporane, de Înțelept conducător, 
de luptător consecvent pentru inde
pendența și suveranitatea popoarelor, 
pentru pace și prietenie in lume.

Această vizită se înscrie ca un mo
ment deosebit de însemnat in cadrul 
relațiilor tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre România și Franța 
și reflectă prin întregul' ei conținut 
continuarea pe plan extern a politi
cii interne a tării noastre, spre bi
nele și fericirea națiunii române. 
Dăm o inaltă apreciere rezultatelor 
deosebit de fructuoase ale vizitei, 
faptului că si cu acest prilej s-au 
stabilit noi măsuri pentru dezvolta
rea cooperării economice, intensifi
carea relațiilor cuitural-științifice și 
tehnice între cele două țări. Sîntem 
pe deplin convinși că vizita dumnea
voastră, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu; in Franța va aduce o 
contribuție însemnată la continua 
dezvoltare a relațiilor tradiționale 
dintre cele două state, la consoli
darea păcii și prieteniei între po
poare.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. 
se spune : Trăind nețărmurita min
drie patriotică și imensa satisfacție 
pentru rezultatele remarcabile cu 
care s-a încheiat noua și strălucita

rdumneavoastră solie de pace, cola
borare și prietenie pe care ați pur
tat-o, împreuna cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, pe pămin- 
tul Franței, comuniștii, toți cei ce 
muncesc și trăiesc in județul Dîm
bovița vă adresează, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
expresia celor mai calde sentimente 
de dragoste și recunoștință pentru 
activitatea neobosită ce o desfășurați 
pe plan intern și internațional, pentru 
contribuția inestimabilă pe care o 
aduceți la dezvoltarea raporturilor 
de colaborare și bună înțelegere între 
statele lumii, la cauza păcii și secu
rității mondiale.

Exprimîndu-și "'deplina aprobare, 
adeziunea totală față de rezultatele 
acestei vizite deosebit de fructuoase, 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe înfloritoarele plaiuri ale Dîmbovi
ței dau glas încă o dată satisfacției de 
a fi contemporanii acestei epoci fără 
seamăn, în milenara istorie a po
porului român, cînd numele patriei 
noastre, prin activitatea dumnea
voastră de eminent om politic, ce a 
ciștigat stima și admirația popoare
lor, se afirmă in chip strălucit ca un 
simbol al cooperării și păcii, ca un 
model de abordare și rezolvare știin
țifică creatoare a problemelor com
plexe cu care se confruntă omenirea.

Exprimind cele mai alese ginduri 
și sentimente ale oamenilor muncii 
hunedoreni — mineri și siderurgiști, 
constructori și energeticieni, lucră
tori ai ogoarelor și intelectuali, tineri 
și virstnici, români, maghiari, ger

mani și de alte naționalități — CO
MITETUL JUDEȚEAN HUNEDOA 
RA AL P.C.R. și CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN vă asigură, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de cel mai înalt respect, 
de cea mai aleasă considerație pen
tru rezultatele deosebit de rodnice și 
fructuoase ale vizitei oficiale efec
tuate in Franța.

Contactele și convorbirile la cel 
mai inalt nivel deschid o nouă per
spectivă in lărgirea și dezvoltarea 
raporturilor de colaborare și priete
nie intre România și Franța, care iși 
vor amplifica in viitor conlucrarea 
în domenii de virf, moderne, cum 
sint construcția de mașini, electroni
ca, electrotehnica, energia nucleară 
— ramuri de mare Însemnătate pen
tru înfăptuirea mărețelor obiective 
ale continuării industrializării socia
liste stabilite de Congresul al XII-lea 
al partidului nostru.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Hunedoara, uniți în cuget 
și fapte, ne exprimăm și cu acest 
prilej, din adîncul ființei noastre, 
adeziunea deplină la întreaga politi
că internă și externă a partidului și 
statului nostru, odată cu hotărîrea 
fermă de a nu precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea neabătută a 
tuturor sarcinilor ce ne revin din 
programul insuflețitor al partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

însoțindu-vă permanent cu inima și 
cu gîndul în vizita de însemnătate 
istorică ne care dumneavoastră. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
ati întreprins-o în Republica France
ză. comuniștii. întregul personal al 
MINISTERULUI DE INTERNE au 
urmărit cu viu interes, cu profundă 
satisfacție si justificată mindrie pres
tigioasa activitate pe care ati desfă- 
surat-o în calitate de înalt si strălu
cit sol al României socialiste.

Nutrim convingerea fermă că în- 
tîlnirile si convorbirile pe care le-ati 
avut cu președintele Valăry Giscard 
d’Estaing si cu celelalte personali
tăți franceze deschid noi si ample 
perspective adincirii si lărgirii rapor
turilor de colaborare pe multiple pla
nuri dintre România si Franța, în in
teresul reciproc al popoarelor noas
tre. al cauzei păcii si destinderii, al 
dezvoltării si cooperării internațio
nale.

Comuniștii. întregul personal al 
Ministerului de Interne își exprimă, 
intr-un singur glas, deplina adeziune 
si aprobare fată de rezultatele deo
sebit de rodnice ale vizitei efectuate 
in Franța, hotărîrea fermă și unani
mă de a îndeplini în mod exemplar 
misiunile încredințate de partid, de 
a acționa cu consecventă pentru apă
rarea cuceririlor revoluționare ale 
poporului, a ordinii și liniștii publi
ce a drepturilor si libertăților cetă
țenești. de a milita pentru transpu
nerea în viată a sarcinilor ce ne re
vin din istoricele documente elabo
rate de cel de-al XII-lea Congres al 
partidului, a ordinelor si indicațiilor 
dumneavoastră. în vederea asigurării 
independenței și suveranității scum
pei noastre patrii.

In consens cu întregul partid si po
por. oamenii muncii, toti locuitorii 
județului Ialomița au urmărit cu 

profund interes, deplină satisfacție si 
mîndrie patriotică vizita oficială pe 
care dumneavoastră, mult stimate si 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. ati întreprins-o în Franța 
— se spune în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA AL 
P.C.R.

Noi toti. cei ce trăim si muncim 
pe aceste meleaguri milenare, sîntem 
mîndri că vă avem în fruntea națiu
nii noastre pe dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit 
fiu al poporului, personalitate de 
frunte a vieții internaționale, mili
tant de seamă al înțelegerii si conlu
crării între popoare, cunoscut si 
apreciat în întreaga lume pentru di
namismul si perseverenta cu care ac
ționați in vederea realizării unui cli
mat de pace si înțelegere internațio
nală. instaurarea unei lumi mai bune 
și mai drepte ne planeta noastră.

Vă asigurăm. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, avînd perma
nent exemplul dumneavoastră de 
«muncă și dăruire, ne vom intensifica 
eforturile în vederea înfăptuirii 
neabătute a hotărîrilor adoptate de 
cel de-al XII-lea Congres al partidu
lui, știind că prin faptele noastre de 
muncă ne vom spori contribuția Ia 
lupta pentru asigurarea unui climat 
de pace si înțelegere în întreaga 
lume.

Intîlnirile și convorbirile purtate 
cu președintele Franței, cu alte per
sonalități importante ale vieții poli
tice și economice, declarația adop
tată reprezintă temeiuri noi și 

trainice pentru lărgirea și Întărirea 
colaborării pe mai departe dintre 
România și Franța, atit pe plan bila
teral, cit și in soluționarea proble
melor internaționale, spre folosul 
ambelor țări, in interesul cauzei 
păcii, destinderii și independentei 
popoarelor — se spune in telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN ILFOV AL P.C.R. Pentru noi 
este temei de satisfacție și legitimă 
mindrie patriotică marea audientă 
dobindjtă de concepția dumneavoas
tră despre noile principii și relații 
internaționale, sprijinul tot mai larg 
de care se bucură activitatea dum
neavoastră de militant strălucit pen
tru respectarea neabătută a dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, fără nici un amestec 
din afară.

Rezultatele vizitei Întreprinse în 
Franța reprezintă pentru noi un nou 
prilej pentru a vă adresa, dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu cele mai calde feli
citări și sentimente de profundă gra
titudine.

Oamenii muncii din județul Ilfov, 
se angajează să facă totul pentru a-și 
îndeplini în mod exemplar sarcinile 
ce le revin in acest an și in întregul 
cincinal in industrie, agricultură, in 
toate domeniile de activitate, să facă 
totul pentru a păși cu succes in noul 
cincinal care marchează, prin mo
bilizatoarele sarcini stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului, 
trecerea României intr-o etapă nouă, 
superioară de dezvoltare economico- 
socială, de ridicare a bunăstării și 
civilizației întregii noastre națiuni.

Exprimîndu-vă, in numele oameni
lor muncii din tara noastră organi
zați in sindicate — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — cele mai profunde sentimente 
de dragoste, respect și adincă pre
țuire. CONSILIUL CENTRAL AL 
UNIUNII GENERALE A SINDICA
TELOR DIN ROMÂNIA vă roagă 
să primiți, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, un fierbinte salut mun
citoresc cu prilejul revenirii din 
noua dumneavoastră misiune politică 
majoră — vizita oficială întreprinsă, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Franța.

Rezultatele acestei vizite, ce a pri
lejuit întărirea și mai puternică a 
tradiționalei prietenii intre România 
și Franța, evidențiază, o dată mai 
mult, hotărîrea fermă a partidului 
și statului nostru, a întregului popor, 
de a dezvolta relații de prietenie și 
colaborare cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială, mă
rime sau nivel de dezvoltare econo
mică — ca o contribuție de preț la 
cauza destinderii internaționale, a 
colaborării și păcii in lume.

Vă asigurăm și de această dată că 
vom acționa cu întreaga capacitate 
de muncă, cu pasiune și elan revolu
ționar în scopul mobilizării tot mai 
eficiente a oamenilor muncii în între
cerea pentru realizarea planului pe 
1980 și încheierea cu succes a 
actualului cincinal, creșterea efi
cienței și trecerea la o nouă calitate 
în toate domeniile de activitate, pen
tru accelerarea ascensiunii patriei 
noastre pe cele mai înalte trepte ale 
progresului și civilizației, pentru 
creșterea permanentă a prestigiului 

României socialiste în lumea con
temporană.

Urmărind cu viu interes și deplină 
satisfacție vizita inalților soli ai po
porului român în Franța, comuniștii, 
toti oamenii muncii din județul Iași, 
asemenea întregii țări, își îndreaptă 
gindurile cele mai alese către dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general — se spune 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN IAȘI AL P.C.R. Noi vedem în 
acest eveniment de amplă semnifi
cație pentru dezvoltarea colaborării 
prietenești româno-franceze, pentru 
asigurarea destinderii și înțelegerii 
in lumea contemporană, o nouă ex
presie a rodnicei și prestigioasei ac
tivități pe care dumneavoastră o 
desfășurați pe tărimul relațiilor in
ternaționale în cei 15 ani de cind vă 
aflati la cirma partidului.

în. acest răstimp activitatea inter
națională a României socialiste a 
fost înnobilată de gindirea și fapta 
cutezătoare a celui mai bun fiu al 
poporului român cu atribute impre
sionante care pun în lumină valorile 
cele mai de preț ale umanității — 
pacea, independența și demnitatea 
națională. Bilanțul pozitiv pe care îl 
înregistrează astăzi România în. do
meniul politicii sale externe ne um
ple inimile de bucurie și mindrie. 
în aceste momente, cind purtați me
sajul nostru de pace, conferind o 
nouă dimensiune tradiționalelor ra
porturi româno-franceze, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că aprobăm din 

toată inima rezultatele fructuoase ale 
acestei vizite.

Exprimindu-ne voința neclintită de 
a face totul pentru a da viată mo
bilizatorului program de ridicare 
necontenită a vieții materiale și spi
rituale de pe aceste meleaguri, in 
spiritul documentelor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., vâ transmitem din 
partea tuturor ieșenilor urări de să
nătate și viată lungă, spre binele și 
fericirea întregului nostru popor.

Asemenea întregului popor român, 
oamenii muncii de pe meleagurile 
județului Sibiu — români, germani, 
maghiari — vă adresăm cele mai 
calde mulțumiri, expresia deplinei 
satisfacții și a mindriei patriotice 
pentru strălucitele rezultate ale vi
zitei oficiale pe care, impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, ati efec
tuat-o în Franța — se spune în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SIBIU AL P.C.R. Convorbirile cu 
președintele Valerj’ Giscard d’Es
taing, înțelegerile convenite adaugă 
bilanțului rodnic al ultimilor ani o 
pagină minunată în cronica relațiilor 
româno-franceze de lungă și rodnică 
tradiție. '

Vă mulțumim, mult stimate și iu
bite tovarășe președinte, pentru 
înaltele calități de patriot, de om 
politic și conducător cu care serviți 
zi de zi interesele scumpei noastre 
patrii, viitorul omenirii, pentru con
tribuția pe care o aduceți Ia rezol
varea marilor probleme ale umani
tății, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale, în numele voinței de pace și 
progres a poporului nostru.

Vă asigurăm că vom acționa în 
continuare cu hărnicie, consecventă 
și spirit revoluționar pentru aplicarea 
în viață a politicii partidului și sta
tului nostru, a îndrumărilor dumnea
voastră. pentru sporirea permanentă 
a contribuției iubețului Sibiu la dez
voltarea multilaterală a scumpei 
noastre patrii.

în telegrama COMITETULUI CEN
TRAL AL U.T.C. se spune : Uteciș- 
tii, intregul tineret al țării se ală
tură în aceste momente gindurilor și 
sentimentelor de adincă mindrie pa
triotică ale națiunii noastre socialis
te, exprimîndu-și din adincul inimii 
deplina adeziune la rezultatele deo
sebit de fructuoase ale vizitei de 
prietenie pe care ați intreprins-o 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Franța, mărturie eloc
ventă a evoluției ascendente a cola
borării multilaterale dintre cele două 
țări și popoare, eveniment cu am
ple rezonanțe în viața politică eu
ropeană și internațională. Reprezen- 
tînd o remarcabilă contribuție la 
dezvoltarea și adincirea, pe multiple 
planuri, a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Fran
ța, vizita întreprinsă, intîlnirile și 
convorbirile purtate cu conducătorii 
statului francez, cu reprezentanții 
vieții economice și politice consti
tuie o nouă și strălucită expresie a 
transpunerii în viață a politicii ex
terne a partidului și statului nostru, 
politică fundamentată și aplicată cu 
aportul determinant al dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, personalitate pro

eminentă a vieții internaționale, pro
motor al unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

în aceste momente, cind intr-o de
plină unitate de simțire și voința 
intregul nostru popor omagiază 15 
ani de la istoricul Congres al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, tine
retul patriei se angajează solemn să 
muncească, să învețe și să acționeze 
cu toată hotărirea pentru a-și înde
plini în cele mai bune condiții da
toria față de partid și popor, să în
făptuiască fără preget orientările și 
indicațiile dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, hotăririle Congresului al 
XII-lea al partidului, aducindu-și 
întreaga contribuție la realizarea 
măreței opere de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

în telegrama BIROULUI COMITE
TULUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL 
P.C.R. se spune: Comuniștii, oa
menii muncii de pe meleagurile su
cevene au urmărit cu sentimente de 
legitimă mîndrie patriotică și deose
bită satisfacție noul dialog româno- ■ 
francez la cel mai înalt nivel, cu pri
lejul vizitei pe care ați efectuat-d, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Fran
ța, eveniment de seamă, cu mul
tiple semnificații pentru extin
derea și adincirea continuă a 
tradiționalelor relații de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări, 
pentru promovarea destinderii in 
viața internațională, pentru triumful 
păcii și progresului jn lume. Noua 
solie de pace și colaborare purtată 
de dumneavoastră, eminentă perso
nalitate a vieții politice mondiale, 
militant neobosit pentru respec
tarea independenței și suveranității 
tuturor statelor și popoarelor, repre
zintă o contribuție de seamă la asi
gurarea continuării cursului spre 
destindere și securitate în Europa și 
în întreaga lume, un aport important 
la antrenarea în această acțiune de 
însemnătate vitală pentru planeta 
noastră a tuturor forțelor iubitoare 
de pace.

Exprimindu-ne totala noastră ade
ziune față de rezultatele fructuoase 
ale vizitei efectuate, profundul ata
șament față de întreaga activitate pe 
care dumneavoastră o desfășurați 
spre binele și fericirea poporului 
român, pentru cauza păcii și înțele
gerii între popoare, vă încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că vom face totul pentru 
a vâ urma neabătut, cu gindul și 
fapta, in tot ceea ce întreprindeți, 
dind viață, in mod exemplar, sarci
nilor ce ne revin pentru a ne spori 
contribuția la înălțarea României 
socialiste pe culmi din ce in ce mai 
înalte de progres și civilizație.

Vizita făcută în Franța, multiplele 
întîlniri si contacte au conferit di
mensiuni și mai largi conlucrării și 
cooperării rodnice româno-franceze 
pe plan bilateral, ca și în viața in
ternațională. corespunzător intereselor 
reciproce, năzuințelor generale de 
pace, destindere si securitate, iar 
prezenta dumneavoastră pe pămân
tul Franței, in mijlocul poporului 
francez, a ridicat pe noi culmi tradi
ționalele legături multiseculare, oe 
prietenie și stimă reciprocă, dintre 
popoarele român și francez — se 
arată în telegrama MINISTERULUI 
TRANSPORTURILOR ȘI TELECO
MUNICAȚIILOR.

Astăzi. la încheierea acestei noi 
misiuni încredințate de partidul și 
statul nostru, de întregul p<v~ 
cind întreaga patrie vă primește., 
stima si căldura cu care vă încon
joară în fiece clipă, alături de mi
lioanele de cetățeni ai tării, oame
nii muncii din transporturi și tele
comunicații vă adresează un căl
duros bun venit si vă încredințează 
încă o dată, și cu acest prilej, că nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii in
terne si externe a partidului »i sta
tului. pentru înălțarea României. în- 
tr-o lume a păcii și colaborării, pe 
cele mai înalte culmi ale civilizației 
și progresului.

în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din județul 
Timiș, ne exprimăm. Si cu acest pri
lej, profunda dragoste și prețuire, 
calda recunoștință și mîndrie față de 
strălucita activitate pe care o desfă- 
șurati in fruntea partidului și statu
lui nostru în slujba dezvoltării mul
tilaterale. libere și independente a 
României socialiste, creșterii rolului 
țării noastre pe întreaga scenă poli
tică mondială, triumfului ideilor de 
prietenie, colaborare și pace între 
toate națiunile lumii — se spune Jn 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. Alături de 
întregul nostru partid și popor, am 
urmărit cu adincă emoție și deplină 
satisfacție fiecare moment al vizitei, 
primirea deosebit de cordială care v-a 
fost rezervată, intîlnirile și convorbi
rile pe care le-ati avut cu președin
tele Republicii Franceze, Valery 
Giscard d’Estaing, cu cei mai de sea
mă reprezentanți ai vieții politice, 
economice și științifice francezo, fiind 
fericiți să constaturi că. in spiritul 
bunelor raporturi româno-franceze, 
cu vechi și bogate tradiții — înte
meiate pe principiile egalității, res
pectului independentei și suveranită
ții naționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc — 
vizita a evidențiat atit dezvoltarea 
mereu ascendentă a relațiilor dintre 
cele două țări, cit și largile posibi
lități de extindere a colaborării pe 
multiple planuri, în interesul ambe
lor popoare, al cauzei progresului, 
păcii și destinderii pe continentul 
nostru și în întreaga lume.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii timișeni. în frunte cu comuniștii, 
vor face totul pentru transpunerea 
exemplară în fapte a istoricelor ho- 
tăriri ale Congresului al XII-lea, in 
scopul sporirii aportului județului 
Timiș la progresul și înflorirea 
patriei.
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Semnarea unor acorduri între România 
și Comunitatea Economică Europeană
La Palatul Victoriei a avut loc, 

luni dimineață, ceremonia semnării 
Acordului între Republica Socialistă 
România și Comunitatea Economică 
Europeană privind comerțul cu pro
duse industriale și a Acordului între 
Republica Socialistă România și Co
munitatea Economică Europeană pri
vind crearea Comisiei mixte.

Documentele au fost semnate, din 
partea Guvernului Republicii Socia
liste România, de Cornel Burtică, 
viceprim-ministru, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, iar pentru Co
munitatea Economică Europeană — 
de Gaston Thorn, președintele în 
exercițiu al Consiliului Comunității 
Economice Europene, viceprim-mi- 
nistru, ministrul afacerilor externe 
și comerțului exterior al Luxembur
gului, și Wilhelm Haferkamp, vice
președinte al Comisiei C.E.E, res
ponsabil cu relațiile externe.

La semnare au participat 'Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe. 
Ion Avram, ministrul industriei con- 
Ktrucțiilor de mașini, Gheorghie Ca- 
ranfil, ministrul industriei chimice, 
Alexandru Mărgăritescu și Dumitru 
Bejan, miniștri-secretari de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internationale, 
Stefan Stancu. vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colabora
re ți cooperare economică și. tehni
că, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți membrii delega
ției Comunității Economice Euro
pene.

Au fost de fată ambasadorii An
gliei, Belgiei, Danemarcei, Franței, 
R.F. Germania, Italiei. Olandei, pre
cum ți al Greciei acreditați la Bucu
rești.

In alocuțiunea rostită eu acest 
prilej, tovarășul Cornel Burtică a 
menționat că încheierea celor două 
aoorduri creează condiții favorabile 
pentru extinderea și diversificarea 
relațiilor economice dintre România

★
a' București au avut loc. luni di- 

n eață, oonvorbiri între delegația 
guvernamentală română, condusă de 
Cornel Burtică, viceprim-ministru, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și delegația Comunității Economice 
Europene, condusă de Gaston Thorn, 
președintele în exercițiu al Consiliu
lui Comunității Economice Europene, 
viceprim-ministru. ministrul afaceri
lor externe și comerțului exterior al 
Luxemburgului, și Wilhelm Hafer
kamp, vicepreședinte al Comisiei 
C.E.E., responsabil cu relațiile ex
terne.

Au fost discutate aspecte privind 
dezvoltarea relațiilor economice și 
comerciale între România și țările 
membre ale C.E.E., modalitățile de 
intensificare și diversificare a aces-

si C.E.E., reprezintă o contribuție 
concretă la făurirea în Europa a 
unor relații de oolaborare egală, lip
site de obstacole artificiale și discri
minări, un aport la întărirea priete
niei și încrederii între țările conti
nentului nostru, la cauza generală a 
conlucrării internaționale — factor 
de seamă al dezvoltării economice și 
al asigurării păcii în lume. Vorbito
rul a subliniat că România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu mili
tează consecvent pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării cu țările so
cialiste, cu țările în curs de dezvol
tare și nealiniate, cu toate statele, 
fără deosebire de orânduirea lor so
cială, pentru instaurarea în lume a 
unei noi ordini economice internațio
nale, că țara noastră sprijină nego
cierile între C.A.E.R. și C.E.E., fi
nind seama de necesitatea stabilirii 
de relații între aceste două organi
zații importante din Europa, de con
tribuția pe care ele pot s-o aducă 
la soluționarea unor probleme care 
interesează țările membre.

La rândul lor, Gaston Thorn și 
Wilhelm Haferkamp au arătat că 
acordurile încheiate prezintă nu nu
mai o importantă economică, ci si c 
importanță politică, ele demonstrind 
posibilitatea stabilirii de relații nor
male între state și grupuri de state 
cu sisteme sociale diferite și confe
rind noi dimensiuni relațiilor de 
cooperare între România și țările 
membre ale C.E.E. Vorbitorii au 
menționat că între România și C.E.E. 
s-au stabilit relații internaționale 
bazate pe principiile cooperării, inte
resului reciproc, independenței și 
egalității între state, principii ce re
prezintă singura garanție a destinde
rii și păcii, cele două acorduri con
stituind o contribuție concretă la 
realizarea obiectivelor Actului final 
al Conferinței de la Helsinki, o do
vadă a dorinței de a avea legături 
de bună vecinătate.

tora, da realizare a lor pe baze echi
tabile.

★
Luni, tovarășul Ștefan Andrei, mi

nistrul afacerilor externe, a avut o 
întîlnire cu Gaston Thorn, viceprim- 
ministru. ministrul afacerilor externe 
și comerțului exterior al Luxembur
gului, care efectuează o vizită ofi
cială în tara noastră în calitatea sa 
de președinte în exercițiu al Con
siliului Comunității Economice Eu
ropene. Cu acest prilej cei doi mi
niștri au examinat posibilitățile de 
extindere a schimburilor și cooperă
rii româno-luxemburgbeze pe mul
tiple planuri, oontribuția celor două 
țări la soluționarea problemelor ma
jore ale situației internaționale.

(Agerpres)

A apărut :

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la reuniunea solemnă consacrată 
împlinirii a 15 ani de la Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist Român
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Sosirea în Capitală a secretarului general 
al Organizației Unității Africane

La invitația ministrului afacerilor 
externe. Stefan Andrei, luni a sosit 
la București secretarul general al 
Organizației Unității Africane, Edem 
Kodjo.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întâmpinat de Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe. Constan
tin Oancea. adjunct al ministrului, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice ai unor țări africane 
acreditați în tara noastră.

★
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc. luni după-amiază. o în
tîlnire între ministrul afacerilor ex
terne. Ștefan Andrei, si secretarul 
general al Organizației Unității Afri
cane. Edem Kodjo.

Secretarul general al O.U.A. a sub
liniat sprijinul activ acordat de 
România socialistă, da ponorul ro
mân luptei popoarelor africane pen
tru eliberarea națională. împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste si

neocolonialiste. de discriminare ra
sială și apartheid, pentru consolida
rea independentei si suveranității na
ționale. pentru o dezvoltare economi
că si socială independentă. în acest 
cadru s-a evidențiat rolul remarcabil 
al întâlnirilor si convorbirilor șefului 
statului român, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, cu conducătorii statelor si 
mișcărilor de eliberare națională din 
Africa.

Au fost relevate, totodată, relațiile 
de prietenie și colaborare existente 
între România și țările din această 
parte a lumii. hotărîrea poporului 
român și a popoarelor africane de a 
întări si mai mult conlucrarea lor pe 
plan Internațional, în interesul poli
ticii de pace, securitate, destindere 
si independentă națională, pentru li
chidarea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice în 
lume.

La întrevedere a fost prezent Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

(Agerpres)

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Peru, ambasadorul acestei 
țări la București, Roger Eloy Loay- 
za Saavedra, a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și televi
ziune.

★
în Complexul de odihnă al tine

retului de la Costinești s-a deschis 
luni Tabăra internațională a elevilor 
organizată de C.C. al U.T.C.

zilei
In perioada 28 iulie — 10 august, 

cei 210 participanți la această tabă
ră. tineri din Bulgaria, Cipru, Egipt, 
Grecia, Italia, Polonia, Spania, R.D, 
Germană. Ungaria, alături de colegii 
lor de generație din țara noastră, 
vor avea prilejul să participe la ac
țiuni și manifestări cultural-artis- 
tice, instructive.

(Agerpres)

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ- 
ediția a XXII-a

Lupta pentru medalii devine tot mai strînsă
@ Handbaliștii noștri vor juca în „finala mica"

Conferința a
La încheierea vizitei efectuate în 

tară noastră, delegația Comunității 
Economice Europene s-a întîlnit. în 
cadrul unei conferințe de presă, cu 
ziariști români și corespondenți ai 
presei străine. Cu acest prilej,, Gas
ton Thorn, președintele în exercițiu 
al Consiliului C.E.E.. viceprim-mi- • 
nistru, ministrul afacerilor externe 
și comerțului exterior al Luxembur
gului. și Wilhelm Haferkamp. vice
președinte al Comisiei C.E.E.. res
ponsabil cu relațiile externe, au fă
cut declarații și au răspuns la între
bări.

Exprimîndu-si satisfacția în legă
tură cu primirea de către președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, si con
vorbirile avute cu șeful statului ro
mân. Gaston Thorn a relevat că în 
cadrul întrevederii au fost examina
te stadiul relațiilor dintre România 
și Comunitatea Economică Europea
nă si perspectivele de lărgire a aces
tora. precum si o serie de aspecte 
actuale ale situației internaționale, 
între care pregătirea reuniunii de la 
Madrid, stările de încordare si con
flict din diferite zone ale lumii și 
necesitatea reglementării acestora pe 
cale politică, relațiile dintre statele 
industrializate si țările în curs de 
dezvoltare si edificarea, noii' ordini 
economice mondiale.

Referitor la cele două acorduri 
semnate la București. Gaston Thorn 
și Wilhelm Haferkamp au arătat că 
acestea sînt rezultatul firesc al co- 
lata-fril statornicite în ultiirtii ani 
în' inia și Comunitatea Eco-
nonuc.. t, ropeană. Ei au apreciat că

de presa
cele două documente creează un ca
dru adecvat și condiții favorabile lăr
girii și diversificării, în continuare, a 
relațiilor economice și schimburilor 
comerciale dintre România și C.E.E,, 
precum și cu țările membre ale aces
tui organism, luînd în considerare, 
între altele, dinamismul economiei 
românești in prezent și în viitorul 
cincinal. S-a apreciat. în context, că 
o atare cooperare servește atît inte
reselor părților, cît și unor obiective 
mai largi, cum sînt îmbunătățirea cli
matului politic în Europa si în lume, 
edificarea cooperării și securității pe 
continentul european.

De asemenea, reprezentanții C.E.E. 
s-au referit la importanța dialogului 
dintre statele industrializate și țările 
în cura de dezvoltare, menționînd că 
o etapă importantă in cadrul aces
tui dialog o va constitui apro
piata sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată noii 
ordini economice mondiale. Relevind. 
in această ordine de idei, necesitatea 
soluționării grabnice a problemelor 
generate de criza energetică mon
dială. oaspeții au apreciat că această 
problemă interesează toate țările, in
diferent de sistemul' lor- social Si de 
faptul dacă sînt state industrializate 
-sau țări in curs de dezvoltare, și pre
supune o largă și activă cooperare 
internațională.

în încheiere. Gaston Thom a evi
dențiat bunele relații existente între 
România și Luxemburg, reliefînd în 
mod deosebit importanta întâlnirilor 
și înțelegerilor la nivel înalt, care au 
permis dezvoltarea unor raporturi 
bilaterale în diferite domenii, bazate 
pe încredere și avantaj reciproc.

Plecarea delegației Comunității Economice Europene
După-amiază. delegația Comunității 

Economice Europene. în frunte cu 
Gaston Thorn, președintele în exer
cițiu al Consiliului Comunității Eco
nomice Europene, viceprim-ministru, 
ministrul afacerilor externe si co
merțului exterior al Luxemburgului, 
și Wilhelm Haferkamp. vicepreședin
te al Comisiei C.E.E.. responsabil cu 
relațiile externe, a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost salutați de Cornel Burtică, vice
prim-ministru. ministrul comerțului

exterior si cooperării economice in
ternaționale. Ion Stanciu. adjunct al 
ministrului comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale, 
de alte persoane oficiale.

Au fost de fată ambasadori ai ță
rilor membre ale C.E.E. acreditați la 
București.

Cu prilejul prezentei în tara noas
tră a delegației C.E.E.. ambasadorul 
Olandei la București. Louis Jean Ma
rie Bauwens, a oferit un dejun.

tv
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10,00 Școala contemporană
11,00 Film serial : ..Temerarul", Relua" 

rea episodului 3
11,55 Telex
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nală. Transmisiune directă

10,00 Telex
16.os Itinerare turistice
36.30 Varietăți internaționale
17.08 Ecran de vacantă ; „Cireșarii" — 

episodul 6
17,45 Clubul tineretului
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cova 1980 • Finala turneului de 
handbal feminin. Transmisiune 
directa. In pauză : 1001 de seri

ÎS.30 Telejurnal
19,50 Noi, femeile !
20,20 Teatru TV : „Comisarul si Înalta 

societate" de Robert Lamoureux.

21.50 Telejurnal
22,15 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1980
PROGRAMUL 2

19.30 Telejurnal
19.50 Studio liric ’80
20.30 Viata economică a Capitalei
21.00 Cîntece și dansuri populare ro

mânești
21,25 Din țările socialiste '
21.50 Telejurnal
22,15 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1080

vremea
Timpul probabil pentru zilele lie >0, 

St iulie și 1 august, tn țară : Vremea 
va fi in general frumoasă, cu cerul 
variabil. La începutul intervalului vor 
mai cădea averse locale de ploaie în 
zona deluroasă. în rest, ploile vor fi 
Izolate. Vlntul va sufla in general slab.

Cu exigență și răspundere 
pentru realizarea planului

(Urmare din pag. I)
der că sînt binevenite măsurile de 
realizare prin autodotare a unor ma
șini de cablat sau de debitat, dar am 
avea numai de cîștigat dacă terme
nele de finalizare propuse vor ii de
vansate substantial".

Nagy Adalbert, șeful atelierului 
proiectări : „Ritmitl de înnoire a pro
ducției este foarte mare in întreprin
derea noastră. In semestrul I. pon
derea produselor noi si reproiectate, 
de la începutul acestui cincinal, s-a 
ridicat la aproape 10 la sută. Numai 
pentru'autoturismul „Oltcit“ avem de 
asimilat 58 de piese și conexiuni. Din 
păcate, planul de asimilări m prima 
parte a anului nu a fost realizat in
tegral. deși, vă asigur, la noi se lu
crează din plin, de multe ori si peste 
program. Ne place să Știm că sintem 
■cea mai mare întreprindere din județ 
Si că facem parte dintr-o ramură de 
firi a economiei. Dar această poziție 
a noastră nu se reflectă și in ce pri
vește gradul întreprinderii. Este anor
mal ca o întreprindere mare ca. a 
noastră, cu un nivel tehnic ridicat, 
să nu dispună de un compartiment 
tehnic și tehnologic bine pus la punct. 
Este si aceasta o cauză care frînează 
realizarea întocmai a planului tehnic. 
Mai ferm și cu mai multă convingere 
decît pină acum, sper că centrala si 
ministerul ne vor acorda sprijinul ne
cesar în acest sens“.

Marin Negrul. muncitor : ..Așa 
cum s-a arătat și in darea de seamă 
a consiliului oamenilor muncii, in în
treprinderea noastră se pierde un 
mare volum de timp din cauza con
cediilor medicale. Numai in secția In 
care lucrez — secția de mașini de 
calcul — in .semestrul 1 s-au înregis
trat zilnic, in medie. 100 de absente. 
Consider că in fala acestei situații se 
impun neîntârziat citeva măsuri : 1) 
comitetul sindicatului să analizeze 
exigent cauzele acestor concedii cle 
boală, care, după părerea mea. sini 
acordate cu multă ușurință ; 2) să 
se discute cu medicii pentru a se 
preveni abuzurile ce iși pot face loc : 
3) să se analizeze posibilitatea ca s« 
intr-o unitate ca a noastră, cu un 
mare număr de femei, să putem în
cadra un număr de muncitori pe 
perioada concediilor de naștere".

Nagy Paul, șef serviciu aprovizio
nare : ..Sînt convins că problemele 
privind aprovizionarea întreprinderii 
pot fi soluționate prompt la nivelul 
centralei si al ministerului. Deși am 
început anul doar cu o parte din re
partițiile de materiale asigurate, oină 
la. urmă planul a fost realizat. Dova
dă că materialele necesare bunului 
mers al producției există, dar ele nu 
se repartizează întotdeauna rational, 
în funcție de cerințele concrete ale 
fiecărei unități. Există un obicei la 
centrala noastră de a se ridica din 
umeri chiar si la cele mai mărunte 
probleme de aprovizionare. Dar prac

tica arată că atunci cind se manifes
tă solicitudine, cind se acționează 
prompt si hotărit. nu există probleme, 
care să nu poată fi soluționate. Sînt 
convins că delegatul centralei pre
zent la adunare va răspunde limpede 
criticilor îndreptățite adresate. In 
același timp, noi va trebui să acțio
năm cu toată hotărîrea pentru redu
cerea în continuare a consumurilor 
materiale, pentru recuperarea, si va
lorificarea materialelor refolosibile".

Aurel Stier, șeful serviciului des
facere : ..Dacă privim atent bilanțul 
semestrului I constatăm un fapt îm
bucurător : prevederile planului au 
fost depășite la toti indicatorii. Nu
mai la producția industrială am rea
lizat veste sarcinile de plan produse 
în valoare de 34 milioane lei. Nu cu 
aceleași rezultate pozitive ne putem 
minări însă cind analizăm situația 
onorării contractelor, unde avem im
portante restante fată de unii bene
ficiari. Așa cum s-a subliniat si în 
dezbateri, o parte din vină ne revine 
■nouă, alta furnizorilor. Oricum, 
cred că printr-o mai bună, organizare 
a. muncii noastre, printr-o mai bună 
coordonare a transportului produse
lor noastre către beneficiari, aseme
nea neajunsuri pot si trebuie să fie 
înlăturate. Spun aceasta întrucît în 
permanentă se^află în drum de la în
treprindere spre beneficiari produse 
in valoare de 100—120 milioane lei, 
ceea ce influențează negativ planul 
producției-marfă vîndute si încasate 
și planul de beneficii. Cerem unită
ților de transport ale C.F.R.-ului să 
dea dovadă de mai multă punctuali
tate în respectarea obligațiilor ce le 
revin".

Firește, asemenea intervenții ale 
vorbitorilor jn adunarea generală cre
dem că nu mai trebuie comentate. 
Este limpede ținta precisă a fiecărei 
luări de cuvînt. după cum limpede 
este și cerința unei mai bune eon. 
lucrări dintre centrală și întreprin
dere. Delegatul Centralei industriale 
de mașini și materiale electrotehnice, 
tovarășul Traian Sălăjan. director ad
junct. a răspuns, așa cum s-a cerut, 
așa cum este normal, punct cu punct 
tuturor problemelor ridicate fn dezba
teri. S-au lămurit o seamă de lucruri, 
s-au stabilit termene precise si mă
suri pentru înlăturarea neajunsurilor 
privind aprovizionarea. Dar. esențial 
este, asa cum spunea la sfîrșitul 
adunării unul dintre participanți. ca 
..promisiunile să fie onorate prompt, 
în zilele imediat următoare, pentru a 
nu fi discutate din nou la viitoarea 
adunare generală".

Adunarea generală a reprezentanți
lor oamenilor muncii de la „Electro- 
mureș“ s-a caracterizat prin spiritul 
critic, constructiv al dezbaterilor, 
afirmînd hotărîrea colectivului de a 
acționa cu toată energia pentru rea
lizarea întocmai a planului, pentru 
aplicarea principiilor autoconducerii 
și autogestiunii economico-financiare.

Medaliații noștri cu aur au făcut 
aici o impresie atît de frumoasă incit 
și noi. ziariștii români, primim pe 
unde ne ducem felicitări datorită lor. 
Așa ni s-a întâmplat în autobu
zul pe care scrie ..Press". ca si la 
centrul principal rezervat presei scri
se. pe Bd. Zubovski. așa ni s-a în
tâmplat în citeva întreprinderi mos
covite cu prilejul vizitelor de docu
mentare pe care le programează zil
nic comitetul sovietic de organizare 
a Olimpiadei 1980.

Duminică, spre exemplu, cîtiva 
muncitori de la întreprinderea de cea
sornice au dorit să știe de Ia noi cît 
mai multe despre Nadia Comăneci și 
ne-au arătat ziarul „Sovretski sport" 
care scrisese despre Sanda Toma ur
mătoarele : ..La simplu a cîstigat. 
cum era de așteptat. Sanda Tema, 
această studentă de 24 de ani. binecu
noscută spectatorilor moscoviti încă 
de anul trecut, cind a fost victorioasă 
și la Spartachiada popoarelor" ; luni, 
la întreprinderea de televizoare co
lor. alti muncitori ne-au arătat ziarul 
..Pravda". în care era lăudat pe larg 
Corneliu Ion.

Actuala olimpiadă ne convinge pe 
zi ce trece că disputa este atît de 
încleștată incit nu întotdeauna favo
ritei iși Pot fructifica pe deplin șan
sele. Uneori n-au reusnt (foștii cam
pioni olimpici la suliță — Ruth Fuchs 
din R.D.G. și Miklos Nemeth din 
Ungaria — au ..prins" abia locul 
VIII ; englezul Coe a fost înfrînt în 
proba sa preferată — 800 m — de 
compatriotul său Ovett, specialist Ia 
1 500 m etc.). Deseori însă au reușit 
— cum a fost cazul alergătoarelor 

i sovietice la 800 metri sau înotătoare
lor din R.D.G. la 200 m spate (cind pe 
podium au urcat toate cele trei re
prezentante din țara respectivă), sau 
cum s-a întâmplat la 10 000 m, unde 
cei trei alergători etiopieni favoriti 
au făcut o cursă tactică excepțională, 
reușind să cîștige ei (locurile I. III 
si IV) si să-I neutralizeze pe fostul 
campion olimpic Lasse Viren, care, 
dealtfel, nu avusese un sezon prea 
bun. Apropo de această memorabilă 
cursă, desfășurată duminică seara, 
trebuie să spun că fondistul nostru 
cu trupul firav, dar cu o foarte pu
ternică voință care este Ilie Floroiu. a 
luptat ^extraordinar cu partenerii de 
înaltă clasă, cu vîntul si cu nropria-i 
formă sportivă aflată de cîtva timp 
in scădere. S-a clasat pină la umră 
ne locul 10. ceea ce. pentru noi. cei 

’ care am urmărit cursa cu sufletul la 
gură, nu este prea rău. Dacă realiza 
timpul de la Olimpiada 1972 (unde a 
ocupat locul V) venea acum al șase
lea : dacă realiza recordul său na
tional. cîstiga medalia de aur — dar 
așteptările si înfruntările tactice au

scăzut tempoul acestei formidabile 
curse olimpice. Ilie Floroiu nu este 
singurul dintre sportivii noștri care, 
la ur>. concurs atît de puternic si cu 
o concurentă atît de stimulatoare 
cum este această olimpiadă, nu-si 
realizează .cele mai bune performan
te personale dintr-un motiv sau al
tul. Am văzut aici sportivi care se 
autodepăsesc- (pină ieri, fuseseră sta
bilite peste 50 recorduri olimpice si 
aproape 30 recorduri mondiale). în 
timp ce unii rămîn chiar sub proprii
le recorduri si posibilități. Dintre ai 
noștri înotătoarea Carmen Bunaciu 
este un asemenea exemplu. Dumini
că. în proba de 200 m spate (in care

CORESPONDENȚĂ 
DIN MOSCOVA

deținea, cu recordul national de 
2:14,52, a doua performantă dintre 
participantele de aici la această pro
bă) a sosit abia a patra (ca și ante
rior. în proba de 100 m spate). Nu-i 
vorbă că întrecerea a fost atît de ra
pidă. încheindu-se cu noul record 
olimpic si mondial al înotătoarei 
Rica Reinisch. incit Carmen n-ar fi 
luat medalie nici dacă iși repeta pro- 
priu-i record. Dar ea a înotat mal 
slab (2:15,20), făcîndu-ne pe noi să re
gretăm că dacă si ea ar fi înotat mai 
bine la olimpiadă decît în pregătiri 
(cum au făcut concurentele ei) am fi 
văzut-o totuși pe podium.

Aceeași observație se poate face si 
cu privire la sportivii noștri care ne 
reprezintă la jocuri. Voleibalistele 
învinseseră în prealabil echipa Bul
gariei — dar aici ele au fost. înfrînte 
de aceasta (1—3) și au pierdut 
calificarea pentru locurile I—IV : iar 
în turneul pentru locurile V—VIII au 
pierdut si la Peru (0—3). urmînd ca 
azi să susțină ultima confruntare în 
compania Braziliei (pe care au în
vins-o în grupă cu 3—2). Cine învin
ge urmează să ocupe locul VII.

Poloistii — la fel : în pregătiri au 
trecut mereu de Italia, dar aici n-au 
mai putut (3—5) si iată că de unde 
speram la turneul I—IV. ei „înoată" 
în turneul VII—XII. Chiar și vo
leibaliștii au pătit astfel : au învins 
cu vreo lună înainte ne polonezi (cu 
3—0, luînd un set la zero !). dar in 
competiția oficială a Olimpiadei au 
pierdut (1—3). E drept că ei au mai 
redresat situația, ocunînd locul II în 
grupă, dar acum sînt nevoiti să joace 
în semifinale cu cîstigătoarea din 
grupa cealaltă (U.R.S.S.). ceea ce va 
fi foarte dificil. Oricum, păstrează

șanse reale la o medalie (după cele 
două semifinale, cîstigătoarele vor 
juca finala mare pentru locurile. 
I—II. învinsele, finala mică pentru 
locurile III—IV).

Handbaliștii s-au ridicat Ia înaltul 
nivel atins în pregătiri numai în. 
scea formidabilă repriză secundă cu 
echipa U.R.S.S. Recunoștea acest fapt 
si antrenorul Nicolae Nedef la con
ferința de presă ce a urmat după 
acea partidă cum rar s-a mai văzut 
în handbal. Da. antrenorul sovietic 
Anatoli Evtușenko spunea că nu a 
văzut în viata sa asa ceva : adică o 
echipă să conducă cu sase goluri la 
pauză. în repriza a doua să înscrie 
numai de patru ori si să primească 
13 goluri, să fie condusă prima dată 
în meci cind mai erau doar 58 de se
cunde de ioc si să fie învinsă în fi
nal la trei goluri diferență ! Pentru 
această ispravă, antrenorul sovietic 
— deși vădit afectat de înfrîngere — 
a felicitat cu obiectivitate si în spi
rit sportiv echipa națională de hand
bal a României. în replică, antreno
rul nostru a spus că se bucură că am 
putut oferi spectatorilor moscoviti o 
partidă de înalt nivel spectacular si 
a explicat cele două idei tactice care 
au condus la succesul din repriza a 
doua : apărare mai avansată; pentni 
a împiedica suturile de la distantă 
ale adversarilor, marcarea orn la om 
a conducătorului de joc advers de 
către Radu Voina -pentru câjbombar- 
dierii echipei gazdă să nu. tnai pri
mească mingi ușor de fructificat. în 
urma acestui rezultat (si a” victoriei 
de aseară cu Elveția, sCor 18—16). 
calificarea echipei noastre !/,în finala 
turneului a depins de reztfftatul jo
cului U.R.S.S. — Iugoslavii, După o 
partidă cu multe neripetîi;^thai ales 
spre sfîrșitul acesteia, echfțSiTU.R.S.S. 
a cîstigat aseară la o dffferbntă de 
cinci goluri, scor 22—ITJWlificîn- 
du-se în finala turneului. Astfel, for
mația noastră rămîne să joace în „fi
nala mică", pentru medaliile de 
bronz.

în zilele care au mai rămas, alti 
sportivi români urmează Să’1 încheie 
întrecerile. Nădejdile noastre sie me
dalii le avem mai cu seamă!-to lup
tătorii de la libere (marți, -'miercuri 
și joi sînt finale la cile o categorie- 
două). în spadasini (miercuri), in bo
xeri (joi r~ semifinale,, simbătă — 
finalele), în ju-docani (zilnic se în
cheie cite o categorie), în voleibaliști 
(vineri se dispută jocurile finale) si. 
bineînțeles, in caiaciști și canotori, 
de la care așteptăm simbătă să ro
tunjească substantial bilanțul nostru 
de medalii olimpice.

Gheorglie METRO I

Alte- rezultate 
ale sportivilor noștri

BOX
în preliminariile categoriei pană 

(57 kg), cubanezul Adolfo Horta, 
campion al lumii, l-a învins la puncte 
pe Titi Cercel (România).

Pentru sferturile de finală, care 
încep astăzi, sînt calificați 7 pugiliști 
români : Dumitru Șchiopu (semi- 
muscă). Daniel Radu (muscă). Dumi
tru Cipere (coeoș). Florian Livadaru 
(semiușoară). Ionel Budusan (semi- 
mijlocie), Valentin. Silaghi (mijlocie) 
și Georgică Donici (semigrea).

Gînduri ale campioanelor 
la întoarcerea acasă

Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 11 și 21 de grade, iar cele maxime 
intre 22 și 32 de grade, pe alocuri mai 
ridicate în a doua parte a intervalului. 
In București : Vremea va fi în general 
frumoasă. Cerul va ii variabil. favo
rabil ploii de scurtă durată, la începu
tul intervalului. Vînt. in general slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 34 și 37 grade, iar cele maxime 
vor oscila în jurul valorii de 30 de gra
de. (Coraeliu Fop, meteorolog de ser
viciu) .

A apărut revista 
„PROBLEME 
ALE PĂCII 

Șl SOCIALISMULUI” 
nr. 3/1980 

EDITURA POLITICA

POLO
în turneul pentru ■ locurile 7—12 : 

Italia — Grecia 4—3 (1—1. 2^0. 0—2. 
1—0) ; România — Bulgaria 10—6 
(0—0. 5—2. 2—1. 3—3) ; Australia — 
Suedia 9—4 (2—1. 2—2. 2—0. 3—1).
SCRIMĂ

Medalia de aur în proba de sabie 
a fost cucerită de Johan Harmenberg 
(Suedia), urmat de Ernoe Kolczonay 
(Ungaria) și Philippe Riboud (Franța). 
Prezent în finală, spadasinul român 
loan Popa a ocupat locul 6. în proba 
pe echipe a .concursului de spadă, 
reprezentativa României a obtinut 
calificarea în eliminările directe, care 
se vor disputa astăzi dimineață.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Tipasamay Tiantanon. un măr

șăluitor din Laos, a fost unul dintre 
cei mai ovaționați atleti la sosirea din 
cursa de 20 km marș. Sosit pe ulti
mul loc, la aproape o oră după în
vingătorul probei, laoțianul a primit 
călduroase aplauze pentru tenacita
tea și sportivitatea sa. „Este cea mai 
fericită zi din viața mea. Am avut 
impresia că am cîștigat medalia 
olimpică de aur", a declarat el emo
ționat.
• Absolventul Academiei agricole 

din orașul eston Tartu. Jâak Uudamae, 
noul cîștigâtor al probei de triplu salt, 
aprecia, la citeva minute după eobo- 
rirea de pe podium, că victoria ob
ținută a constituit o surpriză chiar 
pentru el. ..Contam ne un rezultat 
bun, însă nu mă așteptam să reali
zez o victorie, invingîndu-i pe cam
pionul mondial, brazilianul Oliveira, 
precum și pe coechipierul meu mai 
virstnic. triplul campion olimpic 
Viktor Saneev".

® Cîștigătorul cursei de 800 m 
plat, britanicul Steve Ovett, a forfai- 
tat de la... conferința de nresă. orga
nizată imediat după încheierea pro
bei. în locul său. cel care ..a tinut 
piept" ziariștilor a fost laureatul cu 
argint, coechipierul și marele său 
rival. Sebastian Coe. Referitor la 
absenta colegului său de la întâlni
rea cu reprezentanții presei. Coe a 
declarat zimbind, cu un tipic umor 
englezesc : „Pur și simplu nu îi plac 
ziariștii 1“

După ce au trecut momentele a- 
plauzelor, ale îmbrățișărilor si felici
tărilor. după ce fetele s-au mai des
prins puțin de lingă părinți si cele
lalte rude, ne-am apropiat de cam
pioana olimpică Nadia Comăneci. a- 
șezată pe un fotoliu în salonul de 
primire al aeroportului. Arăta așa 
cum o știam, cum o văzusem cu oca
zia antrenamentelor dinaintea plecă
rii spre Moscova, frumoasă, modestă 
Și puțin... prea serioasă, cum fusese 
de mică și cum a. rămas si acum, in 
preajma vîrstei de 19 ani.

— Nadia, am. auzit aici răspunsurile 
tale la diferite întrebări, se vede că 
ești bucuroasă că te afli printre cei 
de-acasă și fericită pentru titlurile 
olimpice pe care le-ai cucerit. Ce 
vrei să ne spui pentru milioanele de 
cititori ai „Scînteii“ ?

— Vreau să le spun că lor si nu
mai lor. compatriotilor mei dragi, 
le-am închinat toate eforturile mele, 
ca si rezultatul, medaliile mele. 
Vreau să mulțumesc din inimă con
ducerii partidului, personal tovară
șului secretar general Nicolae 
Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceausescu, pentru că m-au ajutat cu 
at.ita grijă, astfel ca eu, o fată ca ori
care alta din România, să pot con
tribui la gloria sportului românesc.

— Unii vorbesc că ai să te oprești 
din acest drum glorios al carierei tale 
sportive.

— Se cam grăbesc. Dacă vor să 
știe ce cred eu. atunci să afle că deo
camdată îmi stă glndul la examenul 
de admitere la I.E.F.S.. după care îmi 
voi pune la. punct planurile sportive 
ale anului 1981. Totuși, de pe acum, 
pot spune că as vrea să concurez la 
turneul Universiadei de la Bucu
rești. iar unor ziariști străini le-am 
dat. întîlnire la Ciudad de Mexico, la 
viitoarele campionate mondiale.

— Te simți obosită, acum. după 
concursul de la Moscova ?

— Nu. Și. nici nu m-am îngrășat 
după turneu, deși n-am mai făcut 
antrenamente.

— Ți-au plăcut fotografiile pe care 
ti le-a publicat „Scinteia" ?

— Sigur, mi le-a făcut fotorepor
terul ziarului cu o săptămînă înain
tea plecării din țară. Purtam costu
mul acela albastru cu steluțe, care 
imi place atît de mult.

— Probabil, tocnfai din cauza dre
sului. au fost, unii care te-au confun
dat cu alte concurente.

— îmi pare rău că mă confundă... 
din pricina unui costum.

— Succes la examen. Nadia I...
— Emilia Eberle, ce-ti dorești pe 

mai departe ca sportivă de frunte a 
României ?

— Am vrut mai mult la turneul 
olimpic, vreau mult mai mult de la 
viitorul meu. Vă mărturisesc că voi 
munci cu gindul la medaliile de aur 
ale tuturor aparatelor.

— Melita Riihn, apropo de ceea ce 
spunea Emilia, care-ti sint intențiile?

— Eu țintesc la medalii de aur la 
sărituri si paralele.

...Medalii de aur. In gurile altora, 
cuvintele acestea ar suna ca o laudă 
de sine. Gimnastele echipei noastre 
naționale — pe baza realităților tu- 
turar marilor turnee din ultimii cinci 
ani — nu rostesc vorbe pompoase si 
fără acoperire. Noi știm cu toții că 
antrenamentul, științific si ordonat, 
sub conducerea soților Karoli, s-a 
transpus mereu în titluri si medalii, 
avind' o pondere deosebită în repre
zentarea demnă a culorilor sportului 
nostru.

— Bela Karoli. acum, după noile 
succese olimpice, -ce vă propuneți ?

— Reconfirmări, alte reconfirmări 
ale valorii școlii românești de gim
nastică. Îmi fac noi planuri, tind si 
eu. împreună cu elevele mele, cu 
soția mea. cu maestrul nostru artis
tic, Poszar . Geza. cu ceilalți colabo
ratori. la autodepășiri în domeniul 
înaltei performanțe.

— Din cauza întrecerilor, a cam. 
trecui neobservată o decizie a con
gresului F.I.G.. prin care, incepînd 
din 1981. limita inferioară de virstă 
a concurentelor se ridică de la 14 la 
15 ani ?

— Este o măsură contra realități
lor din gimnastică și a evoluției aces
tui sport. După ce școala românească 
dovedise încă de la Montreal. în 
special prin Nadia Comăneci. culmile 
tehnice si artistice ce le pot atinge 
fetele la 14 ani. după ce Nadia ne 
arată astăzi cum evoluează, la 18 ani. 
nu numai ca măiestrie tehnică, dar si 
biologic — consider decizia amintită 
drept un act retrograd, oricum fără 
fundament sportiv.

— Maria Simionescu, dv. sîntețl 
vicepreședintă a comisiei feminine a 
F.I.G. Cum apreciați respectiva de
cizie a congresului ?

— Personal, m-am opus cu argu
mentele cele mai raționale cu pu
tință — probe vii ale progresului ra
pid înregistrat de gimnastica mondia
lă. ca urmare a proliferării exemplu
lui românesc, de creștere precoce a 
talentelor. Din păcate, tocmai acei 
care au pierdut timp au fost în ma
joritate. si astfel proiectul a fost 
aprobat. Priviți la Ecaterina Szabo, 
campioana absolută europeană la ju
nioare, și colega ei Lavinia Agăchi, 
medaliată. Ele au fost special luate 
cu echipa națională la Moscova, să 
privească turneul olimpic, pentru că 
din 1981 ar fi avut dreptul să parti
cipe la întrecerile senioarelor. Iar 
acum, decizia cu pricina ia acest 
drept celor mai talentate junioare 
din Europa...

— Cati Szabo, ti-au plăcut întrece-

CONSTANȚA • între 28 iulie 
fci 3 august, la Constanța și în 
toate stațiunile de pe Litoral se 
desfășoară tradiționalele mani
festări cultural-artistice șl spor
tive reunite sub genericul „Ser
bările mării", aflate în prezent 
la cea de-a Xl-a ediție. Progra
mul serbărilor a debutat cu un 
carnaval al veseliei, alcătuit 
dintr-o paradă a carelor alego
rice care au străbătut străzile 
orașului Constanța însoțite de 
sportivi, artiști amatori, acrobați 
și de un numeros alai multicolor 
purtînd măști, costume populare

și de epocă. Pe parcursul acestei 
săptămini, Litoralul, de la Man
galia și pină la Năvodari, se 
constituie într-o adevărată es
tradă unde, în fiecare zi,, sînt 
programate spectacole în aer li
ber, numeroase întreceri sporti
ve, un concurs de frumusețe, o 
paradă a modei, recitaluri de 
poezie, manifestări științifice, 
concerte de muzică populară și 
ușoară. „Serbările mării" se vor 
încheia, ca de obicei, cu mani
festările dedicate „Zilei mari
nei". (George Mihăescu).

VRANCEA 9 în comuna Pal

tin a avut loc deschiderea sta
giunii de vară a Festivalului 
folclorului vrîncean, ediția a 
14-a. Programul primei zile a 
cuprins parada portului și ver
nisarea expoziției creatorilor 
populari, concursul ansambluri
lor și formațiilor folclorice de 
cintece și dansuri. Au participat 
ca invitați artiști amatori din ju
dețele Bacău, Covasna, Galați și 
Vaslui. Manifestările actualei 
stagiuni vor continua în locali
tățile Jitia, Soveja, Dumitreștâ 
— centre ale unor bogate zone 
folclorice — precum și în mu-

nicipiul Focșani. (Dan Drăgu- 
lescu).

HARGHITA 9 Sub genericul 
„Hai la horă, hai la joc", la 
Băile Tușnad s-a desfășurat un 
festival al cîntecului și dansului 
popular, care și-a propus, și a 
reușit, să aducă o contribuție de 
seamă la cunoașterea și perpe
tuarea valorilor folclorice româ

nești și ale naționalităților con
locuitoare. Timp de patru ore, în 
fața a numeroși oameni ai mun
cii și oaspeți de peste hotare 
aflați la odihnă și tratament, au 
evoluat 400 de artiști amatori 
din cele mai bune formații și 
ansambluri folclorice din jude
țele Harghita și Covasna. (I. D. 
Kiss).

VILCEA 9 în municipiul Rm. 
Vîlcea a început a V-a ediție a 
cursurilor muzicale de vară, or
ganizată de Comitetul județean

de cultură și educație socialistă 
și societatea „Prietenii muzicii 
și teatrului", cu participarea a 
numeroase personalități muzica
le, absolvenți și studenți ai con
servatorului „Ciprian Porum- 
bescu", elevi ai liceelor de mu
zică și coregrafie din întreaga 
țară. Cursurile se desfășoară pe 
catedre"de specialitate — vioară, 
violoncel, violă, pian, canto și 
balet — și sînt conduse de 
cadre cu bogată experiență și 
activitate muzicală îndelungată. 
(Ion Stanciu).

BRĂILA 9 „Cîntare omului și 
holdelor bogate" este genericul 
sub care în 8 puncte de agre
ment din județul Brăila . s-a 
desfășurat sărbătorirea fruntași
lor din campania de recoltare a 
păioaselor. în cinstea acestora 
au evoluat formații artistice 
afirmate în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României". 
Tot cu acest prilej au fost pre- 
miati și felicitați cei mai buni 
mecanizatori care s-au afirmat 
In campania din această vară.

rile olimpice ?
Cati Szabo, o fetită ca argintul viu 

de iute în mișcări si în priviri :
— Mi-au plăcut, cred că si eu a» 

fi cîștigat medalii.
— Cati, va trebui să ai răbdare, 

să mai aștepți un an în plus, vei 
avea răbdare ?

— Voi avea răbdare, deși visam să 
fiu ca Nadia, la 14 ani.

Bela Karoli o mîngîie pe cap si 
pleacă împreună, el un munte de om, 
ea abia o fetită, talent cu carul — 
vlăstar al gimnasticii noastre de cel 
mai întins renume.

Valeriu MIRONESCU



CONTRIBUȚIE REMARCABILĂ LA CAUZA DESTINDERII, ÎNȚELEGERII ȘI COOPERĂRII INTERNAȚIONALE
Ziare, reviste, posturi de radio și televiziune, agenții de presă din 

țări de pe toate continentele continuă să comenteze pe larg vizita 
oficială efectuată in Franța de președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
la invitația președintelui Valery Giscard d'Estaing și a doam
nei Anne-Aymone Giscard d'Estaing. Relevînd rezultatele deosebit de 
rodnice ale vizitei, atit in sfera relațiilor politice, economice și cultural-

științifice dintre România și Franța, cit și in planul cânlucrării dintre cele 
două țări în vederea soluționării problemelor majore ale lumii de azi, 
comentariile presei internaționale pun în lumină, concomitent, principiali
tatea, consecvența și spiritul constructiv care caracterizează politica externă 
românească, concordanța ei deplină cu interesele poporului, român, ale 
celorlalte popoare ale lumii, subliniind aportul valoros al șefului statului 
român la promovarea cooperării, păcii și securității în Europa și în 
întreaga lume.

Agenția sovietică de presă TA.S.8. 
Informează că, la încheierea convor
birilor oficiale dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Valery Giscard 
d’Estaing, a fost dată publicității o 
declarație, care consemnează rezul
tatele principale ale vizitei. Agenția 
subliniază faptul că documentul re
levă „necesitatea desfășurării cu 
succes a reuniunii de la Madrid a 
reprezentanților statelor participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa, a dezarmării in 
Europa, a soluționării pe cale politică 
a problemelor din Asia". Româ
nia și Franța — continuă agenția 
T.A.S.S. — s-au pronunțat pentru 
o reglementare globală, justă și 
durabilă a problemei Orientului Mij
lociu. care să asigure retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate in 1967, dreptul la autodeter
minare al poporului palestinian și 
care să garanteze, de asemenea, inde
pendența, securitatea și integritatea 
teritorială a tuturor statelor din 
regiune, inclusiv a Israelului. Toate 
părțile trebuie să ia parte la aceste 
negocieri, inclusiv Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei.

Continuind să publice relatări des
pre vizită, agenția CHINA NOUA 
s-a referit la cuvintarea rostită de 
președintele Nicolae Ceaușescu ca 
oaspete al Primăriei Parisului, evi
dențiind pasajele în care s-a relevat 
că trebuie acționat nu în direcția se
parării Europei, ci a unității sale, 
respectindu-se orinduirile socia
le din fiecare țară. S-a mențio
nat. de asemenea, că președintele 
român a arătat că în lume se mai 
fac încă eforturi pentru menținerea 
vechii politici de dominație, de re
împărțire și consolidare a sferelor de 
influentă.

Referindu-se la cea de-a doua 
rundă de convorbiri dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu și Valăry Gis
card d’Estaing. agenția chineză a re
liefat abordarea, in cursul discuțiilor, 
a problematicii deosebit de importan
te a dezarmării și a pregătirii viitoa
rei reuniuni de la Madrid.

Agenția iugoslavă de presă 
TANIUG relevă „coincidența puncte
lor de vedere oficiale ale României 
și Franței cu privire la necesitatea 
reluării procesului de destindere, a 
asigurării păcii și a unor relații eco
nomice internaționale mai echitabile", 
precum și faptul că „cele două țări 
se pronunță pentru colaborarea cit 
mai strinsă a popoarelor și statelor 
europene jn economie și în celelalte 
sfere de activitate".

„în cercurile politice pariziene se 
acordă o mare atenție întilnirii fran- 
co-române la nivel inalt" — relevă 
agenția, subliniind că printre cele 
mai importante teme ale convorbiri
lor s-au aflat relațiile Est-Vest, 
dezarmarea, pregătirea reuniunii de 
la Madrid, situația din Asia și din 
Orientul Mijlociu, precum și dialogul 
dintre țările in.curs de dezvoltare și 
țările dezvoltate. Se subliniază fap
tul că Franța și România au destule 
elemente comune, deoarece îșj bazea
ză politica externă „pe interesul na
țional. politica de independentă, con
damnarea amestecului în treburile 
interne ale altor țări, respingerea 
faptului împlinit".

Agenția Taniug relevă că o carac
teristică a convorbirilor dintre cei 
doi șefi de stat a constituit-o efortul 
accentuat de consolidare și lărgire a 
relațiilor bilaterale în domeniul co
laborării economice, științifice și cul
turale.

DEZVOLTAREA LARGA, NEÎNGRĂDITĂ A COLABORAU ECONOMICE 
OAZA MATERIALA A DESTINDERII $1SECURITĂȚII PE CONTINENTUL EUROPEAN

Se împlinesc. în aceste zile, cinci 
ani de la încheierea Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Europa, 
care a reprezentat un moment de 
însemnătate istorică pentru destinele 
continentului nostru. pentru cauza 
generală a păcii și progresului. După 
cum se știe. Actul final al conferin
ței. semnat de reprezentanții la cel 
mai jhalt nivel ai statelor participan
te. a trasat un amplu program de 
acțiune în vederea edificării unui cli
mat de securitate trainică și coope
rare rodnică intre statele continentu
lui. în ansamblul prevederilor docu
mentului de la Helsinki, un capitol 
special este consacrat măsurilor pri
vind cooperarea in domeniile econo
miei. științei și tehnicii și mediului 
inconjtirător, pornindu-se de la con
siderentul că ea reprezintă o impor
tantă componentă a securității euro
pene. Aceasta este și poziția susținută 
consecvent de România, care, atit în 
timpul conferinței de la Helsinki, cit 
și după aceea, a relevat pregnant 
rolul cooperării în stimularea pro
gresului economic și social, in fău
rirea securității europene. „Problema 
colaborării economice. comerciale, 
tehnico-știintifice in Europa, ca și in 
întreaga lume — subliniază tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — este esen
țială pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre state, pentru progresul gene
ral și asigurarea păcii. în condițiile 
revoluției tehnico-știintifice actuale, 
nu se poate concepe dezvoltarea eco
nomică și socială a unei țări, a unui 
popor, fără o strinsă colaborare cu 
alte state și popoare. Ceea ce trebuie 
să avem în vedere este că această co
laborare. această cooperare econo
mică și tehnico-știintifică trebuie să 
contribuie Ia dezvoltarea rapidă a 
fiecărui stat, să excludă posibilitatea 
unor forme de dominație".

Se poate spune că Actul final de 
la Helsinki, situînd la baza relațiilor 
economice dintre statele semnatare 
principiile egalității, respectului și 
avantajului reciproc, evidențiind for
me. căi și mijloace de stimulare a 
cooperării, pe plan atit bilateral, cit

„RABOTNICESKO DELO“, organ 
central al C.C. al P.C. Bulgar, într-o 
corespondentă din Paris consacrată 
vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Franța, scrie că in ca
drul convorbirilor dintre președin
tele României și președintele Fran
ței au fost examinate problemele 
internaționale actuale, precum și 
problemele colaborării bilaterale in 
domeniile economic, tehnico-științific 
și cultural. Știri despre vizită au pu
blicat, de asemenea, ziarele „OTE- 
CESTVEN FRONT", „NARODNA 
MLADEJ" și „TRUD".

Ziarele „MAGYAR NEMZET", 
„NEPSZAVA” și „MAGYAR HIR- 
EAP" din Ungaria au infor
mat despre încheierea convorbiri
lor dintre președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, despre întrevederea pre
ședintelui României cu președintele 
Senatului francez și întilnirea șefu

Ample relatări în presa internațională 
despre rezultatele vizitei președintelui 

României în Franța

lui statului român cu parlamentarii 
francezi. De asemenea, presa unga
ră a relatat despre vizita la uzinele 
„Citroen" și la Centrul de cercetări 
al Companiei Generale de Electrici
tate, oglindind eforturile de lărgire 
a colaborării economice dintre cele 
două state.

Ziarul polonez „ZYCIE WAR- 
SZAWY" scrie într-o corespondență 
din Paris că vizita șefului statului 
român în Franța „are ca scop adîn- 
cirea colaborării franco-române". 
Corespondentul polonez relevă, tot
odată. evoluția ascendentă a colabo
rării româno-franceze din ultimii 
ani, menționind domeniile in care 
intre economiile celor două țări s-au 
statornicit raporturi rodnice de 
cooperare.

• Ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO" 
publică, sub titlul „Intilnire între

■ președinții României și Franței", o 
'informație despre convorbirile ofi
ciale dintre cei doi șefi de stat, men- 
ționindu-se, intre altele, că a fost 
abordată „actuala situație internațio
nală, cu accent deosebit pe proble
matica destinderii internaționale".

într-un comentariu asupra vizitei 
publicat de cotidianul algerlan „EL 
MOUDJAHID" se relevă conver
gența între pozițiile franceze și 
românești asupra marilor probleme 
internaționale. Ziarul apreciază că, 
de asemenea, relațiile bilaterale vor 
ieși întărite în urma vizitei.

POSTUL DE RADIO algerian a 
transmis zilnic, in programele sale 
de limbă arabă și franceză, relatări 
și comentarii in legătură cu vizita 
oficială in Franța a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, menționind, intre 
altele, că cei doi președinți au ana
lizat situația din Europa și pregăti
rile in vederea reuniunii de la Ma
drid — domeniu in care România, 
președintele Nicolae Ceaușescu se 
manifestă Toarte activ.

în știrile și comentariile despre 
vizita președintelui României ’ la 
Paris, agenția egipteană de presă 

și multilateral, a deschis ample per
spective de extindere și adîncire a 
acestei cooperări, astfel ca să asigure 
o temelie trainică edificiului securită
ții europene.

în cei cinci ani care au trecut de 
la adoptarea Actului final de la 
Helsinki, dacă într-un șir de dome
nii — în primul rînd cel militar, res
pectiv aspectele pentru securitatea 
europeană, esențiale ale dezangajării 
militare si dezarmării — prevederile 
Actului final au rămas în cele mai 
multe privințe deziderate care nu 
si-au găsit materializare. în domeniul 

O CERINȚA MAJORA ÎNSCRISA ÎN ACTUL FINAL 
AL CONFERINȚEI DE LA HELSINKI

colaborării si cooperării economice 
intereuropehe s-au făcut unele pro
grese, deși nici pe departe atit dd în
semnate ne cit erau posibilitățile 
deschise de documentul de la Hel
sinki.

în fapt, așa cum reiese și din da
tele statistice furnizate de Comisia 
Economică a O.N.U. pentru Europa, 
exporturile țărilor vest-europenc că
tre țările socialiste au sporit intr-un 
ritm mediu anual de 15 la sută în 
1976 și de 7 la sută în 1977 și 1978, 
înregistrîndu-se o tendință de stag
nare în cursul anului trecut. Conco
mitent. exporturile țărilor socialiste 
europene către țările occidentale ale 
regiunii au crescut într-un ritm me
diu anual de circa 16 la sută în 1976 
și de 3—4 la sută in anii următori.

în ansamblul relațiilor economice, 
o importanță tot mai mare revine 
cooperării economice, ca formă mo
dernă. eficientă de conlucrare, care 
deține în prezent o pondere de 
circa 20 la sută în totalul schimburi
lor interpuropene. Edificatoare este 
și creșterea numărului acordurilor și 
convențiilor' economice încheiate intre 

M.E.N, menționează că cei doi șefi 
de stat au abordat, în cursul con
vorbirilor, probleme internaționale 
cum sînt relațiile Est-Vest, pregă
tirile pentru reuniunea de la Madrid, 
dezarmarea, problemele Orientului 
Mijlociu, dialogul Nord-Sud, pro
blema energiei.

în Mexic, ziarul „EL HERALDO 
DE MEXICO" se referă pe larg la 
poziția țării noastre privind necesita
tea soluționării pe cale politică a 
tuturor conflictelor și așezării rela
țiilor dintre state pe principiile 
dreptului internațional. în ziarele 
„EL SOL DE MEXICO", „UNO MAS 
UNO", precum și in emisiunile pos
turilor de radio și televiziune au 
fost prezentate relatări despre vizită.

Agenția irakiană de presă I-*\A. 
informează despre încheierea vizitei 
oficiale in Franța a președintelui 
României. Relatind despre convor
birile oficiale dintre oei doi șefi de 
stat, agenția arată că acestea au 

permis abordarea unei arii largi de 
probleme, un loc important acordin- 
du-se cooperării și securității in 
Europa și relațiilor dintre statele 
industrializate și țările in curs de 
dezvoltare. „Convorbirile — scrie 
agenția I.N.A. — s-au referit, de 
asemenea, la problemele dezarmării, 
care vor fi examinate la reuniunea 
de la Madrid din toamna _ acestui 
an". Agenția irakiană relevă, tot
odată, că în Declarația adoptată se 
reafirmă necesitatea reglementării, 
politice a situației din Orientul 
Mijlociu, pe baza retragerii Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate și a 
respectării dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare.

Cotidianele iraniene „ENGHELABE 
ESLAMI", „TEHERAN TIMES", 
postul de radio „VOCEA REPUBLI
CII ISLAMICE IRAN" și agenția 
iraniană de știri PARS au relatat 
pe larg despre vizita oficială in 
Franța a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. subliniind că- aceasta s-a 
încheiat intr-o atmosferă de priete
nie și înțelegere.

Informațiile și relatările transmise 
au subliniat pozițiile și opiniile foarte 
apropiate și țelurile comune ale poli
ticii externe a României și Franței. 
S-au făcut referiri la ideile ex
primate de președintele Nicolae 
Ceaușescu privind respingerea poli
ticii de forță și pericolul reprezentat 
de „tendința de împărțire a lumii in 
noi sfere de influență".

într-o corespondență din Paris, zia
rul grec „ELEFTHEROTYPIA" sub
liniază aprecierile făcute de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu asupra 
situației internaționale actuale și 
asupra- problemelor cărora trebuie să 
li se acorde prioritate pe plan inter
național. în special dezangajarea mi
litară și dezarmarea in Europa.

Agenția turcă de presă ANATO
LIA subliniază că președinții Româ
niei și Franței au accentuat „ro
lul important al cooperării economice 
pe termen lung în adincirea relațiilor 

țările socialiste și cele capitaliste — 
de la 600 în 1973 la peste 1 300 în 
prezent. între acestea, devin tot mai 
numeroase acordurile de cooperare 
economică industrială și tehnică pc 
termen lung (5—10 ani), care conferă 
stabilitate și perspective ample dez
voltării schimburilor. numărul lor 
reprezentînd peste 'jumătate din to
talul acordurilor de același gen în
registrate de O.N.U. pe întregul glob.

Este știut că Actul final ai Confe
rinței general-europene a preconizat, 
de asemenea, o serie de acțiuni în 
vederea dezvoltării cooperării mul

tilaterale dintre statele europene, în
deosebi a realizării unor proiecte de 
interes comun in diverse domenii. 
Pe această linie, un șir de proiecte la 
scară continentală urmează să-și 
găsească materializarea intr-un viitor 
apropiat prin eforturile reunite ale 
statelor in domenii cum ar fi trans
porturile (magistrala transeuropeană 
Nord-Sud. calea navigabilă Dunăre 
— Marea Egee etc.), energia (inter
conectarea sistemelor de transmisie 
a energiei electrice în Balcani, pro
movarea tehnicilor noi de extracție 
și utilizare a cărbunelui), protejarea 
mediului înconjurător (colaborarea 
privind combaterea poluării atmosfe
rice transfrontaliere pe distanțe lungi, 
promovarea tehnicilor nepoluante și 
reciclării deșeurilor), cooperarea teh- 
nico-științifică. în legătură cu acest 
ultim aspect, este de semnalat că 
s-au intensificat in ultimii ani schim
burile și vizitele între oameni' de 
știință și experțî în tehnologie, au 
avut Ioc conferințe și reuniuni cu 
caracter european ca de exemplu : 
Reuniunea europeană pentru știință 
și tehnologie — București, 1978 : Con- 

dintre cele două țări". Se mențio
nează. de asemenea, că cei doi pre
ședinți au scos în evidență „necesita
tea ca toate statele să întreprindă 
acțiuni ferme pentru reducerea ten
siunii internaționale". O atenție spe
cială a fost acordată securității și 
colaborării în Europa, puniridu-se ac
cent pe faptul că. în condițiile ac
tuale ale creșterii continue; a efecti
velor militare și armamentelor, ale 
acumulării de mijloace de distrugere 
în masă, inclusiv nucleare, tot mai 
numeroase, este necesară intensifica
rea eforturilor și a acțiunilor con
crete pentru crearea unui climat de 
încredere pe continent. Se remarcă, 
în . același timp. .întrevederile avute 
de președintele Nicolae Ceaușescu cu 
reprezentanți ai vieții economice 
franceze.

Relatarea se încheie cu un citat 
din declarațiile președintelui Nicolae 
Ceaușescu în care se subliniază că 
România, țară socialistă în curs de 
dezvoltare, acționează împreună cu 
celelalte țări în curs de dezvoltare 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Cotidianul suedez „DAGENS 
NYHETER" consacră vizitei în 
Franța a președintelui Nicolae 
Ceaușescu un amplu comentariu, 
însoțit de fotografia șefului statului 
român, in care se subliniază : „Româ
nia este renumită, în primul rînd, 
prin faptul că duce o. politică externă 
independentă". Este prezentată apoi 
poziția țării noastre într-o serie de 
probleme fundamentale ale contem
poraneității și se reproduc pasaje 
din alocuțiunile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostite cu prilejul vizitei 
în Franța, în care este subliniată 
„necesitatea soluționării pe cale paș
nică a actualelor conflicte interna
ționale".

Ziarul notează apoi multiplele va
lențe ale politicii externe a țării 
noastre, relevînd, în context, că 
„România a întreprins o serie de ac
țiuni în scopul împiedicării cursei 
înarmărilor", iar în această problemă 
„a acționat, la O.N.U., între altele, 
in colaborare cu Suedia". Astfel, 
România „a propus crearea de zone j 
demilitarizate in Europa, înghețarea 
bugetelor militare ale marilor puteri 
și încetarea experiențelor cu arme 
nucleare". De asemenea, subliniază 
ziarul, „România s-a opus întotdeau
na amplasării de noi rachete nuclea
re în Europa".

Arătind că in politica sa externă 
România militează pentru întărirea 
colaborării internaționale și respec
tarea dreptului fiecărei națiuni la 
independență, suveranitate și liber
tate, că România are relații bune cu 
toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare și cu celelalte 
state, ziarul suedez menționează că, 
față de 1965. numărul statelor cu care 
România întreține relații s-a dublat.

Agenția italiană de presă A.N.S.A. 
relevă faptul că „observatorii poli
tici parizieni acordă o foarte mare 
importanță politică vizitei șefului 
statului român, pornindu-se de la 
considerentul că intr-un șir de pro
bleme majore ale vieții internațio
nale pozițiile Parisului și Bucu- 
reștiulul sînt foarte apropiate".

într-o corespondență din Paris, 
agenția americană ASSOCIATED 
PRESS arată : „Președintele Nicolae 
Ceaușescu a afirmat că negocierile 
sint necesare pentru a rezolva pro
blemele prin respectarea indepen
denței și dreptului, fiecărui popor de 
a se dezvolta fără amestec din afară".

ferința europeană la nivel ministerial 
privind protecția mediului înconjură
tor — Moscova. 1979 ; Forumul știin
țific european de la Hamburg. 1980; 
reuniunea economică a țărilor balca
nice — Atena 1976 ; reuniunea de ex
pert! privind cooperarea in regiunea 
Mediteranei — La Valletta, 1979 etc.

Apreciindu-se rolul pozitiv al aces
tor evoluții, trebuie spus că progre
sele înregistrate nu pot fi considerate 
decit ca începuturi, care se cer am
plificate prin eforturile tuturor state
lor participante la C.S.C.E.

Este, din păcate, o realitate faptul 

ță schimburile si cooperarea econo
mică continuă să fie grevate de unele 
restricții si practici discriminatorii, 
contrare angajamentelor asumate la 
Helsinki. Combaterea actualelor ten
dințe negative din economia mondia
lă reclamă nu recurgerea la arsena
lul protectionismului comercial. ci. 
dimpotrivă, dezvoltarea largă, neîn
grădită, liberă de orice restricții și li
mitări. a colaborării economice, in
dustriale. tehnico-știintifice.

Animată de telurile păcii si colabo
rării Internationale, militînd ferm 
pentru transpunerea în viată a tu
turor prevederilor Actului final de la 
Helsinki, conceput ca un tot unitar. 
România socialistă, de-a lungul în
tregii perioade care a trecut de la 
adoptarea documentului, s-a numă
rat printre promotorii cei mai activi 
ai cooperării economice, acționând 
neobosit, statornic, ca o direcție fun
damentală a întregii sale politici ex
terne, pentru dezvoltarea relațiilor 
economice cu toate țările europene, 
fără deosebire de orânduire social-po- 
Iitică. Astfel, tara noastră a acordat

BEIJING

Tovarășul Hua Guofeng 
a primit pe șeful 
delegației române

BEIJING 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, tovarășul Hua 
Guofeng, a primit, luni, pe tovarășul 
Ion Ceaușescu, adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimentare, 
care, în fruntea unei delegații, se află 
în vizită în R.P. Chineză.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, au fost transmise 
tovarășului Hua Guofeng un cald 
salut tovărășesc, urări de sănătate, 
putere de muncă și noi succese în ac
tivitatea de înaltă răspundere în 
fruntea partidului și statului.

Tovarășul Hua Guofeng a mulțumit 
pentru mesajul de prietenie transmis 
și a rugat, la rîndul său, să-i fie 
adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea sa și a celor
lalți tovarăși din conducerea de partid 
și de stat chineză, un salut cordial și 
cele mai bune urări de viață lungă, 
fericire personală și noi succese în 
activitatea neobosită ce o desfășoară 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

în timpul convorbirii, de ambele 
părți au fost evidențiate acțiunile ce 
se întreprind pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor și înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel, iden- 
tificindu-se noi posibilități de dez
voltare continuă a conlucrării ro- 
mâno-chineze in domeniul agricultu
rii, și industriei alimentare, în avan
tajul reciproc.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
a participat ambasadorul României 
la Beijing, Florea Dumitrescu.

+
Delegația Ministerului Agriculturii 

și Industriei Alimentare a vizitat, la 
Beijing, Shanghai, Hangzhou, unități 
agricole, fabrici ale industriei ali
mentare, institute de cercetări agri
cole și a avut convorbiri cu condu
cerile ministerelor industriei ușoare, 
agriculturii și fermelor de stat și îm
bunătățirilor funciare. Cu acest pri
lej au fost convenite o serie de ac
țiuni concrete de cooperare în do
meniile respective, în contextul în
făptuirii înțelegerilor prilejuite de 
convorbirile româno-chineze la cel 
mai înalt nivel.

Să fie eliberați imediat 
din închisoare 

patrioții sud-coreeni!
PHENIAN 28 (Agerpres). — Co

mitetul Central al. Frontului Demo
cratic pentru Reunificarea Patriei a 
dat publicității o declarație in care 
demască încercările regimului dicta
torial militar din Coreea de Sud de 
a înlătura prin toate metodele pe 
oponenții săi și se exprimă o îngri
jorare profundă față de soarta lide
rilor democrați și a patrioților arun
cați în închisoare. Declarația conține 
un apel adresat guvernelor, organi
zațiilor internaționale, partidelor de
mocratice și organizațiilor obștești 
din toate țările lumii de a-și ridica 
glasul în apărarea vieții lui Kim Dae 
Jung și a altor democrați sud-coreeni 
asupra cărora planează primejdia de 
a fi lichidați fizic.

Intenția regimului dictatorial de 
a-1 lichida pe Kim Dae Jung repre
zintă o sfidare la adresa întregului 
popor coreean, a opiniei publice pro
gresiste internaționale, care cer cu 
tot mai multă insistentă eliberarea 
imediată și necondiționată din în
chisori a numeroșilor democrați, a 
studenților și a celorlalți participanți 
la acțiunile populare împotriva dic
taturii, se subliniază în declarația 
transmisă de agenția A.C.T.C.

o atenție prioritară dezvoltării co
laborării economice cu țările socia
liste europene, volumul comerțului 
exterior cu aceste state crescind. în 
ultimii cinci ani. cu aproape 50 la 
sută. împreună cu aceste tari, desfă
șurăm mari acțiuni de cooperare in
dustrială.

Totodată. în spiritul politicii sale 
de coexistentă pașnică. România 
Și-a intensificat relațiile de colabo
rare economică pe baze echitabile, 
reciproc avantajoase, cu țările capi
taliste semnatare ale Actului final 
de la Helsinki, comerțul nostru exte
rior cu aceste state sporind cu circa 
20 la sută in ultimii cinci ani si atin- 
gind in prezent, ca volum, o pon
dere de circa 20 la sută in totalul 
schimburilor noastre economice. în 
această perioadă, tara noastră a per
fectat cu firme si organizații econo
mice din aceste țări aproape 100 de 
acțiuni de cooperare. îndeosebi în ra
muri cu tehnologii de virf. De ase
menea. au fost infiintate în coope
rare cu parteneri din țările occiden
tale ale regiunii 40 de societăți mixte 
de producție si comercializare cu se
diul în tara noastră sau peste hotare. 
Exemplele cele mai recente in ceea ce 
privește preocuparea constantă ma
nifestată de tara noastră în această 
privință le oferă rezultatele vizitei 
tovarășului Nicolae Ceausescu in 
Franța, precum și acordurile de cola
borare între România și Comunitatea 
Economică Europeană, menite să sti
muleze dezvoltarea și diversificarea 
cooperării dintre țara noastră. C.E.E. 
și țările membre ale acestui orga
nism. Toate acestea marchează și un 
aport concret al țării noastre la ma
terializarea prevederilor Actului final 
de la Helsinki jn domeniul dezvoltă
rii largi și neîngrădite a schimburilor 
economice intereuropene.

De asemenea, este demnă de re
marcat activitatea consecventă, sus
ținută a tării noastre în foruri si re
uniuni economice internaționale. în 
cadrul organismelor specializate ale 
O.N.U. în favoarea dezvoltării între

; SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PERU

Excelenței Sale
Domnului Arh. FERNANDO BELAUNDE TERRY

Președintele Republicii Peru
Preluarea înaltei funcții de președinte al Republicii Peru îmi oferă deo

sebit de plăcutul prilej să vă adresez calde felicitări. împreună cu cele mai 
bune urări de succes în misiunea de mare răspundere ce v-a fost încredințată 
de poporul peruan.

Aș dori, totodată, să folosesc faptul că începutul misiunii dumneavoastră 
coincide cu Ziua națională a Republicii Peru, pentru a vă transmite cordiale 
urări de fericire personală, de prosperitate și progres poporului peruan 
prieten.

Sint convins că bunele relații de prietenie și cooperare ce s-au stator
nicit între România și Peru, conlucrarea lor rodnică în sfera relațiilor In
ternaționale vor continua să se dezvolte tot mai puternic, in interesul ambe
lor noastre țări și popoare, al cauzei păcii, securității și colaborării 
internaționale.

Poporul din Republica Peru, tara 
întinsă între înălțimile munților 
Anzi și litoralul Pacificului, sărbă
torește 159 de ani de la proclama
rea independentei

Ghidurile turistice au denumit 
partea muntoasă a tării „Elveția 
peruană", datorită văilor înverzite 
si torentelor ce coboară din culmile 
etern înzăpezite ale Anzilor. Timp 
de secole, comorile munților peru
ani — aur, argint, plumb, zinc, 
cupru etc. — au folosit însă 
străinilor. Din miinile foștilor colo
nizatori ele au aiuns. mai tirziu. în 
stăpînirea monopolurilor străine, 
care dețineau poziții dominante in 
industria minieră. Acestei situații i 
s-a pus capăt în ultimul deceniu, 
prin promovarea unei orientări ho- 
tărîte în direcția recuperării bogă
țiilor naturale si a valorificării lor 
în folosul dezvoltării de sine stătă
toare. S-au produs adînci trans
formări ale structurilor economice, 
social-nolitice si culturale, proce
sul industrializării fiind consi
derat drent factorul primordial al 
progresului national. în măsură să 
creeze cadrul propice punerii în 
valoare a potențialului material si 
uman al tării. în acest scop, au fost 
aplicate ample programe de indus
trializare — în cadrul cărora un loc 
deosebit ii ocupă cuprul si petrolul

r

ÎNTREVEDERE SOVIETO-CE-
HOSLOVACA. Leonid Brejnev, se- 

[ cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului

I Suprem al U.R.S.S., a avut, la 28 
iulie, in Crimeea, o întrevedere cu 
Gustav Husak, secretar general al

I C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, care se

I află in Uniunea Sovietică la odih- 
I nă. După cum transmite agenția 

T.A.S.S., au fost abordate probleme 
j ale relațiilor dintre cele două țări 

și unele chestiuni referitoare la si-
1 tuația internațională actuală.
I DELEGAȚIA DE MATEMATI-' 

CIENI ROMANI, condusă de aca
demicianul Nicolae Teodorescu. care

. a participat la Balcaniada de mate
matică desfășurată la Ankara, a ob-

I ținut in cadrul competiției două 
premii întii, două premii doi și treiI mențiuni.

I CONVORBIRI FRANCO-IORDA- 
NIENE. Regele Hussein al Iorda
niei a avut, luni după-amiază. con-

I vorbiri cu președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing. în cursul

I întrevederii au fost abordate in 
principal probleme privind situația

' din Orientul Mijlociu, in lumina 
recentei vizite in S.U.A. a regelui 
Hussein și a sesiunii extraordinare

I de urgență a Adunării Generale a 
O.N.U. în problema palestiniană.

tarile europene, ca si între toate sta
tele lumii, a unor largi relații co
merciale si economice, fără nici un 
fel de restricții si discriminări.

Actionînd cu fermitate si perseve
rență pentru promovarea cauzei co
laborării economice, partidul si statul 
nostru au în vedere funcția politică 
a relațiilor economice externe, de 
contact si apropiere între națiuni, de 
stimulare a destinderii si colaborării. 
Istoria acestor ani a demonstrat 
concludent că dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice între statele 
regiunii oferă însăși baza materială 
pentru afirmarea destinderii pe con
tinent și în lume. Cu atit mai mult, 
in actuala situație internațională, 
tara noastră consideră că nu tre
buie precupețit nici un efort pentru 
asigurarea continuității procesului 
de edificare a unei rețele de legă
turi economice tot mai dense intre 
statele semnatare ale Actului final 
de la Helsinki, menținerea si dezvol
tarea schimburilor economice fiind 
menite să contribuie la atenuarea 
tensiunii si înseninarea orizontului 
politic international.

în lumina acestor cerințe, reuniu
nea general-europeană ce urmează 
să se desfășoare în toamna acestui 
an la Madrid este chemată să des
chidă noi perspective eforturilor sta
telor pentru asigurarea unui teren cit 
mai fertil colaborării si destinderii pe 
continent. în acest scop, potrivit con
cepției tării noastre, este necesară o 
pregătire temeinică si eficientă a 
reuniunii de la Madrid, astfel incit 
aceasta să marcheze o etapă nouă, 
superioară în procesul de edificare a 
cooperării economice, ceea ce va 
avea, fără îndoială, influente favora
bile asupra rezolvării celorlalte pro
bleme legate de asigurarea unui cli
mat de înțelegere si securitate.

în spiritul întregii sale politici ex
terne. România socialistă va parti
cipa Ia lucrările reuniunii de la Ma
drid cu dorința vie de a contribui din 
plin, cu inițiativă si spirit construc
tiv. in strinsă conlucrare cu celelalte 
state participante, la angaiarea unor 
negocieri de fond si adoptarea de 
decizii și măsuri în direcția extinde
rii și diversificării cooperării euro
pene. la înlăturarea obstacolelor ce 
mai frînează acest proces, sporindu-si 
astfel aportul la cauza păcii si secu
rității in Europa si in lume.

Viorel POPESCU

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

— au fost create mai multe între
prinderi de stat, s-a extins exploa
tarea resurselor naturale. Efor
turi deosebite au fost consa
crate altor două obiective de în
semnătate națională: reforma a- 
grară. care a dus la lichidarea sis
temului latifundiar si la crearea de 
cooperative, inclusiv în zona plan
tațiilor cu trestie de zahăr din 
apropierea litoralului — precum si 
reforma învătămîntului. destinată 
să lichideze neștiința de carte.

încadrindu-se în contextul larg 
al extinderii continue a relațiilor 
de prietenie si conlucrare ale 
României cu statele latino-ameri- 
cane. in general cu țările în curs 
de dezvoltare, raporturile româno- 
neruane au cunoscut in ultimii ani 
o constantă lărgire si diversificare. 
O contribuție de cea mai mare în
semnătate la amplificarea conlu
crării reciproc avantajoase a cor 
stituit-o vizita efectuată in Pe i 
de președintele Nicolae Ceauș» , 
vizită ce a creat un cadru superior 
colaborării dintre cele două țări pe 
multiple planuri. Se poate aprecia 
că extinderea. în continuare, a ra
porturilor fructuoase dintre Româ
nia și Peru corespunde pe deplin 
intereselor ambelor țări si ponoare, 
reprezentînd. totodată, un anort de 
seamă la cauza progresului, păcii și 
destinderii in lume.

APEL. Comitetul Central al Parti- ! 
dului Comunist din Turcia a adre
sat un apel tuturor forțelor demo- I 
cratice ale țării de a se uni in lupta 
împotriva acțiunilor teroriste. C.C. 
al P.C. din Turcia protestează cu . 
fermitate împotriva asasinării pre- I 
ședintelui sindicatului muncitorilor I 
turci din domeniul metalurgiei, re- 
levind că scopul acestui act, pre- I 
cum și al tot mai numeroaselor pro
vocări singeroase ale reacțiunii 
împotriva clasei muncitoare, este • 
de a da o lovitură mișcării sindi
cale și de a distruge libertățile 1 
sindicale. .

MASURI DE PROTECȚIE ÎMPO
TRIVA INUNDAȚIILOR 1N UN- * 
GARIA. După cum transmite agen- . 
ția M.T.I.. in R.P. Ungară, din 
cauza creșterii nivelului apelor unor I 
riuri. In zonele afectate a fost de
cretată starea de urgentă. Cu ur- 1 
mare a măsurilor întreprinse, se j 
desfășoară intense luirări de pro
tecție împotriva inundațiilor. Pe o i 
suprafață de 93 000 hectare, din care 
44 000 agricolă, apa a si fost 
evacuată. ,

AGENȚIA M.E.N. anunță că Mo- | 
hammed’ Reza Pahlavi, fostul sah al 
Iranului, a încetat din viată dumi- I 
nică. la spitalul militar Meadi. din | 
Egipt.

firsă la Johannpsiw’-g
Vastâ acțiune deu protest 

împotriva concedierilor 
și politicii de apartheid

JOHANNESBURG 28 (Agerpres). 
— La Johannesburg, unul dintre cele 
mai mari orașe din Republica Sud- 
Africană, viața este aproape în în
tregime paralizată ca urmare a gre
vei declarate luni de cei peste 9 000 
de salariați de culoare de la servi
ciile municipale. Greva — relatează 
agenția U.P.I. — a fost organizată 
în semn de protest împotriva conce
dierii celor 1 400 de muncitori afri
cani pentru participare la acțiuni 
revendicative și la manifestații îm
potriva politicii rasiste și de apart
heid promovată de autoritățile din 
R.S.A. Greviștii revendică, de ase
menea. îmbunătățirea condițiilor de 
viață și de muncă, abolirea legilor 
și practicilor rasiale din școlile din 
Republica Sud-Africană.

Manifestații la Ierusalim 
împotriva tratamentului 

la care sint supuși 
deținuți! politici palestinieni

TEL AVIV 28 (Agerpres). — Apro
ximativ 300 de persoane, membre ale 

■familiilor deținuților politici palesti
nieni care fac greva foamei în în
chisoarea Nafkha, din deșertul Ne- 
ghev, au organizat o manifestație de 
protest la Ierusalim, în fața clădirii 
Asociației ziariștilor — relatează a- 
gențiile France Presse și U.P.I.

Manifestant!! purtau pancarte In 
care cereau judecarea celor vinovați 
de moartea deținuților politici pales
tinieni și încetarea tratamentului 
inuman aplicat acestora.

Poliția israeliană a intervenit eu 
brutalitate împotriva unei alte mani
festații similare, organizată, dumini
că. in fața birourilor Crucii Roșii 
Internaționale din estul Ierusali
mului.

Pe de altă parte, 368 de deținuți 
politici arabi din Închisoarea Gatsha 
au început și ei, de două zile, greva 
foamei, in semn de solidaritate cu 
tovarășii lor de la închisoarea 
Nafkha.
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