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Interviul acordat de președintele Consiliului de Stat al MUNCII PATRIOTICE
După BĂTĂLIA CU

Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU,
TELEVIZIUNII FRANCEZE

Proletari din toate țările, uniți-vă !

In județul Hunedoara s-au 
deschis 7 șantiere de muncă 
patriotică ale tineretului, 
cuprinzind sute de elevi din 
școlile profesionale și licee, 
care s-au înrolat în activi
tatea de înlăturare a distru
gerilor provocate de furia 

apelor încă din prima zi 
. de vacanță. De la grupul 
școlar profesional al Com
binatului siderurgic Hune

doara 100 de viitori siderur- 
gfiști au plecat să ajute 
reconstrucția drumului 
țeg-Nalați. Peste 50 de 
ai școlilor profesionale 
Hunedoara și Simeria, 
crează alături de alți
citorl Ia fabrica de cărămizi 
din Pricaz. Tot aici vor lu
cra în seriile următoare co
legi de ai lor de la școlile 
profesionale din Petroșani și 
Lupeni și de la liceul teore
tic și economic din Orăștie. 
Zeci de elevi din Brad și 
Gura-Barza participă la con- 

fecționatul cărămizilor, pre
fabricatelor din beton și pla
cajelor ceramice la unitățile 
producătoare de materiale 
de construcție din Vața și 
Crișcior.
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APELE, a urmat
BĂTĂLIA CU TIMPUL
Rețin o secvență dintr-o dis

cuție purtată la o ședință 
a comandamentului cen

tral avută cu mal multe luni în 
urmă pe șantierul Termocentra
lei de la Mintia. Un inginer sus
ținea că angajamentul luat de a 
pune grupul al doilea în exploa
tare cu 10 zile mai devreme fată 
de planul de stat, adică la 20 
iunie, este nerealizabil.

— Nicăieri în țară, argumen
ta el, n-au fost puse în exploa
tare la interval de numai 6 luni, 
două grupuri de generatoare 
(termenul de comparație se refe
rea la grupul nr. 1 predat la 30 
noiembrie). La celelalte 
centrale între o predare 
s-au scurs 1—2 ani.

Interlocutorii săi n-au

termo- 
și alta

fost de

IN POFIDA CALAMITĂȚILOR NATURALE

CARE S-AU ABATUT ASUPRA LOR, CON

STRUCTORII TERMOCENTRALEI DE LA

MINTIA IȘI MENȚIN ANGAJAMENTUL

Vizita în Franța a președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU,

acord. Cunoscînd rezervele care 
puteau fi valorificate, au consi
derat că sarcina pe care și-au 
asumat-o poate fi realizată. In 
calcule au inclus fiecare minut 
bun de lucru pe care l-au con
siderat un depozitar virtual al u- 
nor importante valori materiale. 
Lunile scurse de atunci le-au 
confirmat previziunile. Lucrările 
avansau în ritm rapid, devan- 
sînd graficele de execuție, fie
care zi care-i apropia de ter
menul fixat le dădea speranțe, 
le întărea certitudinile. Cînd 
erau siguri de reușită, au primit 
însă lovitura apelor. S-a produs 
dezlănțuirea aceea a Mureșului, 
vijelioasă și ucigașă care mă-

ALEXANDRU BĂLGRĂDEAN

(Continuare în pag. a V-a)

continuă sub semnul cordialității ÎN CUPRINSUL'ZIARULUI
și stimei reciproce • Toate

eforturile

pe frontul
A d oua zi a viziteMn Franța 

a? .președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a cuprins *un. pro
gram dens, bogat în. manifes
tări, care ari evidențiat în con
tinuare atmosfera de cordiali
tate, prețuire și stimă' recipro
că ce caracterizează raporturi
le dintre România și Franța, 
dintre popoarele celor două 
țări.

Căldura «cu care «conducăto
rul statului român a fost în
conjurat încă de la sosirea sa 
pe pămîntul francez, nenumă
ratele manifestări da conside
rație și respect venite din 
par oficialităților Franței, 
dovezile de simpatie ale popu
lației Parisului evidențiază că 
această vizită este o acțiune 
politică ce va contribui la în
tărirea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre popoarele 
român și francez și, totodată, 
o contribuție la crearea pe 
continentul european a unui 
climat de pace și securitate.

Este ceea ce subliniază a- 
proepe în unanimitate și zia
rele franceze, și nu numai cele 
franceze, din alocuțiunea pre
ședintelui Ceaușescu în care 
se arată că în lumea actuală 
sînt multe probleme spinoase 
care-și cer rezolvarea, că 
România și Franța sînt, deopo
trivă. animate de dorința de a 
se ajunge la lichidarea focare
lor de tensiune și război, pen
tru asigurarea pe continentul 
european a condițiilor care să 
permită dezvoltarea liberă a 
tuturor națiunilor, conform 
dorințelor și aspirațiilor lor.

în schimburile de opinii pe 
care le-am avut cu publiciști 
francezi, cu trimiși ai unor a- 
genții de presă, aceștia rele
vă semnificația unor manifes
tări cuprinse în programul de 
vizite și contacte al președin
telui român Ei aveau, astfel,

în vedere, pe lingă alte ele
mente relevante, numărul 
mare al reprezentanților di
plomatici acreditați la Paris 
care au ținut să prezinte oma
giile lor, luni după-amiază la 
Quai d’Orsay, președintelui 
Nicolae Ceaușescu. într-ade- 
văr, o jumătate de oră șefului 
statului nostru i-au fost pre
zentate peste 100 de persoane, 
ambasadori sau însărcinați cu 
afaceri c|in țări ale Europei, 
Americii de Nord și Americii 
•Latine, Africii și Asiei. Am re
marcat prezența ambasadorilor 
Uniunii Sovietice, R. P. Chi
neze, Statelor Unite ale Ame
ricii, Argentinei, Angliei, 
R.A.U., Ceylonului, Indoneziei, 
Indiei și f*.i multor altor sta
te. Este acesta un act politic 
de o însemnătate particulară 
și care pune, la rîndu-i, în e- 
vidență gradul înalt de cu
noaștere a țării noastre, a rea
lizărilor ei, a politicii ei exter
ne, care, după cum ni s-a de
clarat și aici, este considerată 
o politică activă, consecventă 
de pace, inspirată din dorința 
sinceră de colaborare între 
popoare, în baza respectării 
normelor și principiilor una
nim recunoscute ale dreptului 
internațional.

Sînt comentate, de aseme
nea, ca oglindind prețuire și 
considerație onorurile rezerva
te de conducătorii Franței pre
ședintelui român. Intr-adevăr, 
dineul oferit luni seara de 
președintele Pompidou la pala
tul Marele Trianon în cinstea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a soției sale a fost o măr
turie grăitoare în acest sens, 
în marea curte de onoare, stră
juită de masive porți poleite 
în aur, înâlții oaspeți români 
au fost întâmpinați cu ceremo
nial militar, de președintele 
Pompidou și soția, d-na Pom
pidou. Palatul, o construcție

simbol al
Moment solemn la Ambasada^ română: președintele Nicolae Ceaușescu înmînează președintelui Georges Pompidou, ca un 

prieteniei româno-franceze, „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I.

remarcabilă, este celebru nu 
numai prin frumusețea-i arhi
tectonică, ci și prin rolul po
litic pe care l-a jucat în isto
ria Europei. Aici a fost sem
nat, după primul'război mon
dial, tratatul de pace cunos-

La Arcul de Triumf, președintele Nicolae Ceaușescu semnează în Cartea de aur. Este un volum 
masiv de pagini in care și-au așternut semnătura înalte person alități ale lumii contemporane.

cut sub numele de Tratatul 
de la Trianon, dintre România 
și fostul stat austro-ungar, do
cument internațional care a 
consfințit de drept marele act 
al unirii Transilvaniei cu 
România de la 1 decembrie 
1918.

Dineul a reunit cele mai re
marcabile personalități ale 
vieții politice franceze și a 
constituit un cadru propice în 
care șeful statului român a 
venit^în contact nemijlocit cu 
conducătorii Franței. A fost, 
de asemenea, un prilej pentru 
oficialitățile ce-1 însoțesc pe 
președintele român de a sta
bili contacte fructuoase, de a 
deschide dialoguri utile cu 
personalități oficiale franceze.

Un fapt întrutotul remar
cabil este considerat la Paris 
spectacolul prezentat în. cin
stea șefului statului român la 
străvechiul și impunătorul 
teatru Ludovic al XV-lea din. 
istoricul castel al Versailles- 
ului. Aici, la Versailles, în a- 
cest colț al Franței încărcat 
de istorie, -a avut loc un mare 
spectacol. Mare prin faptul în 
sine : sînt foarte rare ocaziile 
cînd acest lăcaș de cultură —• 
teatrul lui Ludovic al XV-lea, 
vechi de trei secole — își 
deschide porțile. Se aflau în. 
sală membrii guvernului fran
cez, deputați 'ai Adunării Na
ționale, remarcabile persona
lități ale vieții publice, scrii
tori, poeți, cunoscuți oameni 
de . știință, o parte din tot ce 
are mai reprezentativ capitala 
Franței. Feericul cadru al Ver+ 
sailles-ului a fost fericit între-

git ide ambianța de epocă pe 
care organizatorii s-au stră
duit să o reînvie. Președintele 
român și soția sa au fost con
duși la teatru prin lungile 
culoare ale palatului, printre 
șirurile de dragoni vestimen- 
tați în alb-roșu, cu chipiuri 
strălucitoare, printre major
domi îmbrăcați în livrele verzi 
și purtând peruci ca în epoca 
Regelui Soare. A fost o seară 
de aur oferită de Franța în 
onoarea României.

Filmul vizitei pe care o în
treprinde- în Franța președin
tele Consiliului de Stat,

Nicolae Ceaușescu, se află în 
primele secvențe, remarcabile 
prin încărcătura de sensuri pe 
care o încorporează și cărora, 
dincolo de cite am consemnat, 
li s-au adăugat, între timp, 
altele, li se vor adăuga pînă 
la viitorul reportaj încă altele.

Sub aceleași auspicii, sub 
semnul acelorași semnificații 
profunde s-a desfășurat și cea 
de-a doua zi a vizitei 
ța a președintelui 
Ceaușescu.

(Continuare în pag.

recoltei!

(Un reportaj de pe o- 

goarele județului Arad, 
în pagina a V-a).

în Fran- 
Nicolae

a ll-a)

în cursul dimineții de marți, 
în cea 
șefului 
Franța, 
Elysee, 
tre Georges Pompidou, 
ședințele Franței, și Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

în timpul convorbirii dintre 
Georges Pompidou și Nicolae 
Ceausescu au fo<=t abordate

de-a doua zi a vizitei 
statului român în 

a avut loc, la Palatul 
o nouă întrevedere în- 

pre-

probleme ale colaborării și 
cooperării franco-române ; cei 
doi șefi de stat au trecut, tot
odată, în revistă principalele 
probleme ale vieții internațio
nale.

Convorbirea dintre pre
ședintele Franței și președin
tele Consiliului de Stat al 
României, care a durat o oră 
și un sfert, s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit de cor
dea' ”

Pe malul Argeșului, la Pitești, 
se ridică mîndru Combinatul 

petrochimic.

Personalizarea i
culturii

de GEORGE IVAȘCU

Q MANIFESTARE de autentica intelectualitate, într-o 
ambiantă de veritabil climat spiritual, au constituit 

„Zilele culturii câlinesciene" desfășurate la 5, 6 și 7 iunie, 
în municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. Toți participanții, de la 
veteranul atîtor acțiuni culturale. Victor Eftimiu, la ingenuul 
Marin Sorescu, au fost de acord că în cele trei zile petre
cute în fostul Onești au trăit actul de cultură la scara pe 
care arhitectul loanide o visa în atît de entuziastele — dar 
cît de lucide ! — proiecții ale spiritului său cu totul dăruit 
noii Renașteri a umanități», cea a socialismului.

Aici — în această cetate industrială ridicată în plin secol 
XX pe o vale a Trotușului ce părea etern cufundată în pa
triarhala legendă — au venit oameni de o anume califi
care tehnică, de un anume nivel intelectual, din toate părțile 
țării. Unii au sfat doar cîțiva ani și apoi au plecat; alții, însă, 
cei mai multi, au rămas, au întemeiat familii și spațiul lor 
vita] a făcut ca an de an să ia aspectele de civilizație ale 
unui oraș modern, construit funcțional, pentru cei — acum — 
20 000 de locuitori. Osmoza și omogenizarea socială a 
acestor constructori de nouă orînduire este prin ea însăși 
semnificativă : o unitate a progresului și totodată a dezvol
tării națiunii socialiste.

Beneficiar al „noului val" a fost nu numai ceea ce se 
cheamă astăzi „Grupul industrial petrochimic", ci și cultura 
în sensul pe cît posibil nefrustrat al cuvîntului. Noul oraș 
și-a construit nu numai o cuprinzătoare Casă de cultură a 
sindicatelor, cu o bogată și la zi bibliotecă, cu sală de 
spectacole și concerte, cu o alta de conferințe, dar și o vastă, 
frumoasă librărie, cu largi vitrine se cheamă „G. Căli- 
nescu", — așa cum. alte librării, în alte orașe, se cheamă 
„M. Sadoveanu", „George Coșbuc" sau „I. L. Caragiale". 
Numai că aici acest nume a căpătat acea polivalență ne
cesară care face din autorul Istoriei literaturii române un 
adevărat patron spiritual al orașului, unde el a poposit mai 
multe zile și căruia i-a consacrat o „cronică a optimistului".

Scenariul de „cultură călinesciană" a fost generos ca spi
rit, dar echilibrat în timp, selectiv și variat, deși unitar ca 
finalitate : seară de evocări, urmată a doua zi de o veri
tabilă sesiune științifică, iar aceasta încă potențată ca nive! 
de o întîlnire cu ingineri, tehnicieni, specialiști ai Comple
xului industrial ; apoi seară de autografe la librăria cu 
numele geniului tutelar, a treia zi, în plin aer, în parcul 
orașului, recitalul „Poetul în cetate" rotunjind manifestarea.

Așadar, care'e secretul acestui fenomen de cultură ?
Mai întîi, nu altul decît acela că el se petrecea într-un 

perimetru de nouă civilizație, cu o apetență de intelectuali
tate într-adevăr contemporană. Adică vie, activă, directă, 
în al doilea rînd, faptul că — în contextul unei asemenea 
întîlriiri spirituale scutită de șabloane și fățărnicii de rutină 
— organizatorii s-au învins oe ei înșiși revelîndu-și ce e 
creator, deschis, uman. Invitații, desigur, au avut, în aceasta, 
meritul lor. Dar, mai presus, ne place să credem că însăși 
personalitatea, atît de prezentă încă, a lui G. Călinescu, 
atmosfera de elevație întreținute în jurul acestei persona
lități de către entuziaștii locali, răspînditori ai culturii, — 
o asemenea concepție și asemenea metode explică reușita.

Altfel spus, succesul unor autentice acțiuni culturale în 
sfere de largă și durabilă eficiență implică acel proces de 
personalizare, de opțiune manifestă în jurul unei mari, ira
diante întruchipări a geniului național, opțiune care, la 
rîndu-i, înlesnește celor care o slujesc a avea si profila 
ei înșiși personalitate.

Plauzibilă.
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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN FRANȚA
CEREMONIA DE LA ARCUL DE TRIUMF

Marți, ora 9,55. Președintele 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
primul ministru francez, Cha- 
ban Delmas, părăsește Palatul 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, reședința rezervată condu
cătorului statului nostru, și se 
îndreaptă spre Arcul de 
Triumf, unde, la Monumentul 
soldatului necunoscut, va avea 
loc ceremonia depunerii unei 
coroane de flori.

Coloana de mașini urmează, 
pînă la un punct, același drum 
pe care l-a parcurs președinte
le Nicolae Ceaușescu în prima 
parte a vizitei de luni : Podul 
Alexandru al Ill-lea, Avenue 
Winston Churchill, Piața Cle
menceau. Din nou, așadar, se 
traversează Sena pe cel mai 
frumos dintre podurile pari
ziene, din nou sc trece prin 
fata celor două lăcașuri ale 
artei, din nou pe lîngă statuia 
lui Clemenceau, această per
sonalitate ilustră a istoriei 
moderne franceze.

Precedată de motocicliști 
îmbrăcați în pitorești uniforme 
de cavalerie — tunică cu căp- 
tușală roșie răsfrîntă. panta
loni albi și eghileți aurii, dar 
fără chipiu cu panaș, ci cu o- 
bișnuita cască a motocicliști-

OASPETE AL MUNICIPALITĂȚII PARIZIENE
în onoarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu, municipa
litatea pariziana a organizat 
marți, la Hotel de Viile, pri
măria Parisului, o festivitate.

Hotel de Viile — «această 
clădire veche dc secok? — a 
împrumutat aer sărbătoresc. 
Impunătoarea fațadă a edifi
ciului este bogat împodobită 
cu drapelele României și ale 
Franței, o gardă călare este a- 
liniată la intrarea principală, 
personalul este îmbrăcat în ți
nută de ceremonie.

Este ora 12,00. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
Elena Ceaușescu. sosesc la •pri
mărie. Aici, înalții oaspeți sînt 
primiți de Etienne de Ve
ricourt. președintele Consiliu
lui Parisului. în prezența pre
fectului Parisului. Diebolt; ȘÎ 
a prefectului Poliției cai- 
pitalei, Grimaud. Este de 
față Raymond Marcellin, mi
nistrul de interne al Fran
ței. Se pătrunde în marea sală 
a tapiseriilor. Aici, președin
telui Nicolae Ceaușescu și so
ției sale îi sînt prezentați 
membrii Consiliului Parisului 
și secretarii Prefecturii.

Cuvântul președintelui 
Consiliului Municipal 

al Parisului, 
ETIENNE DE VERICOURT

Domnule președinte,

Atunci cînd mi-ați făcut 
marea onoare de a mă primi 
la București, acum cîteva zile, 
împreună cu membrii delega
ției Adunării noastre în vizita 
la municipalitatea capitalei 
dumneavoastră, v-am asigurat 
că veți fi binevenit în această 
primărie, unde astăzi am 
marea cinste dc a vă întîmpi- 
na în compania doamnei 
Ceaușescu, căreia îi prezint 
respectuoasele omagii ale ora
șului Paris.

îmi este nespus de plăcut, 
domnule președinte, să vă pot 
exprima din nou, astăzi, în a- 
cest moment solemn și memo
rabil pentru noi, bucuria noas
tră de a saluta în persoana 
dumneavoastră acest popor ro
mân față de care noi am re
simțit întotdeauna cea mai vie 
simpatie, și al cărui reprezen
tant eminent sinteți dumnea
voastră, datorită personalității 
dv., precum și înaltelor res
ponsabilități pe care le deți
neți.

Nu voi aminti aici în deta
liu legăturile istorice care u- 
nesc țările noastre, domnule 
președinte. Ș] ale căror stră
vechi rădăcini sc află, fără în
doială, în originile lor latine 
comune : dacii, ca și galii, au 
luptat cu vitejie și au apărat 
independența lor națională 
înainte dc a primi de la Roma 
pecetea de neșters, așa cum o 
dovedește limba dv., și înain
te de a fi asimilat ceea ce era 
mai bun in cultura romană 
printr-o sinteză originală, cu 
propriile lor tendințe.

Vicisitudini, ei bine, ele nu 
au lipsit nici din istoria Fran
ței și nici din istoria României 
— a sous mai departe vorbi
torul — dar românii și fran
cezii au reușitsă le învingă 
rînd pe rînd, de-a lungul se
colelor,. prin energia lor, prin 
credința lor în ei înșiși, prin 
fidelitatea îor față de ceea ce 

lor de gardă — coloana de 
mașini se înscrie pe Avenue 
des Champs Elysees.

întreagă această mare arteră 
a Parisului este drapată de 
tricoloruri franceze și române. 
Din zece în zece metri, dra
pelele de stat ale Franței și 
României unduiesc maiestuos 
în ridicarea vîntului ușor al 
dimineții. Prin înrudirea culo
rilor, prin dispunerea lor ase
mănătoare. cele două steaguri 
aflate unul alături de celălalt 
zugrăvesc o înrudire de ori
gini, o istorie cu năzuințe a- 
proj3iate, o vocație comună în 
lumea contemporană spre pace, 
colaborare și securitate. Fapt 
subliniat de simpli cetățeni, 
de presă, de opinia publică 
franceză.

Pe Chafrips Elysees, coloa
na oficială este întîmpinată 
cu simpatie și căldură de mii 
de parizieni care adresează 
înaltului oaspete român sem
ne de salut. Unități militare 
dispuse de o parte și de alta a 
marii artere dau onorul șefu
lui statului român.

Arcul de Triumf. La coborî- 
rea din mașină, președintele 
Ceaușescu este întîmpi-nat de 
Michel Debre, ministrul apă

Președintele Nicolae 
Ceaușescu semnează perga
mentul care va păstra pentru 
totdeauna amintirea acestui 
moment solemn și pe care 
scrie : „Aici, în această sală, 
domnul Nicolae . Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a fost primit so
lemn de către municipalitatea 
orașului Paris. 16 iunie 1970“. 
După semnarea documen
tului de către președintele 
Ceaușescu, semnează notabi
litățile capitalei franceze. Se 
intonează imnurile naționale 
ale celor două țări.

în imensa sală a primăriei, 
numeroase personalități ale 
vieții publice franceze încon
joară cu cordialitate -și consi
derație pe șeful statului , ro
mân.

Președintele Consiliului Pa
risului, Etienne de Vericourt, 
a salutat pe înalții oaspeți ro
mâni.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a răspuns apoi, mul
țumind pentru cuvintele adre
sate.

constituie temelia personalită
ții lor naționale.

Iată de unde vin. cred, stima 
reciprocă pe care popoarele 
noastre și-o poartă, prietenia 
spontană care s-a tradus, pen
tru a nu vorbi decît de ulti
mele generații, prin fraternita
tea de arme care le-a apropiat 
în timpul primului război 
mondial și prin rezistența lor 
paralelă în timpul celui de-al 
doilea război mondial față de 
fascismul hitler ist.

Și cred că, din acest punct 
de' vedere, este semnificativ 
faptul că eliberarea Bucu- 
reștiului și a Parisului s-a si
tuat în același moment, anu
me în luna august 1944.

Știți cît am fost de zguduiți 
de consecințele inundațiilor 
care au devastat o parte din 
țara dv. și cît de dornici sîn- 
tem să ajutăm prin diverse 
mijloace pe compatrioții dv, 
pentru ca aceste urme să fie 
șterse, a spus primarul Pari
sului. Nenumăratele acte de 
civism și de curaj ale conce
tățenilor dv. sînt spre cinstea 
lor. Noi îi admirăm și dorim 
fierbinte ca foarte curînd e- 
forturile dv. atît de rodnice 
în scopul dezvoltării economi
ce a României să poată să-și 
urmeze mai departe fluxul, 
conform planurilor inițiale. 
Această dezvoltare, această e- 
nergie creatoare, aceste reali
zări frapează nu numai atunci 
cînd te afli la București, dar 
și în provincia românească, și 
observăm această grijă a dv. 
de a moderniza cît mai rapid 
în mod echilibrat ansamblul 
țării. Am putut să-mi dau 
seama de aceste fapte, cu 
ochii mei, ca și concetățenii 
mei francezi care, profesional 
sau ca simpli turiști, călătoresc 
din ce în ce mai frecvent la 
dv. și care au posibilitatea să 
aprecieze în plus caracterul 
primitor și vesel, precum și 
mintea ageră a românilor.

rării naționale al Franței, de 
Henri Duvillard, ministrul 
foștilor combatanți și victime
lor de război, de generalul de 
armată Andre Meltz, guver
natorul regiunii militare a 
Parisului. în jurul marii pie
țe, numeroși locuitori ai Pa
risului își manifestă calde sim
patii față de șeful statu
lui român. într-o ambianță 
solemnă, în fața flăcării sacre 
ce pîlpîie în memoria solda
tului necunoscut, se desfășoa
ră ceremonialul. Comandan
tul gărzii de onoare prezintă 
raportul, după care se salută 
steagul și se trece în revistă 
compania de onoare a gărzii 
republicane. La mijlocul aces
teia, președintele Nicolae 
Ceaușescu se oprește ascultînd 
imnurile. în fața plăcii sacre, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
este salutat de președintele 
Comitetului flăcării veșnice. 
Coroana purtată de doi ofițeri 
români în uniforma de cere
monie este depusă de preșe
dintele Nicolae Ceaușescu pe 
Mormîntul soldatului necu
noscut. La un semnal de sa
lut executat de gornist, se păs
trează un moment de recule
gere. Sînt. prezentate apoi pe

Cît despre eforturile depu
se pentru punerea în valoare a 
impresionantului dv. patrimo
niu cultural, parizienii pot 
să-și facă o idee vizitînd astăzi 
frumoasa expoziție de comori 
ale artei vechi românești. Fo
losesc, de altfel, acest prilej 
spre a vă mulțumi dv și gu
vernului dv. pentru a fi pus 
la dispoziția parizienilor como
rile care sînt expuse la ora 
actuală la Muzeul municipal 
de la Petit Palais.

Astfel, România, cu bogății

Cuvintul președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule primar, 
Doamnelor și domnilor.

Doresc, mai înainte de toa
te, să exprim cele mai căldu
roase mulțumiri pentru a- 
ceastă manifestare de sim
patie și stimă la adresa tării 
și poporului român.

Permiteți-mi să vă adre
săm cu acest prilej dumnea
voastră și, prin dumneavoas
tră, tuturor locuitorilor Pari
sului. salutul călduros, mesa
jul de prietenie al locuitori
lor capitalei României socia
li ;Le, tal întregului popor ro
mân. Aducem acest omagiu 
unui oraș care, prin aportul 
său la promovarea ideilor de 
libertate și progres, la îmbo
gățirea tezaurului artei, știin
ței ' și culturii universale, și-a 
dobîndit un-mare și bineme
ritat prestigiu mondial. V-ați 
referit, domnule primar, la 
vechile tradiții de prietenie 
dintre popoarele român și 
francez, la faptul că istoria 
a făcut ca poporul român și 
poporul francez să se cunoas
că și, de multe ori, să acțio
neze împreună în lupta pentru 
progres. în mod deosebit do
resc să menționez că tradi
țiile multiseculare ale ma
relui oraș Paris ne sînt fa
miliare, multe pagini ale is
toriei sale fiind legate, în- 
tr-un fel sau altul, de însăși 
istoria poporului român. De-a 
lungul anilor, oameni de sea
mă ai țării noastre, mili- 
tanți patrioți și progresiști, 
personalități culturale și ști
ințifice remarcabile s-au for
mat la Paris, la școala celor 

Președintelui Nicolae Ceaușescu ii sînt prezentate oficialități militare franceze, foști comba
tanți în primul și al doilea război mondial, generali, amirali, șefi de stat major ai tuturor armelor.

rînd oficialități militare fran
ceze, foști combatanți în pri
mul și al doilea război mon
dial, generali, amirali, șefi 
de stat major ai tuturor arme
lor. Președintele român, sem
nează în Cartea de aur. Este 
un volum masiv de pagini 
prinse în coperte de fier și în 
care și-au așternut semnătu
ra personalități ale lumii con
temporane. întoarcem pagini 
și citim nume ca Alexei ^Co- 
sîghin, Hubert Humphrey, 
Cevdet Sunay, Willy Brandt 
și altele.

Se trece apoi prin fața unut 
grup de cavaleri ai gărzii re
publicane din Paris, a mem
brilor Comitetului flăcării veș
nice după care se salută din 
nou drapelul. Președintele 
Nicolae Ceaușescu strînge mi
na comandantului gărzii de 
onoare și apoi își ia rămas 
bun de la personalitățile fran
ceze care l-au întâmpinat la 
sosire.

Condus de către primul mi
nistru francez, Jacques Cha- 
ban Delmas, președintele 
Nicolae Ceaușescu seândreap- 
tă spre Palatul Elysăe pentru 
convorbiri cu președintele 
Pompidou.

le sale naturale metodic va
lorificate, cu uzinele sale noi, 
cu resursele sale nu mai pu
țin prețioase pe planul cali
tății umane posedă atuUri im
portante din care,, sub impul
sul dv.. domniile președinte, 
ea pare să tragă foloase in 
modul cel mai judicios. Ni
mic nu ar putea să ne bucure 
mai multe ca apeste perspectiv 
ve deschise spre uh viitor fe
ricii; și, în numele Parisului, 
doresc poporului român pros
peritate, libertate și pace.

mai bune tradiții umaniste 
franceze.

în marile bătălii pentru pro
gres social pe care le-au dus 
poporul Franței și parizienii, 
nîulți militanți români s-au 
găsit alături și și-au vărsat 
sîngele atît în 1848, atît în 
timpul Comunei din Paris, 
cît și în anii ’40—44 — așa 
cum mulți cetățeni francezi, 
unități militare franceze, au 
luptat pe pămîntul României 
pentru a ajuta la cucerirea 
independenței sale. Astfel, 
trecutul istoric s-a împletit în 
mod armonios cu dorința de 
progres social, de pace și de 
prosperitate a popoarelor 
noastre.

Ne bucurăm că astăzi rela
țiile tradiționale de prietenie 
s-au amplificat și întărit, că 
în fața țărilor și popoarelor 
noastre se află perspective tot 
mai largi de conlucrare mul
tilaterală.

Deși ne aflăm de puțin timp 
în orașul dumneavoastră, 
ne-am putut convinge, încă o 
dată, că Parisul reprezintă o 
vie imagine a Franței moder
ne în plină dezvoltare, că el 
evidențiază preocupările edi
lilor și cetățenilor săi de a îm
pleti cît mai bine* conservarea 
moștenirii trecutului îndepăr
tat cu exigențele prezentului.

Am mai vizitat cu cîteva 
prilejuri Parisul. Trebuie să 
remarc că m-au impresionat 
schimbările înnoitoare care au 
avut loc în ultimii ani în ca
pitala Franței. Cu prilejul re
centei vizite pe care ați făcu
t-o la București, ați putut ve
dea, domnule, primar, că și ca-

Arcul de Triumf. Omagiu la Mormîntul soldatului necunoscut, recunoștință eroilor care s-au jertfit 
belor popoare.

pentru idealuri scumpe am.*

pitala Republicii Socialiste 
România se află în plin efort 
de reconstrucție și (moderni- 
zarc, că ea oferă astăzi o ima
gine care nu mai poate fi 
alăturată în nici un fel ce
lei de acum un sfert de 
veac. Ceea ce ați văzut 
la București și în loca
litățile pe care le-ați putut 
vizita în scurtul timp pe care 
l-ați petrecut în România este 
o oglindă a marilor transfor
mări care au loc în societatea 
românească, a succeselor pe 
care poporul' român le obține 
în făurirea noii orînduiri so
ciale, în dezvoltarea indu
striei. agriculturii, științei, 
culturii, în ridicarea bunăstă

DEJUNUL DE LA QUAI D'ORSAY
în onoarea președintelui 

Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, ministrul a- 
facerilor externe al Franței 
și d-na Maurice Schumann au 
oferit marți un dejun la Pala
tul Quai d'Orsay.

Palatul, care găzduiește de 
la începutul secolului Minis
terul Afacerilor Externe, de
venit cartierul general al di
plomației franceze, are înfăți
șare festivă. Ca și cu o zi în 
urmă la Palatul Elyseev ia 
Marele Trianon și Castelul 
Versailles, în fața monumen
talei porți, dragoni călări. în 
uniformă purpurie, cu coifuri 
aurii, împodobite cu panașuri 
roșii, reînvie tradiția marilor 
ceremonii din trecut. Pe stră
vechile ziduri ale Palatului 
sînt arborate tricolorurile ce
lor două țări, simbolizînd tra
diția unor legături fructuoase 
dintre cele două popoare.

Sosirea înalților oaspeți este 
salutată cu onoruri militare.

In ciuda burniței care a 
început să cadă spre amiază, 
o mulțime de parizieni au ți
nut să asiste la această cere
monie pentru a saluta pe solii 
poporului român, cărora le a- 
dresează gesturi de caldă sim
patie.

Șeful statului român și soția 
sa au fost întâmpinați pe pe
ronul de onoare, străjuit, de 
asemenea, de soldați ai găr
zii republicane, de ministrul 

rii întregului popor, în crearea 
condițiilor ca omul să se sim
tă cu adevărat stăpîn pe desti
nele sale, să beneficieze de tot 
ceea ce creează mai bun so
cietatea.

Doresc să menționez și cu 
acest prilej că intre Franța și 
România se dezvoltă relații de 
trainică colaborare ir. toate- 
domeniile de activitate, că vi
zita pe care o facem în Fran
ța, discuțiile pe care le-am a- 
vut și le vom continua cu pre
ședintele Pompidou și alți 
conducători ai Franței eviden
țiază atit dorința de a promo
va largi relații de colaborare 
și cooperare multilaterală, cît 
și dorința de a acționa îm

afacerilor externe și de so
ția sa, care i-au condus 
apoi în ..Salon de la Ro- 
tonde“ unde au prezentat 
înalților oaspeți pc invita
ții la dejun. Sînt mem
bri ai guvernului, deputați, 
senatori, președinți ai unor 
mari societăți industriale, oa
meni de cultură, anunțați în 
mod solemn de majordomi 
îmbrăcați în ținută de gală. 
Oaspeții rămîn o clipă în pra
gul somptuosului salon, dra
pat de vechi goblenuri, în timp 
ce li se rostește numele și ran
gul, și apoi se îndreaptă spre 
președintele Consiliului de 
Stat pentru a-i prezenta oma
giul lor. Șeful statului român, 
Nicolae Ceaușescu, răspunde 
cu cordialitate saluturilor ce 
îi sînt adresate, în prezența 
ministrului afacerilor externe 
al Franței.

Printre invitați se află Ed
mond Michelet, ministrul de 
stat însărcinat cu afacerile 
culturale. Raymond Marcellin, 
ministrul de interne, Francois- 
Xavier Ortoli, ministrul dez
voltării industriale și cercetă
rii științifice, Jean de Lip- 
kowski, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Exter
ne, Jacques Chirac, secretar 
de stat la Ministerul Econo
miei și Finanțelor, Jean de 
Broglie, președintele Comi
siei pentru afacerile externe 
a Adunării Naționale, Andre 
Monteil, președintele Comi
siei pentru afacerile exter
ne, apărării naționale și for
țelor armate a Senatului, Lu
cien Neuwirth, președintele 
Grupului de prietenie „Fran- 
ța-România“ din Adunarea 
Națională, Jean-Louis Vigier, 
președintele Grupului de prie
tenie „Fra-nța-România“ al 
Senatului, Michel Jobert, se
cretar general al Președin
ției Republicii, Marcel Diebolt, 
prefectul Parisului, Etienne 
de Vericourt, președintele 
Consiliului orașului Paris, O- 
livier Wormser, guvernatorul 
Băncii Franței, Robert Mallet, 
rector al Academiei Parisu
lui, Paul Belmondo, președin
tele Institutului de studii ro
mâne, Robert Hirsch, admi
nistrator general delegat al 
guvernului pe lîngă Comisa
riatul pentru energia atomică. 

preună pentru a asigura în
făptuirea năzuințelor de secu
ritate, de pace ale popoarelor, 

în acest context, avem con
vingerea că există posibilități 
multiple ca relațiile cu atît. de 
frumoase tradiții dintre cele 
două capitale ale noastre — 
București și Paris — să devi
nă și mai strînse. ca schimbu
rile de valori materiale și spi
rituale dintre ele să se ridice 
la un nivel și mai înalt, con
tribuind astfel la mai buna cu
noaștere reciprocă a popoare
lor român și francez, la cauza 
Cooperării, păcii și securității 
pe continentul european și în 
lume.

Cu aceste gînduri, doresc' să

La dejunul oferit în cinstea 
președintelui Consiliului de 
Stat și a soției sale au luat 
parte, de asemenea, Ilie Ver- 
deț, prim-vi cep reședințe al 
Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Ioan Avram, minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini, Gheorghe Cioară, 
prim-vicepreședinte al Comi

Toastul ministrului afacerilor
externe MAURICE SCHUMANN

Domnule președinte,

Iată că viața îmi aduce azi 
o adevărată satisfacție, o re
compensă — faptul de a vă 
primi aici, în calitatea mea de 
ministru al afacerilor externe, 
îmi amintesc că, în 1965 — e- 
ram pe vremea aceea pre
ședintele Comisiei pentru 

‘ afaceri externe din Adunarea 
Națională și. de altfel, am 
plăcerea să văd aici pe succe
sorul meu —- am avut atunci 
onoarea să conduc în România 
o delegație parlamentară, pen
tru a pune jaloanele unei po
litici de cooperare care urma 
să se realizeze în anii urmă
tori. Parcă îl aud și azi pe dl. 
Maurer care mi-a spus : „Fiți 
liniștit, totul va merge bine;f. 
După doi ani, cînd am fost 
din nou în România, dl. 
Maurer mi-a spus : „După cum 
vedeți, totul a mers foarte 
bine“. Și, întorcindu-mă la Pa
ris, am putut să confirm acest 
lucru generalului de Gaulle.

în continuare, vorbitorul a 
spus : „în persoana dv., dom
nule președinte, noi salutăm 
astăzi România. Pentru minis
trul de externe al Franței pre
zența dv. relevă, mai mult ca 
oricare alta, semnificația pe 
care o au legăturile de priete
nie în viața națiunilor. Aș dori 
să adaug că aceste legături au. 
fost întreținute între noi de-a 
lungul istoriei prm simpatia pe 
care au știut să și-o cîștige și 
s-o cultive. în Franța diploma
ții dv. Cu doi ani în urmă, ge

vă urez din inimă, dumnea
voastră, tuturor parizienilor, 
prosperitate, noi succese în ac
tivitatea creatoare pentru dez
voltarea și înflorirea frumoa
sei capitale a Franței.

Vive l’amitiă entre le peuple 
roumain et le peuple fran- 
șais !

★

Festivitatea de la Primăria 
Parisului a constituit o nouă 
și grăitoare expresie a primi
rii deosebit, de cordiale pe 
care Franța o face președinte
lui român.

tetului de Stat al Planifică
rii, celelalte persoane care îl 
însoțesc pe șeful statului ro
mân în vizita sa în Franța, 
precum și ambasadorul țării 
noastre, Constantin Flitan.;

In cursul dejunului, cart Xa 
desfășurat într-o atmosferă 
de caldă cordialitate, au ros
tit toasturi ministrul afaceri
lor externe, Maurice Schu
mann, și președintele Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

neralul de Gaulle făcea în 
România o călătorie istorică, 
de neuitat.- Astăzi, este rîndul 
dv. să vizitați Franța și faceți 
aici o vizită pe care noi am 
vrea-o cît se poate de fericită 
și de strălucită, pentru că este 
vorba de România, pentru că 
este vorba de dv. și pentru că 
noi considerăm — lertați-mă 
dacă spun că lucrul acesta 
este, într-un fel. natural — că 
această vizită pare a fi 
comandată de sentimentul 
pe care îj menționam adi
neauri, precum și de o nece
sitate. Vorbesc de necesitate 
pentru că întâlnirea aceasta 

. este o întîlnire între prieteni, 
ește, de asemenea, o întîlnire 
între două națiuni care au 
multe lucruri să-și spună una 
celeilalte și pentru că aparțin 
amîndouă Europei și sînt inte
resate în aceleași probleme.

După, cuin știți, marea pre
ocupare a Franței este de a 
se ajunge la o soluție pentru 
a se pune capăt diviziunii- oe 
continentul nostru, diviziune 
depășită și sterilă în lumea de 
astăzi, unde totul ar trebui să 
îndemne popoarele Europei 
spre solidaritate, precum și 
spre a deveni factori activi în 
dezvoltarea civilizației. Pentru 
a ajunge să depășim această 
diviziune, noi am dori să se 
instaureze între țările europe
ne, oricare ar fi puterea lor 
militară sau economică, indi-

(Cont intuire în pag. a HI*a)
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ferent de regimul lor, de a- 
lianțele de care ele sînt lega
te, relații de încredere și de 
cooperare, întemeiate pe prin
cipiul independenței și suve
ranității, neamestecului în tre
burile interne, pe un spirit de 
înțelegere și posibilitatea pen
tru fiecare țară de a urmări 
propriile ei căi de dezvoltare. 
Spre aceste obiective pe care 
generalul de Gaulle le-a 
trasat Franței în dezvol
tarea unei politici de apro
piere și înțelegere cu toate 
națiunile din estul Europei, 
tind toate eforturile noastre. 
E cazul — mi se pare — să 
spunem că aceasta este și po
litica României, iar noi ne 
bucurăm de acest lucru și SÎn- 
tem foarte fericiți să vă fe
licităm.

împreună cu aliații ei, 
România și-a propus anul tre
cut să înceapă să rezolve pro
blemele europene prin convo
carea unei conferințe. Dv. cu
noașteți. domnule președinte, 
poziția Franței. Noi sîntem 
favorabili, nu avem nici un 
gînd ascuns și nici o reticen
tă față de această conferință. 
Singurele condiții cărora noi 
o subordonăm și care nu ni 
se par imposibil de atins sînt 
condiț .le succesului. Ca și 
noi, dv. considerați că această 
conferință trebuie să aibă 
drept obiectiv de a reuni nil 
blocuri, ci națiuni, în care 
trebuie să se dezvolte toate 
schimburile, de orice natură, 
fără a uita pe acelea care 
privesc oamenii, cultura și 
ideile.

Pe continentul nostru noi 
dorim să întărim jScicea. în 
punctele fierbinți ale lumii am 
vrea să restabilim această 
pace, în special în Orientul 
Mijlociu și în Asia de sud-est. 
Dorim să fim auziți atunci 
cind propunem ca dinamica 
consfătuirilor și a negocierilor 
să se substituie stagnării, vio
lenței și iluziilor soluțiilor de 
forța.

Domnule președinte, între 
Franța și România nu există 
nici un contencios. Probleme
le care se pun între noi nu ne 
despart. Ele. dimpotrivă, ne a- 
propie fiindcă âînt problemele 
cooperării în toate domeniile. 
Dv. ați.discutat despre aceste 
probleme cu domnul președin
te al Republicii, cu membrii 
guvernului, iar membrii gu
vernul 'c român care vă înso
țesc studiază aceste probleme 
împreună cu colegii lor fran
cezi, și am avut și eu plăce
rea să discut despre aceste 
chestiuni cu domnul ministru 
Mănescu.

în lumea de astăzi, întîlnirea 
dintre Franța și România de
pășește interesele țărilor noas
tre, depășește ceea ce ele pot 
beneficia, adică foloasele ma
teriale și de îmbogățire inte
lectuală prin faptul că ele coo
perează și se cunosc mai bine, 
întîlnirea dintre Franța și 
România este importantă pen
tru întărirea principiilor în 
viața internațională, cărora și 
noi și dv. le sîntem atașați. 
Ea este importantă pentru 
pace.

In acest spirit, ridic paharul 
în sănătatea dv. și a doamnei 
Ceaușescu.

în timpul vizitei la sediul U.N. E.S.C.O., gazdei* au subliniat contribuția exemplară a Româ- 
țiței la activitatea acestui organism, inițiativele țării noastre în favoarea intensificării cooperării 

internaționale.

Toastul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule ministru.
Doamnelor și domnilor,

Doresc, in primul rînd, în 
numele meu, al soției și' al co
laboratorilor mei, să vă mul
țumesc pentru minunatul de
jun oferit de domnul minis
tru, pentru cuvintele spuse la 
adresa României, a relațiilor 
de colaborare dintre țările 
noastre.

Intr-adevăr, ne putem feli
cita că între România și Fran
ța s-au statornicit de-a lungul 
secolelor relații de strînsă co
laborare. Aceste relații au că
pătat în lumea de astăzi o nouă 
strălucire. Deși România și 
Franța au orînduiri sociale di
ferite, ele au găsit căile de co
laborare și cooperare în mul
te, multe domenii de activita
te.

Ați vorbit, domnule minis
tru, de vizitele pe care le-ați 
făcut în România, de discuții
le pe care le-ați avut în Ro
mânia și de vizita genens- 
lului de Gaulle. Intr-adevăr, 
în ultimii ani au avut loc nu
meroase întîlniri între repre
zentanții țărilor noastre; mulți 
miniștri români au vizitat 
Franța, inclusiv președinte
le Consiliului de Miniștri, 
mulți miniștri francezi au vi
zitat România și, în mod deo
sebit, în toate aceste schim
buri a strălucit vizita gene
ralului de Gaulle. Vizita pe 
care o întreprindem acum în 
Franța este o continuare a a- 
cestor schimburi de vizite și 
sînt fericit să constat, după 
două zile aproape de ședere 
în Franța, că discuțiile purta
te și atmosfera generală în 
care se desfășoară vizita în
dreptățesc pe deplin așteptă
rile. noastre.

Desigur, sînt multe rezul
tate bune în relațiile dintre 
țările noastre în domeniul e- 
conomic, tehnic, științific, cul
tural. S-au găsit căi pentru 
a dezvolta o cooperare în mul
te1 domenii de activitate.

V-ați referit la faptul că nu 
există probleme’ contencioase 
între România și Franța. Tre
buie considerat — ca să spun 
așa — că aceasta corespunde 
adevărului în cea mai mare 
parte pentru că există-un auu- 
mit contencios ; cel puțin noi 
considerăm că nivelul relații
lor dintre Franța și România, 
îndeosebi în domeniulx econo
mic, este sub posibilități și 
sub dorințele noastre. Dar 
considerăm că este un conten
cios care se poate rezolva pe 
cale pașnică, în sensul de a 
găsi căile ca relațiile de cola
borare și cooperare între 
Franța și România să se ri
dice cel puțin la nivelul re
lațiilor politice. în acest con
text, apreciez că discuțiile de 
piuă acum și contactele în
tre miniștrii români și fran
cezi vor fi încununate de re
zultate bune.

în problemele căutărilor 
pentru înfăptuirea pe conti
nentul european a unor rela
ții noi, România și Franța se 
găsesc alături. Noi apreciem 
că sînt create condițiile pen
tru a se ajunge la o conferin
ță europeană, pentru a a- 
șeza relațiile dintre națiunile 
de pe continentul nostru pe 
principiile respectului egalită
ții, independenței și suverani
tății naționale. E adevărat că 
trebuie să pregătim bine o 
conferință europeană, dar a- 
ceasta presupune nu să aștep
tăm, ci să acționăm ; și cu cît 
vom acționa mai ferm cu atît 
vom obține un succes mai 

mare în organizarea și în re
zultatele acestei conferințe. 
Desigur. în Europa sînt mul
te- probleme nerezolvate. O 
conferință nu le va putea so
luționa pe toate deodată și 
nici nu trebuie să ne propu
nem acest lucru. - Rezolvarea 
lor va trebui făcută în timp 
și o conferință europeană 
care ar putea să adopte niște 
hotărîri de renunțare la folo
sirea forței în raporturile 
dintre statele europene, hotă- 
rîrea ca ele să decidă singure 
asupra dezvoltării și colabo
rării, fără discriminări în do
meniul cultural, științific și 
tehnic, ar avea o importanță 
deosebită pentru viitorul Eu
ropei și ar deschide calea 
pentru soluționarea și a celor
lalte probleme. în definitiv, 
de ce să nu realizăm și în Eu
ropa, sub egida Națiunilor U- 
nite, eventual, un organism de 
colaborare permanent care să 
ajute colaborării dintre state
le de pe continentul nostru. In 
acest spirit abordează Româ
nia problema securității euro
pene și considerăm că aceasta 
corespunde intereselor tutu
ror națiunilor de pe continent.

Sînt fericit să constat că, în 
obiectivul acesta, între Româ
nia și Franța există o identi
tate de vederi, și sperăm că 
și în căile practice ne vom a- 
apropia, vom acționa pentru 
realizarea conferinței.

Și România e preocupată de 
situația din Indochina, din O- 
rientul Mijlociu, pentru că în 
lumea de astăzi orice conflict, 
orice încordare în relațiile din
tre state are repercusiuni asu
pra tuturor popoarelor și o 
extindere a conflictului din 
Orientul Mijlociu sau escala
darea, cum se spune, în 
Indochina, afectează interese
le tuturor statelor și creează 
pericol pentru pacea întregii 
lumi. De aceea, noi apreciem 
necesar ca toate popoarele lu
mii să acționeze pentru a se 
ajunge la lichidarea acestor 
focare de război, pentru rezol
varea problemelor din aceste 
zone pe calea tratativelor paș
nice, care să asigure respecta
rea dreptului la independență 
și suveranitate a tuturor po
poarelor și să dea dreptul fie
cărui popor de a-și hotărî dez
voltarea, fără vreun amestec 
din afară. în acest sens, este 
necesar ca trupele israeliene 
să fie retrase din teritoriile a- 
rabe ocupate și să se pășeas
că, intr-adevăr, spre o colabo
rare bazată pe deplină egali
tate în drepturi. în acest spi
rit acționează România. Con
statăm cu satisfacție că și po
ziția Franței merge în același 
sens. Iată de ce. ca și în tre
cut, și astăzi Franța și Româ
nia se întîlnesc în preocupări
le pentru a fauri o lume mai 
bună și mai dreaptă. Oricît de 
multe obstacole sînt pe această 
cale, noi sîntem convinși că, 
acționînd în acest fel, coope- 
rînd strîns cu toate popoarele 
care doresc să realizeze o lume 
a păcii și a libertății, vom ob
ține rezultate bune.

De aceea doresc să ridic .a- 
cest pahar aici, la acest dejun, 
unde se află foarte mulți di- 
plomați, pentru a ura succes 
diplomației in efortul de a lua 
locul armelor. Cîteodată diplo
mații vorbesc mult, dar e mai 
bine să ascultăm glasul lor, 
decît pe cel al armelor.

Pentru o diplomație activă, 
în slujba păcii!

In sănătatea domnului mi
nistru de externe, a soției sale, 
în sănătatea dv., a tuturor !

în cursul după-amiezii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
soția, Elena Ceaușescu, au fă
cut o vizită la Uzinele „Re
nault" de Ia Flins, la 50 km 
de Paris.

în România, numele Uzine
lor Renault evocă cooperarea 
acestei firme cu Uzina de au
toturisme din Pitești. Relațiile 
dintre organizațiile economice 
române și franceze, dorința de 
a extinde acordurile încheiate 
între industria românească și 
cea franceză, concretizată în 
realizarea în comun a automo
bilului „Dacia" demonstrează
că politica de strînsă conlucra
re economică promovată de 
guvernul român și de guver
nul francez este o politică rod
nică menită să consolideze, pe 
baze trainice, tradiționala 
prietenie româno-franceză.

Vizitarea uzinei a început la 
ora 16,15.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția sînt întîm- 
pinați, la intrarea în marea 
hală a preselor, de către Pierre 
Dreyfus, directorul general al 
Regiei naționale a Uzinelor 
Renault, de ațțe persoane din 
conducerea uzinelor. Albin 
Chalandon, ministrul echipa
mentului și locuințelor al 
Franței, îi însoțește pe oaspeți 
în vizitarea uzinelor.

Intr-o scurtă declarație a- 
cordată presei române cu cîte- 
va minute înainte de începe
rea vizitei, Pierre Dreyfus a 
spus : „Sîntem sincer mișcați 
de faptul că președintele Nico
lae Ceaușescu a ales Regia 
Renault printre obiectivele pe 
care dorește să le cunoască cu 
prilejul vizitei sale în Franța. 
Relațiile dintre industriile 
noastre sînt întemeiate pe în
credere și stimă reciprocă. 
Sînt relații între prieteni. Ală
turi de toți francezii, și noi 
avem cele mai bune sentimen
te față de poporul român prie
ten. Ii dorim succese și mai 
mari pe drumul dezvoltării 
sale, dorim din adîncul inimii 
să contribuim la întărirea 
prieteniei franco-române".

Prin secțiile pe unde 
trece, președintele Nicolae 
Ceaușescu este salutat cu căi-

LA PALATUL U. N. E. S. C 0.
U.N.E.S.C.O., aceste _ șase 

inițiale cunoscute pe întreg 
pămintul, constituie, înainte 
de toate, simbolul cooperării 
internaționale, al schimbului 
de valori științifice și cultura
le dintre popoarele lumii. Si
tuarea acestei înalte instituții 
în inima orasului-lumină mă
rește valoarea de simbol a în
semnătății sale. Vizita șefului 
statului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in timpul 
șederii sale în Franța. La se
diul U.N.E.S.C.O., subliniază 
importanța pe care țara noas
tră o acordă în fapt, prin ac
țiuni și participări concrete, la 
multilaterala activitate a aces
tui valoros organism de coo
perare internațională, la care 
Republica Socialistă România 
a aderat printre primele țări, 
încă din 1956. Astăzi, 
U.N.E.S.C.O. numără printre 
membrii săi 125 de state de 
pe toate continentele lumii. A- 
portul României la acțiunile 
acestei înalte instituții de coo
perare internațională este bi
necunoscut și prețuit» datorită 
unor importante inițiative în 
domeniul educației tineretului, 
al valorificării resurselor uma
ne și materiale ale popoarelor, 
al schimbului de valori cultu
rale între țările membre, al a- 
sistenței susținute în ajutora
rea țărilor în curs de dezvol
tare.

Țara noastră a contribuit 
din totdeauna la acțiunile 
U.N.E.S.C.O., primind, totoda
tă, din partea, acestuia largi 
posibilități de popularizare în 
lume a celor mai reprezenta
tive valori științifice și cultu
rale românești. în cadrul ma
rilor aniversări culturale pa
tronate de U.N.E.S.C.O., nu
meroase personalități ale știin
ței, artei și culturii române 
clasice și contemporane au 
fost incluse în calendarele po
poarelor lumii, opera și con
tribuția lor la marele tezaur 
de valori al omenirii difuzin- 
du-se și pe această cale, pre
tutindeni. Am primit întot
deauna cu nobilă recunoștință 
tot ceea ce talentul popoare
lor ne-a pus ia dispoziție, și 
am oferit cu toată generozita
tea ceea ce am avut și avem 
mai bun. între publicațiile de 
prestigiu, ale U.N.E.S.C.O. se 
înscriu valoroase albume de 
artă românească, opere litera
re, folclor, expoziții fotografi
ce etc. O serie de acțiuni de 
mare răsunet internațional ale 
U.N.ES.C.O., conferințe, dez-

LA UZINELE CARE COOPEREAZĂ 
CU „DACIA"

dură de muncitori. Sînt par
curse hala preselor, atelierele 
de sudură, cele de ambalaj 
preliminar al caroseriilor, li
nia de montaj mecanic. Pre
ședintele României răspunde 
amical manifestărilor de a- 
fecțiune și respect ale lucră
torilor uzinelor.

Pe parcurs are loc o con
vorbire de informare. Pierre 
Dreyfus arată că Regia Re
nault, care nu de mult a îm
plinit 25 de ani de la naționa
lizare, este, prin cifra sa de a- 
faceri, cea mai importantă în

treprindere industrială a Fran
ței. Răspunzînd unei în
trebări a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, domnia sa arată 
că Renault are în clipa de 
față 100 000 de salariați. Pre
ședintelui român i se înfăți
șează, fază cu fază, procesul 
de producție, de la realizarea 
primelor părți ale caroseriei, 
pînă la „bun de ieșire pe 
poarta uzinei". La panoul de 
comandă al liniei de asam
blare preliminară și generală, 
gazdele au prilejul să prezinte 
dispozitivele de mare finețe

și precizie, să șe refere Ia 
nivelul productivității în uzi
na de la Flins.

în mai multe rînduri, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României se oprește și se 
interesează de gradul de ca
lificare a muncitorilor, de 
vechimea în meserie a aces
tora, de viața lor.- Muncitorii 
cu care președintele stă de 
vorbă — printre ei, tinerii 
Michel Auger și Jules Gui- 
chard — răspund bucuroși 
întrebărilor. Președintele Ro

mâniei le strînge mîinile și le 
urează sănătate.

yizita la Uzinele „Renault" de la Flins a constituit o nouă mărturie a spiritului constructiv de prietenie ji colaborare care animi 
cele două popoare. ....

bateri au fost găzduite de țara 
noastră.

Ora 18. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și persoanele care-1 
însoțesc sosesc la Palatul 
U.N.E.S.C.O. traversând Sena, 
într-un lung cortegiu de ma
șini. Ca pretutindeni, în ciuda 
ploii mărunte de vară și a ce
rului acoperit de nori, pe în
tregul parcurs al cortegiului 
prezidențial parizienii s-au o- 
prit să-i salute călduros pe 
oaspeții români, să le facă 
semne de amiciție, să le ureze 
„bun venit“ în orașul lor.

La monumentala intrare în 
Palatul U.N.E.S.C.O., președin
tele Nioolae Ceaușescu eștp 
primit de directorul general 
Renâ Maheu, în prezența pre
ședintelui Conferinței ge
nerale a U.N.E.S.C.O., W. Eteki 
Mboumoua, și a președintelui 
Consiliului executiv, G. F. 
Pompei.

Directorul general îi prezin
tă apoi președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe colaboratorii săi.

Ambasadorul României la 
U.N.E.S.C.O., Valentin. Llpatti, 
prezintă directorului general 
Ren6 Maheu, președintelui 
Conferinței generale și pre
ședintelui Consiliului executiv 
pe membrii suitei președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

Cortegiul se îndreaptă apoi 
spre sala în oare sînt primiți 
șefii de state. Aici are loc ce
remonia oficială de prezenta
re. Directorul general prezintă 
președintelui Ceaușescu pe 
membrii Consiliului executiv 
și pe înalții funcționari din 
secretariatul U.N.E.S.C.O.

Ren 4 Maheu adresează un 
călduros cuvînt de bun sosit 
înaltillui oaspete.

A luat apoi cuvîntul preșe
dintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu.

Președintele Nicolae 
Ceau.șescu semnează în cartea 
de aur a U.N.E.S.C.O. Direc
torul general înmînează apoi 
înaltului oaspete un dar în a- 
mintirea acestei vizite.

Se vizitează sala mare de 
ședințe a U.N.E.S.C.O. Pre
ședintele Ceaușescu se oprește 
în fața frescei mari din hol: o 
compoziție de 80 de metri pă- 
trați, pictată de Picasso, pe 
lemn, reprezentând „Căderea 
lui Icar". Este vizitată, de ase
menea admirabila grădină ja
poneză amenajată de Isamu 
Noguchi: un mic colț de na
tură în stil japonez, 80 de 

tone de stîncă, un pîrîiaș, un 
lac, un pod. Pe piatra cea mai 
mare este înscris cuvîntul 
„pace".

Din nou la intrarea de o- 
noare, președintele Ceaușescu

Cuvintarea rostită 
de RENE MAHEU

Domnule președinte,
După vizitele pe care am 

avut plăcerea să le fac în țara 
dumneavoastră, precum și la 
dumneavoastră personal, este 
pentru mine o mare cinste și 
o bucurie de a vă primi, la 
rîndul meu, în această casă 
care este și a dumneavoastră.

Pentru a indica motivele sa
tisfacției profunde pe caire 
mi-o produc venirea dum
neavoastră și prezența lingă 
dumneavoastră a domnului 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, fost pre
ședinte al Adunării Generale 
al Națiunilor Unite, este sufi
cient să reamintesc că Repu
blica Socialistă România face 
parte din U.N.E.S.C.O. de 14 
ani. Trebuie spus, mai ales, că 
ea este un membru fidel si ac
tiv, atît la U.N.E.S.C.O., cît și 
la O.N.U., că a luat inițiative 
remarcabile care n-au încetat 
să facă cunoscut profundul ei 
atașament la cooperarea in
ternațională, ca un factor de 
pace și de progres.

Eu însumi am putut să con
stat că sînt puține țări în care 
scopurile și activitățile orga
nizației să fie atît de bine cu
noscute și să beneficieze de un 
sprijin atît de larg. în aceas
tă privință, eu sînt dator să a- 
dresez expresia recunoștinței 
mele Comisiei naționale ro
mâne, sub președinția profeso
rului Andrei Oțetea, fost mem
bru al Consiliului Executiv, 
care, prin programul său de 
publicații și prin acțiunile și 
manifestările foarte variate, a 
contribuit la înrădăcinarea 
spiritului U.N.EJS.C.O. în re
alitățile națiunii. Aceeași Co
misie a jucat, pe de altă parte, 
un rol determinant în organi
zarea unei colaborări constan
te între comisiile naționale ale 
țărilor balcanice și a contri

își ia un cordial rămas bun d® 
la directorul general Renă 
Maheu, de la președintele Con
ferinței generale, Eteki, și de 
la președintele Consiliului e- 
xecutiv, G. F. Pompei.

buit din plin la succesul Aso
ciației internaționale de studii 
balcanice și sud-est europene, 
ceea ce constituie un model de 
cooperare subregională.

Acest climat favorabil ex
plică de ce România a fost în
totdeauna ospitalieră față de 
reuniunile internaționale or
ganizate în domeniul educați
ei, științei și culturii. Pentru 
a mă limita la un trecut re
cent, voi menționa reuniunea 
Comitetului de experți, ținută 
la București, în aprilie 1968, 
pentru a pregăti prima confe
rință a miniștrilor științei din 
statele membre europene, care 
va avea loc aici săptămîna 
viitoare. Aș adăuga că tot la 
București s-a ținut, în aprilie 
trecut, conferința rectorilor u- 
niversităților europene. Aceas
tă manifestare, organizată în 
cadrul anului internațional al 
educației, a constituit o nouă 
mărturie a interesului pe care 
țara dumneavoastră îl are față 
de modernizarea universității, 
în vederea adaptării acesteia 
la nevoile societăților contem
porane șj aspirațiilor tineretu
lui. Exemplele pe care le-am 
citat, m-au determinat, dom
nule Președinte, să evoc as
pectul, fără îndoială cel mai 
semnificativ, al contribuției 
pe care homânia a adus-o la 
U.N.E.S.C.O. în cursul ultimi
lor ani și anume inițiativele 
sale în favoarea cooperării eu
ropene. 4»

In ciuda barierelor și 
diferențelor economice, po
litice, militare, ideologice, care 
le separă și le opun, popoare
le Europei rămîn legate între 
ele printr-o solidaritate esen
țială. Pe baza acestei soli
darități și a acestei aparte
nențe la același spirit isto
ric, cultural, tehnologic, o

La „punctul terminus” al 
uzinei, președintelui Nicolae 
Ceaușescu îi este prezentat un 
automobil Renault. „Ca semn 
al prețuirii noastre — spune 
Pierre Dreyfus — îl rugăm pe 
dl. președinte Ceaușescu să 
primească acest dar din par
tea muncitorilor, tehnicienilor 
și cadrelor uzinelor Renault".

Președintele răspunde : „Vă 
mulțumesc călduros și soco
tesc darul dv. ca un simbol 
al colaborării dintre industria 
română și industria franceză".

Se semnează apoi în cartea 
de onoare a Regiei Renault.

Vizita la aceste mari și mo
derne uzine, contactul nemij
locit cu muncitorii francezi, cu 
cadre tehnice și de conducere 
ale uzinei au prilejuit o nouă 
mărturie a spiritului construc
tiv, de colaborare și prietenie 
dintre popoarele român _ si 
francez.

cooperare pentru înfăptui
rea unor sarcini pașnice 
concrete est» perfect posibilă. 
Și momentul a venit pentru a 
o realiza. Crezînd întrutotul 
în această posibilitate șl în a- 
ceaștă îndatorire, îmi este deo
sebit de plăcut să reamintesc, 
în această zi, că la inițiativa 
României, Adunarea Generală 
a Națiunilor Unite a votat în
1965 o Rezoluție cu privire la 
măsurile de luat pe plan re
gional, în vederea îmbunătăți
rii relațiilor de bună vecină
tate între statele europene, a- 
vînd sisteme social-politice di
ferite, și că, de asemenea, de
legația țării dumneavoastră 
a jucat un rol primordial în a- 
doptarea de către conferința 
generală a U.N.E.S.C.O., în
1966 și 1968, a rezoluțiilor 
avfnd drept scop promovarea 
cooperării europene în dome
niile specifice ale organizației.

Tocmai datorită unor aseme
nea eforturi, în care realis
mul nu a cedat cu nimic ima
ginației un program european 
al U.N.E.S.C.O. a căpătat în 
mod progresiv o formă și un 
conținut. Prima mare manifes
tare a acestui program a fost 
conferința miniștrilor educa
ției din statele membre din 
Europa, care s-a ținut la Vie- 
na în noiembrie 1967. Era, 
după 1914 încoace, prima con
ferință care a reunit ansam
blul țărilor europene la nivel 
ministerial. Astfel a luat fiin
ță, în domeniul capital al în- 
vățămîntulni superior, o coo
perare europeană, pe care 
U.N.E.S.C.O. are datoria s-o 
continue. Aceasta este rațiu
nea pentru care propun, la vii
toarea sesiune a conferinței ge
nerale, înființarea unui centru 
european de învățămînt supe
rior, care ar sluji mai întîi 
drept centru de informare a- 
supra problemelor și experien
ței referitoare la acest învăță- 
mînt și apoi s-ar orienta spre 
stabilirea unor măsuri concre
te, destinate să înlesnească 
mobilitatea profesorilor și a 
studenților în Europa.

De aceea, permiteți-mi, dom
nule președinte, să salut în 
persoana dumneavoastră pe 
făuritorul entuziast al unei po
litici de cooperare și de pace 
care, prin fidelitatea sa față 
de idealurile U.N.E.S.C.O., a- 
duce organizației o contribu
ție exemplară, pentru care țin 
să' vă exprim foarte via și pro
funda mea recunoștință.
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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN FRANȚA

Cuvintul rostit de președintele DINEU LA AMBASADA ROMÂNIEI
NICOLAE CEAUȘESCU

la U.N.E.S.C.O.
Domnule director general

Doamnelor și domnilor,

Este deosebit de plăcut pen
tru mine ca, în cadrul călăto
riei oficiale pe care o fac în 
Franța, să vizitez Organizația 
Națiunilor Unite pentru Edu
cație, Știință și Cultură — 
important factor de cunoaște
re. și apropiere spirituală a 
popoarelor. Este unanim recu
noscută importanța deosebită 
pe care o au în lumea de azi 
răspîndirea științei șj culturij 
în rîndul popoarelor, învăță- 
mintul și educația în promo
varea progresului, păcii, înțe
legerii și cooperării interna
ționale.

Mai mult ca niciodată se 
poate spune că progresul ști
inței și culturii reprezintă fac
torul esențial pentru dezvolta
rea omenirii, pentru o viață 
bună, civilizată.

Angajată într-un amplu e- 
fort pentru dezvoltarea — o 
dată cu baza materială a so
cietății — a științei, culturii și 
învățămîntului, pentru stimu
larea largă a creației spiritua
le și ridicarea nivelului de cul
tură al întregului popor, 
România acționează, totodată, 
pentru extinderea cooperării 
internaționale în aceste dome
nii atît de importante»ale vie
ții sociale, în slujba ’păcii și 
destinderii. Creația spirituală 
a omenirii, știința, arta, cul
tura nu pot progresa și înflo
ri decît într-un climat de 
pace, de înțelegere și colabo
rare între popoare. în zilele 
noastre, cultura este atît o 
promisă, cît și o consecință a 
păcii. Tocmai de aici rezidă 
importanța deosebită a misiu
nii pe care o are U.N.E.S.C.O. 
in dezvoltarea colaborării pe 
planul culturii și științei, al 
ridicării spirituale a popoare
lor.

România socialistă este pro
fund interesată ca activitatea 
care se desfășoară în cadrul 
U.N.E.S.C.O. să sprijine pro
gresul popoarelor. -îndeplini
rea aspirațiilor lor spre o viață 
mai bună.

Cu atît mai mult astăzi, cînd 
în lume mai sînt încă focare 
de încordare, cînd armele 
create de om distrug bunuri 
materiale și spirituale, orga
nizațiile internaționale ale 
O.N.U. trebuie să militeze cu 
hotărîre pentru ca locul poli
ticii de dominație și de asu
prire a a’.tor popoare să îl ia 
politica de colaborare, de coo
perare între națiuni egale în 
drepturi. Numai pe această 
cale și numai astfel, organiza
țiile internaționale, așa cum 
este și U.N.E.S.C.O., vor putea 
contribui la promovarea unor
relații noi între popoare, la li
chidarea sau micșorarea deca
lajului dintre țările dezvoltate 
și țările subdezvoltate, vor pu
tea să justifice încrederea și aș-

Vizita tovarășei

Elena Ceaușescu 
la „Petit Palais"

l

PARIS 16 (Agerpres). — 
Dana Gheorghiu, transmite : 
în cursul după-amiezii de 
marți, „Petit Palais" a primit 
oaspeți de seamă — pe tova
rășa Elena Ceaușescu și doam
na Claude Pompidou, însoți
te de doamnele Lucie Schu
mann, Georgeta Flitan, Rose
mary Pelen, Marie Claire 
Cuvillier. precum și de Cor
nel Burtică, ministrul co
merțului exterior al țării noas
tre. La intrarea principală a 
muzeului, au fost întîmpinate 
de Edmond Michelet, minis
tru de stat pentru afacerile 
culturale, doamna Henriette de 
Vericourt, soția președintelui 
Consiliului orașului Paris, și 
de Adeline Cacan, conserva
toarea muzeului. După cum se 
știe, muzeul adăpostește în 
aceste zile expoziția „Comori 
de artă veche românească", 
deschisă în luna mai. Expo
ziția înfățișează publicului 
francez unul din cele mai vechi 
leanăne ale civilizației eu- 
roprae, patru milenii de ar- 
tâ șl cultură pe teritoriul Ro

teptările popoarelor. La înfăp
tuirea acestor imperative sînt 
chemate să-și aducă contribu
ția toate țările, indiferent de 
orînduirile lor sociale și poli
tice, de mărimea teritoriului 
și a populației, de forța lor 
economică și militară.

UNESCO, în care toate ță
rile acționează în comun pen
tru dezvoltarea înfăptuirilor 
spirituale ale omenirii, și în 
interesul popoarelor, poate 
contribui în mod fericit la 
cauza colaborării internațio
nale, a apropierii între toate 
națiunile. Ați vorbit aici, 
domnule director general, des
pre o serie de inițiative ale 
României în aceste domenii 
de activitate. Doresc să declar 
și cu această ocazie că Româ
nia a acționat și va acționa și 
în viitor pentru dezvoltarea 
relațiilor de , cooperare inter
națională. pentru ca UNESCO 
sa-și poată îndeplini în cît 
mai bune condiții rolul său.

Puteți fi sigur că România, 
guvernul român vor face tot 
ceea ce vor putea pentru a 
contribui la cauza cooperării 

păcii în lume. Vom sprijini 
și* în viitor, ca și în trecut, atît 
activitatea U.N.E.S.C.O., cît și 
activitatea altor organizații 
internaționale, vom acționa 
pentru universalitatea organi
zațiilor internaționale și a Or
ganizației Națiunilor Unite.

Țelul U.N.E.S.C.O., ca și al 
altor organizații internaționa
le se poate realiza cu "succes 
numai în condițiile respectării 
normelor dreptului internațio
nal, ale afirmării tot mai largi 
a principiului respectării inde
pendenței și suveranității na
ționale, neamestecului în tre
burile interne, deplinei egali
tăți în drepturi și avantajului 
reciproc, a respectării dreptu
lui fiecărui popor de a-și ho
tărî destinele așa cum dorește. 
Considerăm că este timpul ca 
și în organizația dvs„ ca și în 
alte organisme internaționale, 
inclusiv în Organizația Na
țiunilor Unite, să-și ocupe lo
cul un șir de țări care astăzi 
sînt în afara loi;. Nu aș men
ționa decît Republica Popu
lară Chineză, dar alături de 
ea găsim încă un șir de țări 
care, făcînd parte din aceste 
organizații, pot aduce o contri
buție sporită la cauza coope
rării și păcii.

Doresc. în încheiere, să vÂ 
mulțumesc pentru cuvintele 
pe care le-ați adresat Româ
niei. pe rare mi le-ați adresat 
mie. și să vă rog, domnule di
rector genera] și stimați cola
boratori ai organizației, să 
primiți din partea poporului 
român și a mea personal, cele 
mai sincere urări de succes în 
activitatea pe care o desfășu- 
rați în slujba propășirii ome
nirii prin educație, știință și 
cultură, pentru cooperare și 
pace între popoare.

mâniei, ilustrate de inestima
bile tezaure — peste 500 de 
obiecte remarcabile care stîr- 
nesc admirația miilor de vi
zitatori francezi.

Soția președintelui Fran
ței exprimă tovarășei Elena
Ceaușescu satisfacția pentru
bogăția și frumusețea expo
natelor, rafinamentul tezau
relor de la Pietroasa, Apahida, 
Băiceni, pentru valoarea ar
tistică a tezaurelor de artă 
medievală românească.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
adresează calde cuvinte de 
apreciere pentru organizatorii 
expoziției.

La rîndul său, ministrul de 
stfit însărcinat cu afacerile cul
turale, Edmond Michelet, roa
gă pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să primească cele 
mai vii mulțumiri și recu
noștința pentru onoarea de a 
încredința Franței, spre a fi 
expuse, asemenea comori. Sîn- 
tem mîndri — a spus el — de 
a găzdui un tezaur atît de pre
țios și de vast, cum nu am 
mai avut decît rareori.

Marți seara, Ambasada Ro
mâniei la Paris a fost casa de 
primire a unor înalți oaspeți: 
președintele Franței și soția, 
d-na Pompidou. Prezența la 
ambasada țării noastre a 
înalților oaspeți francezi se 
înscrie, în ansamblul pro
gramului călătoriei în Franța a 
președintelui Ceaușescu, ca un 
moment important de cunoaș
tere și strîngere a relațiilor bi
laterale româno-franceze, de 
ridicare pe o treaptă superioa
ră a colaborării dintre Româ
nia și Franța în domeniul e- 
conomic, politic, cultural, ști
ințific.

La dineul oferit de preșe
dintele Nicolae Ceaușescu 1 și 
soția sa, Elena Ceaușescu, în 
cinstea președintelui Georges 
Pompidou și a soției sale par
ticipă numeroase personali
tăți ale vieții politice france
ze, membri ai guvernului, re
prezentanți ai culturii și știin
ței, ai unor organizații econo
mice centrale și ai unor insti
tuții de cercetare științifică- 
Au fosț prezenți primul mi
nistru al Franței, Jacques 
Chaban-Delmas, președintele

în marea sală a primăriei numeroase personalități ale vieții publice franceze au înconjurat cu cordialitate fi considerație pe șeful 
statului t ornăm
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pe larg de vizita in Franța a 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, consacrîndu-i numeroase 
corespondențe, reportaje și co
mentarii în care sînt relevate, 
cu deosebire, primirea cordială 
făcută președintelui Consiliului 
de Stat în capitala Franței, 
semnificația primei vizite în 
Franța a unui șef dexstat român, 
terenul fertil al raporturilor ro
mâno-franceze, însemnătatea vi
zitei pentru cauza destinderii și 
securității în Europa și în lume.

în a doua zi a vizitei, ziarele 
franceze continuă să relateze pe 
larg despre vizită, redau ample 
extrase din alocuțiunile rostite 
de tovarășul Ceaușescu și preșe
dintele Pompidou, publică nu
meroase fotografii.

Evocînd cadrul relațiilor fran
co-române, oficiosul guverna
mental „La Nation" subliniază 
într-un amplu comentariu dez
voltarea schimburilor bilaterale 
pe plan economic, cultural și 
tehnic, precum și „concepțiile 
în multe privințe asemănătoare 
pe planul relațiilor internațio
nale ale guvernelor celor două 
țari". Ziarul apreciază că româ
nii și francezii se fac ecoul im
perativului cultivării dialogului 
între toți europenii, indiferent 
de regimurile lor sociale, în 
condițiile respectării suverani
tății, independenței și neames
tecului în treburile interne. A- 
celași ziâr, după prima zi a vi
zitei, opinează că „printr-o «o- 
operare exemplară, România și 
Franța au datoria de a face să 
prevaleze în Europa indepen
dența și suveranitatea, destin
derea și cooperarea. încrederea 
și pacea" ; ziarul relevă, din 

Adunării Naționale, Achille 
Peretti, vicepreședintele Se
natului, Etienne Darly, pre- 
dintele Consiliului Constitu
țional. Gaston PaleWski, mi
niștrii Maurice Schumann, 
Valery Giscard d’Estaing, Mi
chel Debre, Francoise Xavier 
Ortoli, deputății Lucien Neu- 
wirht și Jean Louis Vigier — 
președinții grupurilor de prie
tenie „Franța—România“ din 
Adunarea Națională și Senat, 
președintele Consiliului Pari
sului, președintele Regiei na
ționale „Renault", administra
torul general al Comisariatu
lui pentru energia atomică, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești, directorul general al 
Societății „Sud-aviation“.

Din partea română au parti
cipat la dineu Ilie Verdeț, 
Corneliu Mănescu, Cornel 
Burtică, loan Avram, Gheor- 
ghe Cioară, ambasadorul Con
stantin Flitan și alte persoa
ne oficiale.

Îndreptîndu-se spre sala de 
recepție, cei doi șefi de stat 
se opresc în fostul cabinet de 
lucru al lui Paul Valery. Totul 
respiră atmosfera' în, care ’ a 

nou, similitudinea unor principii 
ale dreptului internațional care 
stau la baza politicii externe a 
celor două țări. Informîndu-și 
cititorii asupra desfășurării vi
zitei la Paris a președintelui 
Consiliului de Stat. „L’Huma- 
nite“ relevă că „întîlnirea în
tre șefii de state ale că
ror regimuri economice și so
ciale sînt diferite capătă, prift 
însuși acest fapt, o semnificație 
particulară", aceasta, contribuind 
la întărirea coexistenței pașnice. 
Trecind în revistă punctele de 
reper ale relațiilor bilaterale 
dintre Frarița și România, zia
rul își exprimă părerea că rela
țiile economice sint departe de 
a-și fi epuizat posibilitățile, că 
pe plan cultural raporturile 
franco-române au fost întot
deauna favorizate de profunde 
afinități, ceea ce poate stimula 
și mai mult cunoașterea reci
procă. Ziarul apreciază vizita 
tovarășului Ceaușescu în Fran
ța ca fiind în beneficiul celor 
două țări, al cauzei păcii în 
lume. Ziarul publică ample ex
trase din cuvîntările rostite de 
cei doi președinți în cursul zilei 
de luni.

în editorialul său de marți 
după-amiază, „Le Monde" sub
liniază faptul că vizita în Fran
ța a președintelui Nicolae 
Ceaușescu este prima sa vizită 
într-o țară occidentală, că este 
pentru prima dată cînd, după a- 
legerea sa, președintele Franței, 
Georges Pompidou, primește o- 
ficial un șef de stat și că pre
ședintele Consiliului de Stat 
al României este primul șef 
de stat român care vizitea
ză oficial Franța.

La rîndul său, „France Soir“ 
relevă că între Franța și Româ

creat aici mărețe poet fran
cez. Este o mărturie emoțio
nantă a pietății cu care am
basada română, prelumd pro
prietatea acestei vechi case, 
construită cu mai bine de un 
secol în urmă, a păstrat cu 
grijă aceste documente rare ce 
au intrat în patrimoniul cul
turii franceze : o prețioasă bi
bliotecă în care sînt adunate 
opere vechi, de o neprețuită 
valoare, masa de lucru a poe
tului. Președintele Pompidou 
a luat cu satisfacție cunoștință 
că această parte a clădirii am
basadei a fost declarată, cu 
acordul statului român, mo
nument. istoric, fiind deschisă 
publicului spre vizitare.

Un moment solemn al re
uniunii do la Ambasada 
României l-a constituit deco
rarea președintelui Georges 
Pompidou cu înaltul ordin ro
mân „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I.

Tnmînîndu-i președintelui 
Pompidou înalta distincție ro
mânească, președintele 
Ceaușescu a relevat că aceas
ta reprezintă un simbol al 
prieteniei româno-franceze, 
expresie a înaltei prețuiri de 
care se bucură în România 

nia există numeroase puncte de 
acord, degajate de cei doi șefi 
de state in toasturile rostite la 
dineul de la Marele Trianon.

Presa italiană apărută . marți 
publică ample corespondențe și 
reportaje, însoțite de fotografii, 
despre vizita în Franța a șefu
lui statului român. Referindu-se 
la agenda convorbirilor și rele- 
vînd ca prioritare discuțiile asu
pra relațiilor bilaterale și, din
tre aspectele vieții politice in
ternaționale, problemele euro
pene, ziarul „Paese Sera" re
produce ample pasaje din in
terviul acordat ziarului „Le 
Monde" de către președintele 
Nicolae Ceaușescu, cu precă
dere aprecierile președintelui 
român privind „urgența confe
rinței europene asupra securi
tății, care ar trebui convocată 
în cel mai scurt timp și care ar 
crea condițiile pentru reglemen
tarea pașnică a problemelor con
troversate, ar contribui la îm
bunătățirea climatului interna
țional" : ziarul reproduce, de 
asemenea, poziția țării noastre 
în problema relațiilor cu țările 
socialiste, ca și în legătură cu 
Indochina și Orientul Apropiat

„Primindu-1 pe Nicolae 
Ceaușescu, șeful statului român, 
la Palatul Elysee — subliniază 
„L’Unita" — președintele Pom
pidou a vorbit despre legăturile 
de profundă amiciție existente 
între Franța și România și a 
exprimat simpatia profundă a 
Franței pentru poporul român 
lovit de recentele inundații ca
tastrofale". Ziarul relevă câ în
trevederile franco-române vor 
permite interlocutorilor să exa
mineze toate aspectele relații
lor bilaterale pe care părțile 

președintele Georges Pompi
dou, politica de destindere și 
cooperare internațională pro
movată de Franța.

La rîndul său, președinte
le Pompidou a mulțumit cor
dial și și-a manifestat pro
funda satisfacție pentru cin
stirea care i s-a făcut, subli
niind că ordinul acordat con
stituie o vie mărturie a prie
teniei franco-române și, tot
odată, o prețioasă amintire 
a vizitei președintelui Ceau
șescu în Franța.

In timpul dineului preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Georges Pompi
dou au rostit toasturi. Tex
tele toasturilor vor fi publi
cate în numărul de mîine al 
ziarului nostru).

Dineul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de destindere, 
de caldă cordialitate, în cli
matul de prietenie ce caracte
rizează relațiile franco-ro

mâne.
NICOLAE POPESCU- 

BOGDĂNEȘTI 
ION BADEA

în cauză doresc să le dezvolte 
și să le adîncească.

Ziarul .,Pravda" ca și alte 
ziare sovietice, își informează 
cititorii despre sosirea preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu la 
Paris și despre întrevederea sa 
cu președintele Franței, Geor
ges Pompidou. De asemenea, 
agenția TASS a transmis o re
latare a interviului' acordat de 
către președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
ziarului „Le Monde", relevînd 
pasajele care evocă ătadiul re
lațiilor româno-franceze ca și 
agenda convorbirilor dintre cei 
doi șefi de state. TASS repro
duce, totodată acele pasaje din 
interviu care se .referă la rela
țiile țării noastre cu Uniunea 
Sovietică, precum și cu celelalte 
țări socialiste.

Relatările despre sosirea în 
Franța și despre programul vi
zitei publică și presa bulgară. 
Ziarul „Trud" menționează că 
în cadrul convorbirilor oficiale 
dintre cei doi șefi de state vor 
fi examinate importante pro
bleme internaționale între care 
problemele securității europene.

Cotidianul cubanez „Granma" 
publică o relatare despre sosi
rea înaltului oaspete român la 
Paris.

Principalele ziare din Buda
pesta au relatat despre înce
perea vizitei oficiale în Fran
ța a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Ziarul „Nepszava" a- 
rată că prin prezența sa la Pa
ris, președintele român r?ia 
dialogul direct între conducăto
rii celor două țări început în 
România în mai 1968 de către 
generalul de Gaulle. Posturile 
de radio ungare au transmis în

întrevederea dintre
Chaban-Delmas 
și Ilie Verdeț

Primul ministru al Franței, 
Jacques Chaban-Delmas a a- 
vut marți după-amiază o în
trevedere, la Palatul Matignon, 
cu Ilie Verdeț, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România.

La întrevedere a participat

întrevederile dintre membri
ai guvernului francez și 

miniștrii români care însoțesc 
pe președintele 

Nicolae Ceaușescu
Intre ministrul afacerilor 

externe al României, Corneliu 
Mănescu, și ministrul afaceri
lor externe al Franței, Mauri
ce Schumann, a avut loc marți 
o întrevedere.

Au participat din partea 
franceză : Herve Alphand, se
cretar de stat la M.A.E., 
J. D. C. de Beaumarchais, di
rectorul direcției politice din 
M.A.E., precum și Pierre Pe- 
len, ambasadorul Franței la 
București, iar din partea ro
mână Corneliu Vladu, direc
tor în M.A.E., și Constantin 
Flitan, ambasadorul României 
la Paris.

în cursul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, a avut loc un 
schimb de vederi cu privire 
la relațiile dintre România și 
Franța și s-a făcut un tur de 
orizont asupra vieții interna
ționale.

La sfîrșftrri întâlnirii, cei doi 
miniștri ai afacerilor externe 
au procedat la schimbul in
strumentelor de ratificare a 
convenției consulare încheiate 
între România și Franța.

în cursul aceleiași zile, Cor
nel Burtică, ministrul comer
țului exterior, și Gheorghe 
Cioară, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, au avut o întrevedere 
cu Valery Giscard d’Estaing, 
ministrul francez al economiei 

‘și finanțelor. în cursul întâl
nirii, au fost discutate, într-un 
spirit constructiv, de colabo
rare și înțelegere reciprocă, 

buletinele de știri informații 
consacrate desfășurării vizitei.

„Borba", „Politika" și alte 
ziare iugoslave publică ample 
materiale despre sosirea pre
ședintelui român la Paris, sub
liniind că pe ordinea de zi a 
convorbirilor celor doi șefi de 
state se află, alături de pro-; 
blemele relațiilor bilaterale, și 
probleme internaționale — cu 
precădere cele europene.

Sub titlul „Vizită oficială la 
Paris cu implicații de politică 
mondială", ziarul austriac „Die 
Presse" publică o coresponden
ță din capitala Franței în care 
subliniază că „vizita este întâm
pinată cu cel mai mare intere* 
în cercurile politice franceze".

Ziarul „Trybuna Ludu" infor
mează despre începerea vizitei 
tovarășului Ceaușescu. despre 
întîlnirea cu președintele Pompi
dou, iar televiziunea poloneză a 
transmis imagini despre sosirea 
in centrul orașului și plecarea 
spre Elysee

Principalele ziare britanice 
au publicat cu titluri mari știri 
și comentarii în legătură cu vi
zita în Franța a președintelui 
Consiliului de Stat al Româ
niei. „Noi acțiuni în vederea 
unei conferințe asupra securită
ții europene sînt așteptate să 
rezulte săptămîna aceasta în 
urma convorbirilor dintre pre
ședintele Pompidou și președin
tele Ceaușescu" •— subliniază 
•ziarul ..Daily Express" Sub 
titlul „Conducătorul român la 
Paris", cotidianul „Financial Ti
mes" informează despre sosirea 
președintelui Ceaușescu la Pa
ris, subliniind că ..ambele părți 
acordă o importanță deosebită 
acestei vizite". Ziarul „Times"

ambasadorul României la Pa
ris, Constantin Flitan.

In cursul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe- > 
ră de caldă cordialitate, au 
fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor bi
laterale și a cooperării dintre 
Franța și România.

probleme privind' schimburile 
comerciale, precum și coope
rarea franco-română și pe 
terțe piețe.

Ministrul comerțului exte
rior a avut apoi o convorbire 
cu Yvon Morandat, președin
tele societății „Charbonnage 
de France". în legătură cu dez
voltarea cooperării în dome
niul siderurgiei și petrochi
miei. în același timp, prim-vi- 
cepreședintele comitetului de 
stat al planificării s-a întîlnit 
cu P. Despraires și A. de Spen
gler, directori la societatea 
„Elf-Erap“, luîndu-se în discu
ție cu acest prilej modalități
le de concretizare a posibili
tăților de cooperare pe terțe 
piețe în explorarea de zăcă
minte și hidrocarburi.

loan Avram, ministrul indu
striei construcțiilor de mașini, 
s-a întîlnit cu Francois Xavier 
Ortoli, ministrul francez al 
dezvoltării industriale și știin
țifice. Cu acest prilej, au fost 
examinate probleme ale coo
perării bilaterale între in
dustriile celor două țări în do
meniile construcțiilor meca
nice, electrotehnicii și electro
nicii, precum și modul S. rare 
s-au desfășurat pînă acum di
versele acțiuni de cooperare 
industrială, precum și posibi
litatea extinderii unor acțiuni 
de acest gen aflate în curs în 
cadrul unor acorduri de lun
gă durată.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de lucru, deo
sebit de cordială.

relevă că „întîlnirile franco-ro
mâne au produs rezultate va' 
ioroase și o serie de aranja
mente bilaterale au fost puse 
cu succes în practică". „Daifv 
Telegraph" arată că este semni
ficativ în ceea ce privește at
mosfera deosebit de cordială a 
relațiilor dintre cele două țări, 
faptul că sosirea la Paris a pre
ședintelui român a prilejuit 
inaugurarea noului protocol pre
zidențial francez pentru pri
mirea șefilor de state.

„International Herald Tribu
ne", sub titlul „Pompidou— 
Ceaușescu reconfirmă indepen
dența tuturor națiunilor", face 
o trecere în revistă a primei 
zile a vizitei oficiale în Franța 
și redă pasaje din cuvîntările 
rostite la Elysee și Trianon.

Presa japoneză de marți re
latează despre vizita în Franța 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Ziarul „The Daily 
Yomiuri" publică pe prima pa
gină o informație intitulată 
„Ceaușescu sosește astăzi la Pa
ris pentru convorbiri". Cotidia
nul ..Asahi" publică o corespon
dență din Paris în care este a- 
nunțată sosirea și comentat pro
gramul vizitei. Corespondența 
este însoțită de o fotografie a 
președintelui Consiliului de Stat 
al Rbmâniei.

Ziarul atenfan ..Nea Politeia" 
scrie : „Un nou pas în relațiile 
Paris — București. Președinții 
Pompidou și Ceaușescu vorbesc 
despre poziții comune în nu
meroase probleme" Ziarul ara
tă că șefii celor două state au 
început convorbirile ..într-e 
atmosferă de caldă prietenie".
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TOATE EFORTURILE Primire la tovarășul
Paul Niculescu-Mizil

PANTEON

PE FRONTUL RECOLTEI!
URGENȚELE ACTUALEI CAMPANII AGRICOLE, IN JUDEȚUL

ARAD. RAMlN IN CONTINUARE:■gV,

• REÎXSĂMINȚAREA SUPRAFEȚELOR CALAMITATE

• ÎNTREȚINEREA* ♦
CULTURILOR PRĂSITOARE

Tn județul Arad, apele Mure
șului, care au împiedicat conti
nuarea lucrărilor agricole, au ca- 
lamitat total 15 860 hectare teren 
arabil cultivat, cel mai mult su
ferind suprafețele însămînțate cu 
grîu (6020 hectare) și porumb 
(3 287 hectare). Pagubele în coo
perativele agricole inundate sînt 
enorme. „Lovitura a fost, pen
tru noi, foarte puternică — ne 
spune tovarășul Gheorghe Stoi
ca, inginer șef al cooperativei a- 
gricole „Ogorul". Pierderile 
producția vegetală, animală, clă
diri și materiale se ridică la 2,3 
milioane lei". Imediat ce apa s-a 
retras s-a stabilit structura su
prafețelor ce vor fi reînsămînța- 
te : 186 hectare cu porumb boa
be. 70 hectare cu floarea-soare- 
lui și 24 hectare cu lucerna. 
Distanța pînă la aceste ogoare 
este de aproape 7 kilometri. Pă- 
mîntul f fiind moale, Mureșul tre
buie ecut cu podul plutitor, pi
lonii Je . susținere ai vechiului 
pod sînt slăbiți, deplasarea mij
loacelor mecanice (tractoare, 
mănători) pentru moment 
este posibilă. Pentru a nu 
pierde nici o zi favorabilă, c 
peratorii au intrat în cîmp cu 40 
de atelaje, ceea ce înseamnă că 

zilnic pot fi reînsămînțate 1,5 hec
tare, se apreciază că în cîteva 
zile vor fi recuperate suprafețele 
calamitate. Infiltrați ale Mureșu
lui au avut loc și pe 20 
cu gnu și 60 hectare cu 
încearcă salvarea acestor 
fețe.

Din păcate, în alte 
chiar după retragerea apei de la 
sine și zvîntarea cîmpului, nu se 
trece rapid la reînsămînțări. Co
operativa agricolă Avîntul — Pe- 
cica a avut 250 hectare inundate 
de pe care apa s-a retras, dar 
reînsămînțăriie, după un plan ce 

există, trebuiau să înceapă, ori 
pînă la ora actuală nu s-a por
nit acțiunea. De repararea 
și curățirea canalelor de iri
gații de pe 44 hectare deși 
era timpul, încă nu s-a apucat 
nimeni. Cantitatea de 3,6 tone 
ponimb boabe repartizată unită
ții nil a 
sem ”e 
încă de 
cînd se 
mînțările. Cauza ce 
această întîrziere, după cum ne 
spunea tovarășul Anton Kouives, 
ar fi apa care mai băltește. Dar

în

, se
mi
se

coo-

hectare 
orz. Se 

supra-

unități

fost ridicată de la Agro- 
motiv că mai au nevoie 
3—4 săptămîni pînă 

vor putea pomi reînsă- 
determină

CRONICA 
U.T. C.

Ieri a părăsit Capitala 
secretarul general al Miș
cării de Tineret din Daho
mey, Jean Noel Innocente 
de Souza care, la invitația 
C.C. al U.T.C., a efectuat o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-O- 
topeni erau de față activiști 
ai C.C. al U.T.C.

nu se amintește nimic despre sla
ba mobilizare la muncă a coo
peratorilor, scriptic cifra lor este 
de 1 800, faptic ea scade pînă 
la 800. Și aceasta numai spora
dic.

La fel, se întîrzie. nejustificat, 
începerea reînsămînțărilor în co
operativele agricole Bîrzava, Se- 

derhat, Turnu, Vînători, Sîn- 
martin. Aceasta și justifică de 
ce în județul Arad au fost reîn- 
sămînțate — doar 350 hectare 
din 15 860 hectare — la aproa
pe două săptămîni după ce au 
trecut pe aici apele învolburate.

Au fost zile cînd cu mic, cu 
mare cooperatorii județului Arad 
au înfruntat apele, salvînd mari 
suprafețe. După terminarea lup
tei, normal, toate forțele trebuiau 
concentrate pe aceste suprafețe 
pentru continuarea activității jje 
frontul producției, în principal 
executarea lucrărilor de întreține
re. Din suprafața cultivată cu 

porumb, pe județ, prașila întîi 
mecanică a fost executată pe nu

mai 21,9 la sută, iar cea manua- 
La a doua

este și mai re- 
La culturile de 
sfeclă de zahăr 
lucrările de în- 

depă-

lă pe 12,5 la sută, 
prașilă procentul 

dus, 2,2 la sută, 
floarea soarelui, 
cifrele ce indică
treținere, deși mai mari, 
șese cu puțin pe primele. Refe- 
rindu-se la importanța lucrărilor 
de întreținere, președintele coo-

perativei agricole „Steagul roșu" 
ne declara că „dacă nu se va 
prăși într-un ritm mai accelerat, 
în săptămîna următoare, foarte 
greu se va face față asaltului 
buruienilor" ; și că „dat fiind 
condițiile specifice trebuie exe
cutată și prașila a treia manuală 
imediat după precedenta". Bu
nele intenții, însă, nu sînt con
cretizate în faptă, nici chiar la 
„Steagul roșu" unde cooperato
rii au executat doar o prașilă 

manuală și aceasta pe numai 500 
hectare cu porumb. Cooperativa 
agricolă „Avîntul" încearcă jus
tificarea întârzierilor prin distan
ța mare pînă la ogorul de pră
șit — peste 10 kilometri. Deși 
sînt transportați cu camioanele 
oamenii invocă motivul că nu au 
unde se adăposti de ploaie. Dar 
asemenea motive pot fi ușor în
lăturate prin construirea unor a- 
coperișuri, ce ar costa foarte pu
țin.

Timpul devine pe zi ce trece 
tot mai frumos în județul Arad. 
Apele, pe suprafețele ce au mai 
rămas inundate, trebuie rapid 
îndepărtate folosind toate mij

loacele disponibile. Astfel, se 
poate accelera la maxim viteza 
de lucra la însămînțări, reînsă- 
mînțări și la executarea lucrări
lor de întreținere a culturilor.

GHICA SASU

(Urmare din pag. I)

tura din calea sa totul. în peri
col se afla și termocentrala. Con
structorii și montorii au fost ne- 
voiți să coboare de pe schele, 
să se despartă de utilajele și a- 
gregatele cărora le dădeau viață, 
să se mute pe baricade împotri
va apei ca să nu-i permită aces
teia să le cotropească truda de 
peste 4 ani. Au ridicat în grabă 
diguri, au transformat termocen
trala într-o cetate, iar pentru 
orice eventualitate au demontat 
motoarele aflate pe cota zero și 
le-au ferit de ape. Valurile dez
lănțuite s-au întors sfărîmate 
spre matca Mureșului, nu au pu
tut pătrunde în incinta termo
centralei, n-au lăsat în urmă nici 
un fel de pagube. S-a pierdut 
însă altceva la fel de important : 
timpul. Patru zile și patra nopți 
au fost necesarp pentru a bara 
accesul apei, pentru a demonta 
și monta la loc motoarele. După 
multe eforturi, copleșiți de obo
seală, oamenii au privit în urmă 
și singura lor satisfacție era că 
se aflau tot acolo unde erau 
înainte de dezastru. Și-au încor
dat și mai puternic brațele și au 
pornit la un nou asalt : recîști- 
garea timpului pierdut. Era e- 
moționant să vezi cum vigoarea 
se amplifica pe măsură ce era 
cheltuită, cum ambiția creștea 
tocmai cînd obstacolele întîlnite 
erau mai puternice. Bătălia cu 
apele a făcut loc bătăliei cu 
timpul. Prima a fost cîștigată. 
Ce se va întîmpla cu cealaltă ?

— Am pierdut zile importan
te de lucru, ne declara inginerul 
Nicolae Bitir, șeful șantierului 
energo-montaj. Ni s-au înjumă
tățit și forțele, pentru că multi 
oameni de-ai noștri sînt de pe 
Valea Mureșului în zonele cala
mitate. Totuși angajamentul luat 
rămîne în picioare : grupul al

doilea va fi predat beneficiaru
lui cu 10 zile mai devreme.

Ne deplasăm la turbina nr. 2, 
inima grupului generator de care 
depinde intrarea în funcțiune la 
termen al blocului. Ne întâmpină 
aceeași atmosferă de șantier pe 
care o cunoșteam atît de bine. 
Nu se mai discută nici măcar 
despre ape. Oamenii au început 
să le uite, ori nu vor să-și amin
tească de ele în aceste clipe La 
drept vorbind, nu au nici cînd.

— Pînă nu de mult, ne spune 
tânărul șef de brigadă Constantin

mm
Azamfirei, lucram cît era prevăzut 
în program. Atît. Inundațiile 
ne-au învățat însă să lucrăm alt
cumva : cît este nevoie. Nu ple
căm de pe șantier pînă cînd nu 
terminăm lucrarea începută. To
varășul inginer Traian Gaură, a 
stat neîntrerupt aici 24 de ore. 
S-a dus acasă s-a odihnit puțin 
și a venit din nou.

— Aici se află secretul repe
ziciunii cu care am reușit să 
recuperăm rămînerile în urmă, 
provocate de inundație, sublini
au membrii comitetului coordo
nator al U.T.C. S-a lucrat în 
schimburi prelungite, a fost fo-

Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar General al 
Partidului Comunist Român, Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Președintele Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă 
România, și ION GHEORGHE MAURER, Președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, au primit 
din partea Iui NGUYEN HUU THO, Președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud, Președintele Consiliului Consultativ al 
Republicii Vietnamului de Sud și HUYNH TAN PHAT, 
Președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, ur mătoarea telegramă :

în numele Frontului Național de Eliberare, Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, popu
lației sud-vietnameze și al nostru personal, vă adresăm mul
țumirile noastre sincere pentru felicitările călduroase adre
sate cu prilejul primei aniversări a Zilei oficiale a Republicii 
Vietnamului de Sud

Noi am dat întotdeauna o înaltă apreciere sprijinului căl
duros, ajutorului prețios si simpatiei profunde ale Partidului 
Comunist Român, Guvernului, Frontului Unității Socialiste 
și poporului frate român, care ne-au acordat un sprijin per
manent în lupta împotriva agresiunii atroce a imperialiști
lor americani

Frontul Național de Eliberare, Guvernul Revoluționar 
Provizoriu și populația sud-vietnameză vor depune toate 
eforturile pentru întărirea continuă a relațiilor de prietenie 
și solidaritate militantă dintre populația sud-vietnameză și 
poporul român care luptă umăr la umăr pentru cauza revo
luționară, pentru înfrîngerea dușmanului comun — imperia
lismul american agresor.

Urăm poporului frate român să obțină multe succese stră
lucite în opera de construire a socialismului și. în momentul 
de față, în reconstruirea rapidă a locurilor care au avut de 
suferit de pe urma recentelor inundații.

Rugăm Excelențele Voastre să primească asigurarea înaltei 
noastre considerațiuni.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui 
Republicii Islanda, Dr. KRISTJAN ELDJARN, următoarea 
telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Islanda, am plăcerea 
să adresez Excelenței Voastre cordiale felicitări, iar po
porului islandez cele mai bune urări de pace și prosperitate.

Marți seara, a plecat la Bel
grad tovarășul Emil Drâgă- 
nescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă romârio-iugoslavă de 
colaborare economică, care, la 
invitația tovarășului 
Gligorievici. membru al 
Executiv^ Federale a 
Iugoslavia, președintele 
iugoslave în Comisia 
româno-iugoslavă,

Dușan
Vecei
R.S.F.
părții 
mixtă

va face o

losită în interesul producției fie
care duminică, iar la unele o- 
biective lucrul a fost organizat 
pe două schimburi.

Tinerii care dețin ponderea în 
cadrul colectivului nostru, au 
răspuns cei dinții acestei che
mări, realizînd adevărate fapte de 
eroism cotidian în muncă. Ar tre
bui amintiți cu toții. Mă rezum 
însă la cîțiva : Marin Dima, Teo- 
fil Cremene, Zamfir Spulber, An
drei Szilaghi. Sînt oameni de bază 
la turbină.

în cronica zămislirii celui de 
al doilea grup filele sînt întoarse 
din nou. Evenimentele care tre
buiau consemnate cu cîteva zile 
mai devreme, sînt completate 
cu o tot mai mică întârziere. Cu
plarea la rețea a grupului și 
rotirea pentru prima oară a tur
binei trebuia să aibă loc la 
28 mai. A fost realizată la 30 mai. 
După o săptămîna a fost înscris 
un nou fapt memorabil : termina
rea operației de suflare cu abur 
propriu a cazanului care a permis 
apoi refacerea circuitelor și trece
rea lor pe schemă definitivă. 
Ajungem la fila cea mai recentă. 
Nu mai pomenește de nici o re
stanță. Construcția turbinei a a- 
juns la zi, s-a intrat din nou în 
cadența obișnuită, totul este la 
stadiul prevăzut cu multe luni în 
urmă. De acum filele vor fi în
toarse direct.

— între 14—16 
scurt rezumat al 
viitoare inginerul
efectuăm proba de funcționare 
a grupului la putere? nominală 
de 210 megavați cu Mite. Tre
cem apoi pe utilizarea cărbu
nelui, combustibilul definitiv. La 
18 iunie, vom începe proba 
completă cu o durată de 72 de 
ore de predare la beneficiar, a- 
dică recepționarea instalației. 
Din 20 iunie, nu vom mai fi 
acolo. Ne veți găsi la turbina 
nr. 4.

iunie, face un 
evenimentelor 
Nicolae Bitir,

vizită în Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia.

★
Marți dimineața a 

Capitală o delegație 
viști ai Partidului 
Unit din Germania, 
de Werner Eberlein, 
de șef de secție

sosit în 
de acti- 
Socialist 
condusă 
adjunct

la C.C. al 
P.S.U.G., care la invitația C.C. 
al P.C.R. va face o vizită de 
schimb de experiență în țara 
noastră.

Marți, tovarășul Paul Niculescu 
Mizil, membra al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația Partidului de 
stînga-comuniștii din Suedia, 
care se află în țara noastră, în- 
tr-un schimb de experiență, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. De
legația este formată din tovarășii 
Gote Ask și Carl Lund, membri 
ai Comitetului Central al P.S.C.S.. 
Cari Ejnar Btesser, membra al 
Comisiei de politică externă a 
P.S.C.S. și Nils Bengtsson, secre
tar al grupului, parlamentar al 
P.S.C.S.

Au participat tovarășii Ghizela 
Vass, Ilie Radulescu și Virgil 
Cazacu, membri ai C.C. al 
P.C.R.

în cadrai discuției care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată

într-o atmosferă caldă, tovără
șească, s-au făcut informări asu
pra activității celor două partide, 
precum și un schimb de păreri 
asupra unor probleme actuale ale 
mișcării comuniste și muncito
rești, ale vieții politice interna
ționale.

★

ACUM 60 DE ANI.
PRINTRE PIONIERII

AVIAȚIEI
în timpul șederii în țara noa

stră, oaspeții suedezi au avut în- 
tîlniri la Comitetul județean Ar
geș al P.C.R., Comitetul muni
cipal Constanța al P.C.R., au vi
zitat Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România, stațiuni de pe litoralul 
Mării Negre, precum și Fabrica 
de elemente de automatizare 
București, Combinatul petrochi
mic Pitești și Hidrocentrala de 
pe Argeș.

Ajutor acordat de către 
Guvernul Revoluționar al Cubei 

pentru înlăturarea urmărilor 
inundațiilor din România

Guvernul Revoluționar ai 
Cubei a donat 50 000 dolari în 
contul fondului pentru recupe
rarea daunelor provocate de 
inundațiile din România.

Cu ocazia transmiterii dona
ției, ministrul de externe cu
banez, Raul Roa a menționat 
că primul ministru Fidel 
Castro l-a însărcinat să comu
nice că guvernul cubanez este

puternic impresionat de am
ploarea distrugerilor materia
le provocate de inundațiile 
din România și că, deși Cuba 
are posibilități materiale foar
te reduse, guvernul revoluțio
nar a hotărît să acorde un a- 
jutor care să marcheze o dată 
mai mult solidaritatatea po
porului cubanez cu poporul 
frate român.

(Agerpres)

Festivalul filmului balcanic
Tdua a treia a Festivalului fil

mului balcanic, organizat sub egi
da Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă și Comisiei națio
nale române pentru UNESCO, a 
fost dedicată Greciei.

După-amiază, la cinemato
graful „Republica", din Constan
ța, au fost prezentate scurt-me- 
trajele „Vînturi", și „Fără răs
puns".

cadrul festivalului a

prezentat, de asemenea, un docu
mentar istoric fi folcloric intitulat 
„Dansuri și costume naționale 
din Grecia".

Cu mult interes au fost aștep
tate filmele artistice prezentate 
de cineaștii greci la actuala edi
ție a Festivalului. Filmul „Fete în 
soare", în regia lui Vassilis Gior- 
giadis — o idilă cu puternice re
sentimente întie o tînără engle
zoaică și un păstor grec — a 
fost distins de trei ori cu „Meda
lia de aur" la Festivalul de la 
Salonic: ca cel mai bun film, 
pentru cea mai hună interpretare 
și pentru muzică.

Posibilitatea recuperării unor 
cazuri clinice printr-o atitudine 
umană față de pacient este tema 
celui de al doilea film artistic 
„Fata de la numărul 17", film 
al cărui scenariu și regie aparțin 
lui Petros Lt/kas.

în lupta cu crono- 
pe traseele con- 

tehnico-aplicativ 
Patrie". ' “

faza pe
în Ca- 
sectoare,

EL MUNDIAL’70“

in zilele grele- 
incerqări ale calami

tăților detașamentele „uni
formelor albastre" s-au a- 
flat, alături rtc oamenii mun
cii. armată și gărzile patrio
tice în primul front al lup
tei contra apelor dezlănțu
ite, i-am întâlnit din nou pe 
acești tineri angajați de data 
aceasta * 
metrele 
cursului 
„Pentru 
pitală ____ ,
recent încheiată, a evidențiat 
cîteva formații deosebit de 
bine sudate : echipele de bă
ieți și fete ale Liceului „23 
August", campioane ale sec
torului III (în foto — echipa 
fetelor, cu cîteva clipe îna
intea startului, stabilind în 
fața hărții ultimele detalii).

• Astăzi, de la ora 17.30 pe 
stadionul Giulești are loc meciul 
retur dintre echipele feroviare 
de fotbal ale României și Olan
dei, contind pentru campionatul 
european. Din echipa feroviară 
română vor face parte și inter
naționalii Răducanu, Lupescu, 
Dan, Dumitru, Neagu, Greavu, 
Codreanu etc. în primul meci, 
oaspeții au obținut victoria cu 
scorul de 3—2.

• Pe stadionul Dinamo s-a 
disputat ieri meciul internațio
nal amical de fotbal dintre echi
pele Dinamo București și F. C. 
Bologna (Italia). Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egali
tate : 0—0. Oaspeții vor întîlni 
sîmbătă la Craiova echipa Uni
versității din localitate.

Foto-text de
VIOREL RABA

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21.15).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
Ja Luceafărul (orele 9; 12; 15; 18; 
21), Grădina Doina (orele 20,30).

FERESTRELE TIMPULUI : ru
lează la Central (orele 9; 11: 13; 
15; 17; 19; 21).

CAZUL SERGENTULUI GRIȘA : 
rulează la Lumina (orele 9—15,45 
în continuare ; 18,15; 20.45).

AFURISITUL DE BUNIC î ru
lează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 15; 18,30; 21).

JURNALUL UNEI CAMERISTE : 
rulează la Capitol (orele 9.15; 
11,30; 14; 16,15; 18,30: 21). Grădina 
Capitol (orele 20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Republica (o- 
rele 9,15; 11,30. 13.45; 16,15; \ 18,45;
21.15) , Sala Palatului (orele 17.15;
20.15) , București (orele 8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 16,45; 19; 21), Grădina 
Festival (ora 20,15). Stadionul Di
namo (ora 20,30)

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează lâ Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 20,45).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS • rulează la Favorit (orele

10, 15.30, 18; 20,30), Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Gră
dina Aurora (ora 20,15)

VÎNArORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 29,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—21 
în continuare).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Fe
roviar (orele 8,30, 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Modern (orele
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

MARILE VACANTE : rulează la 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Gloria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

AȘTEAPTĂ PtNA SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Grivița (orele 
10,30; 16; 18,15; 20.30), Floreasca
(orele 15,30; 18: 20,30), Tomis (o- 
rele 9—17 în continuare: 19), Gră
dina Tomis (ora 20,30).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : ru
lează la Grădina Moșilor (ora 
20,30).

ACȚIUNEA ..VULTURUL’ : ru
lează la înfrățirea (orele 15,15; 
17,45; 20). Giulești (orele 15,30: 
18; 20,30).

TE IUBESC, TE IUBESC : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL SE
CRET : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare).

MY FAIR LADY : - -
Bucegi ,_ 7_
Bucegi (ora 20.15).

REÎNTOARCEREA __ __
COUF : rulează la Unirea (orele

9,15;

------  . rulează la
(orele_ 10; 17). Grădina

LUI 8UR-

16; 18.15). Grădina Unirea (ora 
20.30)

RĂZBUNĂTORUL ; rulează la 
Lira (orele 15,30: 18). Vltan (orele 
15,30: 18). Grădina Lira (ora 20,15), 
Grădina Vitan (ora 20,30), Progre
sul (orele 15,30; 18), Progresul- 
Parc (ora 20,30).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ: __ 
lează la Drumul Sării (orele 16; 
18; 20).

URMĂRIREA ; rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15).

VIA MALA: j-~ ■ - 
ceni (orele 15,30:

FANTOMELE
rulează la Pacea (orele 16; 18; 20).

BUNA ZIUA, “7“---
lează la Crîngașl (orele 
20,15).

WARLOCK: ruleaal
(orele 15,30: 18; 20,30).

RIO BRAVO ; rulează 
rul (orele 16; 19)

FREDDY ȘI CÎNTECUL 
RIEI : rulează la Aurora ___
9; 11; 13; 16; 13,15; 20,30), Flamura 
(orele 11; 16; 18,15; 20,30).

DANSlND SIRTAKI : rulează la 
Miorița (orele 11; 15; 17,30; 20),
Grădina Buzești (ora 20,30).

AL 8-LEA : rulează la Moșilor 
(orele 15,30; 18)

...SĂ UCIZI O PASĂRE CÎNTĂ- 
TOARE : rulează la Popular (ore
le 15.30: 18: 20,15).

ARTICOLUL 420 : 
Cinemateca (Union) 
12.30; 19,30)

TINEREȚE FĂRĂ

ru-

rulează la Cotro- 
i; 18; 20).

SE GRĂBESC J
CONTESA :’ ru-

15,30; 18;

la
la

Volga
Viito-

PRE-
(orele

rulează la 
(orele 9;
BĂTR1NE-

ȚE : rulează la Munca (orele 10; 
16; 18; 20).

GHICI CINE VINE LA CINĂ ? : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,30).

URLETUL LUPILOR : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI ; ru
lează la Arta (orele 10,30; 15,30; 
18), Grădina Arta (ora 20,15).

BĂNUIALA : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18), Grădina Rahova 
(ora 20,30).

19,30 ; Ansamblul „Perinița" (La 
Ateneul Român) : CONCERT CO
RAL — ora 20.

de-al 9-lea campionat 
mondial de fotbal a intrat în 
faza decisivă. După două zile 
de repaus el se reia cu dispu
tarea semifinalelor care vor 
opune echipele Braziliei și Uru- 
guayului la Guadalajara și pe 
cele ale Italiei și R.F. a Ger
maniei la Ciudad de Mexico. 
Delegația uruguayană a protes
tat împotriva schimbării orașe
lor, fiind știut că inițial se sta
bilise că echipele din grupa de 
la Toluca—Puebla să joace se
mifinala în capitală. Comisia de 
organizare și federația interna
țională au respins glîngerea 
uruguayană .astfel că fotbaliș
tii brazilieni vor juca al cin
cilea meci consecutiv pe același 
teren : „Monumental Jalisco" 
din orașul Guadalajara.

Ambele formații sînt aureo
late de cîte două victorii în 
„Cupa Jules Rimet" ; urugua- 
yenii în 1930 și 1950, iar brazi
lienii în 1958 și 1962. Amatorii 
de fotbal își mai reamintesc de 
asemenea, că uruguayenii au 
cîștigat a doua oară „Cupa Ju
les Rimet" chiar pe stadionul

„Maracana" din Rio de Janeiro 
învingînd pe super-favorita e- 
chipă a Braziliei cu 2—1. De 
aceea antrenorul MARIO ZA- 
GALO privește cu multă 
prudență partida de astăzi.

Cealaltă semifinală, italia— 
R.F. a Germaniei, este la fel de 
pasionantă, punînd față în față 
pe reprezentantele bătrînului 
continent. două echipe puter
nice, ambele foste campioane 
mondiale.

După dificilul meci susținut 
împotriva echipei Angliei, fot
baliștii vesț-germani au reluat 
antrenamentele. A absentat nu
mai fundașul Hottges. care su
feră de o întindere a ligamente
lor la genunchi în urma unei 
ciocniri cu Bobby Charlton. El 
nu va putea juca în meciul cu 
Italia, posibil înlocuitor fiind 
Schulze.

Din tabăra italienilor se a- 
nunță că Feruccio Valcareggt 
intenționează să aplice în ăcest 
meci o apărare super-betonată 
și că îl va utiliza pentru prima 
oară în amîndouă reprizele pe 
Gianni Rivera.

MIERCURI, 17 IUNIE 1971
Opera Română ; LUCIA DI 

LAMMERMOOR — ora 19,30 ; Tea
trul de Operetă : SUZANA _  ora
19,30 ; Teatrul Național , I. L Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) ; HEI- 
DELBERGUL DE ALTĂDATĂ — 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schit. Măgureanu) : 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20 ; Teatrul 
Mic (La Teatrul de vară „Herăs
trău") : PRIMARUL LUNII ȘI IU
BITA SA — ora 20 ; Teatrul Glu- 
lești : ACEȘTI ÎNGERI TRIȘTI — 
ora 19,30 ; Teatrul „C. I.' Nottara" 

I (La Arenele Romane) : BĂRBAȚI
FĂRĂ NEVESTE — ora 20 ; Tea
trul ,,c. Tănase" (Sala Savoy) : 
NICUTA LA TANASE — ora

MIERCURI, 17 IUNIE 1979
• 12,20 Vizita în Franța a tova

rășului Nicolae Ceaușescu. Trans
misiune directă de la Paris • 18,00 
Deschiderea emisiunii de seară. 
Microavanpremieră • 18,05 Uni- 
versal-șotron — enciclopedie pen
tru copil. Litera „O" • 18,30 Ac
tualitatea în economie • 19,20
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici • 19,30 Telejurna
lul de seară • 20,20 Gala marilor 
interprețl români. Mezzo.soprana 
Viorica Cortez Guguianu șl barito
nul Dan lordăchescu • 21,00 Tele- 
cinemateca : „In lumea dansului"
• 22,30 Telejurnalul de noapte
• 23.50 Campionatul mondial de 
fotbal (din semifinale). Transmi
siune directă. Comentează Cristian 
Țopescu.
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SERILE „SCINTEII TINERETULUIIU

Miercuri 17 iunie ora 20, în sala Casei de cultură a stu
denților, Calea Plevnei nr. 61, va avea loc un :

RECITAL EXTRAORDINAR prezentat de MAGDALENA 
POPA care va dansa împreună cu Amato Checiulescu. Mo
mentele lirice vor fi susținute de actorii: Dana Comnea, 
Silviu Stânculescu și Șerban Cantacuzino.

încasările spectacolului sînt destinate fondului de ajuto
rare a familiilor sinistrate.

Biletele se găsec la Casa de cultură a studenților (telefon 
1416 54) și la sediile consiliilor U.A.S. din Universitate, Insti
tutul politehnic și Academia de studii economice.

VLAICU 
CUCEREA
CERUL 

PENTRU 
OAMENI

In urmă cu 60 de ani, la 
17 iunie 1910, mulțimea a- 
dunată pe cîmpul Cotroceni- 
lor asista la primul zbor al 
unui avion românesc con
struit în țară. Constructorul 
și pilotul aparatului era un 
tinăr inginer de 28 de ani, 
fiul unor țărani din comuna 
Einținți — Aurel Vlaicu.

Primul zbor al lui Vlaicu 
nu a fost nici prea lung, nici 
la înălțimi prea mari. El a 
confirmat însă, la patru ani 
după Vuia — primul pilot al 
unui aparat de zbor mai greu 
decît aerul — și concomitent 
cu încercarea primului avion 
cu reacție prezentat de Coan- 
dă la Salonul Internațional 
de Aeronautică de la Paris, 
geniul tehnic al poporului 
român, înalta sa capacitate de 
creație în domeniul aviației. 
Deschizător de drumuri in
tr-un domeniu de pionierat 
științific și tehnic. Aurel 
Vlaicu a făcut cunoscut nu
mele țarii sale în întreaga 
lume, înfrîngînd numeroasele 
obstacole ce se ridicau pe 
vremea aceea în fața afirmă
rii unui fiu de țăran. Barie
rele impuse de legile gravi
tației erau uneori mai ușor 
de trecut decît barierele in
dii erenței și ale neîncrederii 
oficialităților acelei vremi. 
Pentru ca „Gîndacul" să-și 
poată lua zborul spre înălți
mile albastre, țăranul Dumi
tru Vlaicu și-a ipotecat pă- 
mintul și gospodăria, iar nu
meroși săteni de pe malurile 
Mureșului au dăruit cu gene
rozitate din puținul lor.

Ciștigător, după 1910, a nu
meroase concursuri interna
ționale în care învinsese așii 
pilotajului acelei vremi, so
licitat să rămînă în străină
tate pentru a-șj perfecționa 
aparatul creat de el, în con
diții pe care în țară nici 
măcar nu le-ar fi putut visa, 
Vlaicu revine totuși pentru 
cea mai îndrăzneață încer
care : traversarea Carpaților 
la bordul vechiului său mo- 
noplan „Vlaicu II". Zborul 
șoimului Carpaților s-a 
curmat însă brusc și tragic 
în apropiere de satul Ră
nești, lingă Cîmpina, în ziua 
de 13 septembrie 1913. Inven
tatorul și pilotul Aurel Vlai
cu împlinise abia 31 de 
ani I...

★
Astăzi, urmașii îndrăzne

țului zburător din Binținți 
stăpînesc tainele zborului su
personic la mare altitudine, 
se află la manșele navelor 
aeriene moderne cu care e 
înzestrată aviația noastră, 
(lucind o simbolică solie de 
pace și înțelegere a poporu
lui nostru în toate colțurile 
păniintului, pe toate conti
nentele lumii. Zeci și sute de 
tineri și-au însușit în ulti
mele decenii măiestria teme
rarei tehnici a zborului și a 
navigației aeriene. Ca și a- 
cum 60 de ani, în vremea 
pionieratului îndrăzneala, 
curajul și dăruirea au rămas 
însă aceleași trăsături defi
nitorii ale pilotului, chiar 
dacă carlinga aparatului său 
seamănă tot mai mult cu 
tablourile de comandă și 
control ale marilor ansam
bluri industriale. înaltele ca
lități morale ale piloților 
noștri s-au dovedit din plin, 
mai mult ca oricînd, în zilele 
crîncenei încleștări cu for
țele dezlănțuite ale naturii 
prin care a trecut țara noa
stră. Sute de oameni salvați 
din mijlocul puhoaielor, alte 
sute și mii care au rezistat în 
dramatica înfruntare dintre 
om și ape numai datorită 
sprijinului venit din văzduh. 
Ore de zbor neîntrerupt pen
tru a parașuta hrană copii
lor, medicamente bolnavilor, 
pentru a salva viețile celor 
aflați în pericol.

împlinirea a 60 de ani de 
zboruri românești, constituie 
un prilej pentru a adresa un 
cald omagiu urmașilor celui 
care a înfruntat pentru pri
ma dată înălțimile cerului 
românesc.

PETRE JUNIE



Interviul acordat
de președintele 

Consiliului de Stat
al Republicii 

Socialiste România, 
NICOLRE CEAUȘESCU,televiziunii franceze

ÎNTREBARE: Care sînt, 
domnule președinte, cele două 
sau trei subiecte — cele mai 
importante după aprecierea 
dumneavoastră — despre caie 
veți discuta cu președintele 
Pompidou ?

Care este poziția României 
în aceste probleme mari ?

RĂSPUNS : Vizita pe - care 
urmează s-o fac, în tara dum
neavoastră, la amabila invita
ție a președintelui Pompidou, 
se înscrie în contextul relații
lor de prietenie dintre Franța 
și România. într-un anumit 
sens, întîlnirile și conversa
țiile cu președintele Pompi
dou vor constitui o continuare 
a dialogului început în 1968, 
cu ocazia vizitei istorice în 
România a președintelui de 
atunci al Franței, generalul 
de Gaulle.

După părerea mea, proble
mele care urinează a fi abor- 
date în cadrul vizitei mele și 
a întrevederilor ce W avea 
loc se vor referi la relațiile 
economice, tehnico-științifice 
și culturale dintre țările noas
tre : totodată, vor fi aborda
te. desigur, problemele secu
rității europene, care intere
sează deopotrivă cele două 
țări, ca și toate celelalte po
poare ale continentului nostru, 
precum și problemele interna
ționale generale, îndeosebi 
privitor la cele două focare 
principale de război existente 
azi în lume. '

In ce privește chestiunea 
colaborării dintre țările noas
tre, constat cu satisfacție că 
in ultimii ani schimburile și 
cooperarea economică dintre 
Franța și România au cunoscut 
o dezvoltare puternică. Apre
ciez că există bune perspecti- 
ve ca între România și Fran
ța să se realizeze în viitor 
progrese și mai mari în do
meniul schimburilor econo
mice, al cooperării economice, 
în domeniul științific și cui- 
tur al.

ÎNTREBARE: Dumnea
voastră ați fost întotdeauna 
preocupat de situația țărilor 
europene divizate între Est și 
Vest. Cum vedeți rolul Fran
ței in evoluția politică a Eu
ropei și în lărgirea dialogului 
Est-Vest ?

RĂSPUNS: România este 
într-adevăr preocupată să se 
pună capăt divizării între ță
rile europene. Considerăm ne
cesar ca între țările continen
tului nostru să se stabilească 
relații de deplină egalitate în 
drepturi, care să excludă îm
părțirea lor în „Est și Vest 
sau în blocuri, care să asigure 
o colaborare multilaterală în 
toate domeniile de activitate, 
în acest context, apreciez că 
Franța, care a adus o contri
buție însemnată la dezvoltarea 
civilizației pe continentul nos
tru și în lume, și care actual
mente desfășoară o politică de 
colaborare pe baza respectului 
independenței și suveranității 
între toate țările, poate — con- 
tinuînd această politică — să 
joace un rol important în de
pășirea situației actuale de îm
părțire în blocuri a țărilor eu
ropene, în realizarea unei co
laborări- rodnice și pașnice 
între state.

ÎNTREBARE: Recent,
dumneavoastră ați fost la 
Moscova. Care este situația 
actuala a raporturilor Româ
niei cu U.R.S.S. ?

RĂSPUNS : Vizita pe care 
am făcut-o la Moscova se în
scrie în cadrul relațiilor de 
colaborare și-prietenie existen
te între Uniunea Sovietică și 
România. Actualmente, pot a- 
firma cu satisfacție că rapor
turile dintre țările noastre cu

nosc o dezvoltare ascendentă, 
că există largi posibilități pen
tru o cooperare multilaterală 
între cele două țări, ceea ce 
corespunde atît intereselor po
poarelor noastre, cît și cauzei 
păcii și cooperării internațio
nale.

ÎNTREBARE: Care este 
atitudinea dumneavoastră față 
de prezența trupelor pe teri
torii străine ?

RĂSPUNS: Sigur, proble
ma aceasta privește, în primul 
rînd, țările interesate. Româ
nia nu are pe teritoriul său 
trupe străine. Noi considerăm 
însă că, într-un anumit sens, 
această chestiune interesează 
toate popoarele Europei si ale 
lumii, deoarece, în orice con
diții, prezența trupelor- străine 
nu este de natură să favorize
ze buna înțelegere și relațiile 
între state. De aceea. în ca
drul înfăptuirii securității eu
ropene, noi apreciem că va 
trebui să se ajungă la retra
gerea trupelor străine din Eu
ropa, de pe teritoriul altor 
state, la realizarea unor ase
menea relații între state, căre 
să excludă folosirea forței sau 
amenințarea cu forța. •

ÎNTREBARE : în ce constă 
originalitatea socialismului ro
mân, și cum înțelegeți dum
neavoastră apartenența Româ
niei la Pactul de la Varșovia 
și la C.A.E.R. ?

RĂSPUNS : Edificarea so
cialismului în România por
nește de la condițiile econo
mice, sociale, istorice ale ță
rii noastre și, în acest sens, el 
are, desigur, o serie de parti
cularități. El se bazează însă 
pe principiile generale pe care 
trebuie să se edifice orice so
cietate socialistă; este vorba 
de societatea eliberată de ex
ploatarea omului de către 
om, în care mijloacele de pro
ducție sînt proprietate comu
nă a celor ce muncesc. Româ
nia a obținut succese remarca
bile în făurirea unei societăți 
care asigură omului bună
starea și fericirea.

în ce privește apartenența 
României la Pactul de la Var
șovia, doresc să menționez, în 
primul rînd, că acest pact a 
fost creat ca răspuns la consti
tuirea Pactului N.A.T.O., încă 
de la înființarea sa prevăzîn- 
du-se că o dată cu desființarea 
Pactului N.A.T.O. se va des
ființa și Pactul de la Varșovia. 
Noi milităm în acest sens. 
Pînă atunci, desigur, ne vom 
îndeplini toate obligațiile ce 
ne revin în cazul unui atac, în 
Europa împotriva vreunei țări 
membre, și ne vom preocupa 
permanent de întărirea cola
borării și cooperării între ță
rile membre, între armatele 
lor.

In ce privește C.A.E.R., 
România este printre țările 
fondatoare ale acestei organi
zații. Scopul C.A.E.R. este 
de a asigura o mai bună co
laborare și cooperare econo
mică, care să ducă la dez
voltarea fiecărei economii na
ționale, la mai buna folo
sire a resurselor materiale 
și umane, și totodată să cree
ze condiții pentru lărgirea 
colaborării și cooperării și cu 
alte state. în acest context, 
noi vedem apartenența Româ
niei la C.A.E.R. nu ca o pie- 
dică în lărgirea colaborării cu 
alte state, ci, dimpotrivă, ca un 
factor care, favorizînd dezvol
tarea economiei românești, 
creează condiții pentru o lar
gă colaborare economică cu 
toate' statele lumii.

ÎNTREBARE: Dumnea
voastră ați promovat întotdea
una independența României în 
viața internaționala. Vă ru

găm să ne spuneți dacă țara 
dv. va continua să afirme a- 
ceasta atitudine politică și da
că regimul dv. va continua să 
evolueze spre o anumită for
mă de democratizare ?

RĂSPUNS: România por
nește, în politica sa internațio
nală, de la premisa că fiecare 
națiune trebuie să se poată a- 
firma corespunzător capacită
ților sale economice și spiri
tuale. în acest sens, noi apre
ciem că numai în condițiile în 
care fiecare stat, fiecare na
țiune, se bucură de o deplină 
independență și suveranitate 
își poate aduce contribuția la 
progresul general al omenirii, 
la cauza colaborării și păcii 
între popoare Fără îndoială, 
pornind de la aceste principii, 
România va milita și în viitor 
pentru afirmarea In viața in
ternațională. în relațiile din
tre state, a deplinei egalități 
între națiuni și state, a respec
tului suveranității și indepen
denței naționale, a neameste
cului în treburile interne, a 
dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî destinul corespun
zător voinței sale, fără nici un 
amestec din afară. Considerăm 
că aceste principii, care au o 
largă adeziune, sînt singurele 
în stare să asigure pacea și co
laborarea în lume.

în ce privește problema de
mocrației. românești, cred că 
întrebarea ar fi trebuit pusă 
altfel, deoarece avem impresia 
că societatea românească cu
noaște o formă de democrație 
superioară multor state occi
dentale și. în anumite privin
țe, chiar Franței. Mă refer în. 
primul rînd la faptul că în so
cietatea noastră e lichidată 
orice inegalitate din punct de 
vedere economic, social și na
țional între oameni, la faptul 
că în societatea noastră între
gul popor participă activ la 
elaborarea politicii interne și 
externe a țării și, totodată, ia 
parte activă la înfăptuirea a- 
cestei politici. Prin aceasta se 
explică, de altfel, și succeseie 
politicii noastre, și adeziunea 
întregului popor la această 
politică.

Aș dori să transmit, în în
cheiere, prin intermediul tele
viziunii franceze, urări de 
prosperitate și pace poporului 
francez, multe, multe succese 
în realizarea dorințelor sale 
spre mai bine.

ÎNTREBARE: Ați dori să 
ne spuneți ceva despre cala
mitățile care au lovit în ulti
ma vreme țara dumneavoa
stră ?

RĂSPUNS : Inundațiile care 
au avut loc în România sînt 
considerate aproape unice în 
istoria țării noastre. Ele au 
provocat într-adevăr daune 
mari. Avem 170 de morți; a- 
vem aproape 20 de orașe, sute 
de comune și numeroase în
treprinderi industriale inun
date. în total, în orașe și sate, 
au fost distruse peste 70 de 
mii de locuințe, iar în agricul
tură inundațiile au afectat pro
ducția a circa 900 mii de hec
tare. Desigur, nu posedăm 
încă calculele asupra pagube
lor generale, dar ele se cifrea
ză la miliarde de lei.

Ceea ce aș dori să mențio
nez este însă faptul că între
gul nostru popor s-a unit și a 
trecut la măsuri hotărîte pen
tru a face față acestor greu
tăți, pentru a restabili în cel 
mai scurt timp viața normală; 
trebuie să spun cu satisfacție 
că avem rezultate bune în a- 
ceastă direcție.

De asemenea, aș dori să ex
prim mulțumiri pentru ajuto
rul trimis de Franța ca și pen
tru ajutorul primit din partea 
altor popoare.

CAMBODGIA: Atacuri ale 
forțelor de rezistență populară

In zonele operațiunilor militare din Cambodgia, forțele de 
rezistență populară continuă seria atacurilor lansate asupra 
diferitelor centre strategice, obiective și poziții militare aflate 
deocamdată sub controlul trupelor administrației Lon Noi, 
susținută de unități militare americano-saigoneze.

Marți dimineața, a declarat un 
purtător de cuvînt de la Pnom 
Penh, unități ale forțelor patrioti
ce au lansat un atac asupra locali
tății Kompong Chang. Atacul a 
fost pregătit de un intens bom
bardament de artilerie asupra ae
roportului și școlii militare din 
localitate. Purtătorul de cuvînt a 
precizat că este pentru prima 
dată, cînd unitățile forțelor popu
lare de rezistență atacă acest im
portant oraș situat pe șoseaua na
țională nr. 5, care asigură trafi
cul între Pnom Penh și alte 
principale orașe ; șoseaua este 
închisă de luni dimineața în ur
ma unei ambuscade organizată 
de forțele patriotice.

Referitor la situația din restul

zonelor operaționale, agențiile de 
presă semnalează angajamente 
deosebit de violente între for
țele patriotice și unități militare 
ale administrației de la Pnom 
Penh și trupe americano-saigo
neze în zona Prey Veng, în pro
vincia Ratanakiri, unde patrioții 
au ocupat o plantație de cauciuc 
și avansează în direcția orașului 
Labansied.

Știrile transmise de agențiile de 
presă informează despre concen
trări ale forțelor populare de re
zistență în jurul orașului Pnom 
Penh. Observatorii militari, relevă 
agenția France Presse, apreciază 
ca iminent un atac al forțelor de 
rezistență populară asupra capita
lei khmere.

Rezultatele anchetei privind
misiunea „Apollo-13“

La Centrul Spațial 
de la Houston a fost 
dat publicității ra
portul final al Co
misiei de anchetă 
însărcinate cu cer
cetarea cauzelor ac
cidentului survenit 
în cursul misiunii 
„Apollo-13”, acci
dent care a împiedi
cat, după cuta se 
știe, cea de-® treia 
debarcare a omului 
pe Lună și a pus în 
pericol viețile astro- 
nauților aflați la 
bordul navei, James 
Lovell, Fred Haise 
și Jack Swigert. Ra
portul, care acuză 
de „neglijență gra
vă" atît Adminis
trația națională pen
tru problemele aero
nauticii și cercetarea 
spațiului cosmic 
(N.Â.S.A.) cit și pe 
cei doi constructori 
ai navei — firmele 
..North American1 
Rockwell Corp." și 
„Beech Aircaft Corp" 
— indică drept cau
ză a accidentului de
teriorarea, în cursul 
unor teste prelimi

nare zborului, a 
două întrerupătoare- 
termostat a rezer
vorului de oxigen. 
Aceasta a dus la 
producerea în inte
riorul modulului de 
serviciu a unei tem
peraturi de aproxi
mativ 1 000 grade 
Celsius, care a avut 
ca efect topirea ma
terialului izolant de 
pe firele circuitelor 
aflate în interiorul 
modulului de ser
viciu. In timpul 
zborului s-a pro
dus un scurt circuit, 
care a provocat ex
plozia ce a distrus 
rezervorul de oxi
gen.

După cum a pre
cizat comisia de an
chetă, faptele par să 
se fi petrecut, astfel: 
cu două săptămîni 
înainte de lansare, 
tehnicienii de la 
Cape Kennedy au 
procedat la un test 
de numărătoare in
versă', care necesi
ta golirea rezervoa
relor de oxigen li
chid. Intrucît o de

fecțiune a sistemu
lui de filtrare a fă
cut imposibil acest 
lucru, s-a recurs la 
procedeul — neapli
cat niciodată pînă 
atunci — al , gazeifi- 
cării oxigenului li
chid, prin ridicarea 
temperaturii în inte
riorul rezervoare
lor. Aceasta a dus 
la scoaterea din uz a 
celor două întreru
pătoare - termostat. 
care nu erau proiec
tate pentru a rezista 
sarcinii electrice su
plimentare aplicate 
circuitelor. Din acest 
moment, întregul 
ansamblu aflat la 
rampa de lansare cu 
numărul 39 de la 
Cape Kennedy nu 
era altceva decît o 
..bombă potențială" 
împrejurările au fă
cut ca explozia să 
se producă în timpul 
zborului cu efecte 
mai puțin distrugă
toare decît dacă s-ar 
fi declanșat la sol 
cînd ar fi afectat și 
racheta purtătoare.

Cu o zi înaintea alegerilor generale, Marea Britanie trăiește 
ultimele clipe ale unei dispute înverșunate al cărei cîștigător 
va urma să conducă destinele țării pe o perioadă de cinci 
ani. Pînă în prezent, cursa pentru popularitate are în frunte 
pe Harold Wilson și pe laburiștii care n-au fost niciodată în 
ultimii patru ani mai aproape de certitudinea de a fi consi
derați de masa alegătorilor drept principalii favoriți. Labu
riștii sînt, însă, urmăriți de un adversar hotărît să smulgă 
victoria cu orice preț. Ceea ce face campania electorală foarte 
încordată sînt criticile virulente ale campionilor conserva
tori Edward Heath și Enoch Powell. Ei au asediat acele capi
tole ale politicii lui Harold Wilson care au declanșat contro
verse aprinse în tot timpul guvernării laburiste ; politica sa
lariilor și a prețurilor, nepopulară de altfel la timpul ei, in 
păturile largi ale britanicilor, aderarea Marii Britanii la Piața 
Comună și chiar, deliberat, politica.....nerasistă" a guvernu
lui. Ultima problemă este întreținută la punctul de fierbere 
de extremistul rasist Enoch Powell care a reușit să polarizeze 

o parte din conservatori făcînd o breșă în propriul sau partid. 
Divizarea, indiferent de gradul gravității ei, este evident 
speculată la maximum de laburiști. Harold Wilson nu a scă
pat prilejul lansării unor avertismente categorice care ar viza 
însăși supraviețuirea drepturilor democratice în Marea Bri
tanie. In eventualitatea în care va fi ales Edward Heath — 
spunea Wilson — „cl va cădea cu siguranță pe mîinile ex
tremiștilor rasiști din propriul său partid".

Pe de altă parte, chestiunea aderării Marii Britanii la Piața 
Comună, apare ca o problemă pe jumătate consumată. La-

Alegerile 
din U.R.S.S:
Potrivit datelor publicate de 

Comisia electorală centrală din 
U.R.S.S., la 14 iunie au fost aleși 
767 deputați in Sovietul Uniunii, 
care au întrunit 99,74 la sută din 
voturi și 750 de deputați în So
vietul Naționalităților, care au 
totalizat 99,79 la sută din voturi
le exprimate în Republicile 
Unionale.

Din deputății aleși, 481 (31.7 
la sută) sînt muncitori, iar 282 
(18,6 sută) colhoznici.

La alegerile de duminică au 
participat 153172 213 persoa
ne, 99.96 la sută din totalul ce
lor înscriși în listele electorale.

URNELOR
buriștii au întreprins pînă acum destui pași spre „cei șase", 
cu prudență, e adevărat, dar urmele lor au rămas imprimate 
pe agenda relațiilor cu C.E.E. dovedind că nu mai este nici 
timp, nici loc, pentru o întoarcere spectaculoasă. Frîna pe 
care vor s-o pună conservatorii vine poate cam tîrziu (cu două 
săptămîni înaintea deschiderii negocierilor cu „cei șase") cînd 
și spiritele cele mai înverșunate împotriva aderării au fost 
surprinse obosite de lupta îndelungată cu suporterii intrării 
în acest organism. Aceasta nu înseamnă, însă, că adepții ade
rării au cîmp deschis de manevră. Oponenți există, și încă 
într-un număr destul de mare, printre alegătorii britanici 
sceptici la așa zisele „avantaje" pe care le-ar aduce subordo
narea intereselor economiei britanice, celei comunitare. Ca o 
problemă care prevalează, ea rămîne în continuare deschisă 
contestațiilor.

Există, însă, un element în această campanie electorală mai 
puțin discutabil din cauza implicațiilor lui imediate, concrete, 
sesizabile la toate nivelele vieții economice britanice. Echili
brul balanței de plăți, chiar un excedent, a înmuiat întrucîtva 
argumentele conservatoare — zdrobitoare doar cu doi ani în 
urmă — și a deschis căile captării sufragiilor electoratului. 
Acest succes laburist a convins și apare clar că tactica lui 
Wilson și a ministrului său de finanțe. Roy Jenkins, a fost 
cea justă. Roadele le culeg acum laburiștii.

Sondajele efectuate în rîndurile opiniei publice britanice 
au răspuns așteptărilor celor mai îndrăznețe. Cu trei zile 
înainte de alegeri avansul laburiștilor față de conservatori 
se aduna în cifre tot mai mari : 6,3 la sută, deci o creștere 
de 2,3 la sută în curs de numai o săptămînă înseamnă o per
formanță cu totul de invidiat. Cum aceste sondaje n-au fost 
discreditate pînă acum, laburiștii au toate motivele sa de
vanseze cu bucurie deznodămîntul. Indiferent de șansele la
buriste, evenimentele nu-1 surprind pe Edward Heath, spec
tator neînarmat sau pesimist. In ultima sa declarație, el pro
mitea Marii Britanii un guvern conservator, sigur învingător 
în alegeri, condiția esențială rămînînd ca el să nu-și înșele 
suporterii ca Alf Ramsay. Cine a țintit mai bine și a înre
gistrat mai multe puncte o vor confirma urnele la 18 iunie, 
primele martore ale raportului de forțe între cele două 
partide.

„Soiuz-9“- record 
de durată în Cosiws

Marți, la orele 14,07 ora 
Moscovei, nava cosmică 
„Soiuz-9" se afla de 352 ore 
în spațiul extraterestru, 
ceea ce reprezintă un re
cord de durată în zborul în 
Cosmos al unui echipaj 
uman.

în timpul celei de a 222-a 
rotații, cosmonauții, folo
sind comenzile manuale, au 
orientat nava în așa fel în- 
cît unul din hublourile ca
binei orbitale să fie îndrep
tat spre Pămînt. în cursul 
următoarelor două rotații 
această orientare a fost 
menținută de Nikolaev cu 
ajutorul comenzilor , 
nuale. în acest timp ‘ ’ Se- 
vastianov a fotografiat e- 
biectivele geologice și geo
grafice din partea de sud a 
părții europene a U.R.S.S., 
din Kazahstan și din Si
beria de vest.

DOINA TOPOR

In cursul nopții de luni spre 
marți, forțele patriotice din 
Vietnamul de Sud au bom
bardat cu rachete și mortiere 
peste 10 poziții fortificate ale 
trupelor americano-saigoneze. 
Tot în ultimele 24 de ore, au 
fost semnalate ciocniri între 
detașamentele patrioților și 
unități militare inamice în 
sectorul Khe Sanh, din zona 
septentrională a Vietnamului 
de Sud.

Luni noaptea, bombardie
rele americane de tip „B-52“ 
au efectuat noi raiduri în re
giunea Da Nang.

CONSULTĂRI 
LA BUENOS 

AIRES
• DIN BUENOS AIKES se 

anunță că triumviratul mili
tar care l-a demis pe fostul 
președinte Ongania s-a întîl- 
nit cu generalul Roberto Lo
vingston, ales de cei trei șefi 
ai armatei în funcția de pre
ședinte, pentru a discuta pro
blema formării unui nou ca
binet și a elabora dispoziții 
după care urmează să se 
conducă viitorul guvern. Dis
cuțiile au vizat, în special, 
problema înlocuirii ministru
lui economiei, Jose Dagnino 
Pastore, care a anunțat ca 
demisionează. Pastore a de
ținut această funcție în tim
pul guvernării președintelui 
Ongania, reușind, într-un 
timp relativ scurt, să asaneze 
finanțele țării și să dea un 
anumit impuls dezvoltării e- 
conomice. Se apreciază că o 
mare șansă de a-i succede lui 
Pastore o are actualul mi
nistru al lucrărilor publice, 
Jose Gotelli.

In timpul întrevederii, «-a 
schițat, de asemenea, și o 
serie de amendamente la 
așa-zisa „Chartă a revoluției 
argentiniene din 1966" (data 
loviturii de stat militare care 
1-a adus la putere pe gene
ralul Ongania), care să limi
teze puterea legislativă a 
noului șef al statului și să 
confere un rol mai mare șe
filor celor trei armate în tre
burile statului.

EVOLUȚIA 

INUNDAȚIILOR 
DIN UNGARIA

• ULTIMELE zile au fost in 
Valea Tisei cele mai dificile in 
lupta cu inundațiile, care de 
cinci săptămîni încearcă pămin- 
tul Ungariei. Nivelul apei a cres
cut aproape concomitent pe toți 
afluenții Tisei, iar oota viituri- 
lor a depășit cu 50—120 centi
metri cotele maxime înregistra
te anterior.

In regiunea Crișurilor apele 
au putut fi stăvilite numai da
torită unor eforturi uriașe ale 
populației și ale unităților mili
tare.

Se așteaptă ca miercuri și joi 
apele Tisei să atingă în dreptul 
orașului Csongrad un nivel fără 
precedent. La lupta împotriva 
inundațiilor participă aproape 
50 000 de oameni, aproximativ 
700 de mașini pentru lucrări de 
terasament și 2 600 de autoca
mioane.

R.P. BULGARIA. — Imagine de la Combinatul petrochimic din 
Burgas.

ORIENTUL APROPIAT
• ÎN IORDANIA SE MENȚINE, ÎN GENERAL, CALMUL • IN

TENSĂ ACTIVITATE DIPLOMATICĂ LA CAIRO
AMMAN. — Cu excepția cî- 

torva incidente minore, în Ior
dania situația continuă să' fie 
calmă după incidentele de săp- 
tămîna trecută dintre armata 
iordaniană și organizațiile pa
lestiniene de rezistență. Este 
foarte dificil de prevăzut cum 
va evolua situația în următoa
rele zile, relatează agenția 
France Presse, care arăta tot
odată, că centrul de gravitate 
al crizei iordano-palestiniene 
se află, deocamdată, în rîndu
rile armatei al cărei coman
dant suprem a devenit însuși 
regele Hussein. Forțele milita
re iordaniene au dezaprobat 
destituirea comandantului șef 
al armatei și a altor doi ofițeri 
superiori la cererea organiza
țiilor palestiniene. Suveranul 
hașemit a intervenit personal 
in ultimele 24 de ore cerînd

forțelor armate să păstreze 
disciplina și să execute ordi
nele primite din partea coman
danților.

în capitalele arabe se desfășoa
ră în prezent o intensă activitate 
diplomatică, legată de evoluția 
situației din Orientul Apropiat, 
arată ziarul egiptean „Al Ahram". 
Cotidianul precizează că mai 
mulți miniștri arabi ai afaceri
lor externe sînt așteptați în ur
mătoarele 2ile Ia Cairo și că, în 
vederea consultărilor care vor a- 
vea loc cu acest prilej, ministrul 
egiptean al afacerilor externe, 
Mahmud Riad, și-a amînat „sine 
die" vizita pe care urma să o 
întreprindă în R.S.F. Iugoslavia.
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BOICOT UNIVERSITAR LA LISABONA
Pe frontispiciile clădiri

lor universitare din Por
tugalia apar inscripții cu 
un singur cuvînt : „NU". 
Rupte, de obicei, de or
ganele polițienești ins
cripțiile apar din nou. A- 
cest „NU" simbolizează 
boicotarea sesiunii finale 
de examene de către stu
denți. Există probabilita
tea foarte serioasă ca se
siunea de examene, pro
gramată a începe la 22 
iunie, să nu mai aibă loc 
și amfiteatrele universi
tăților să rămînă în con
tinuare pustii.

Un „ordin preziden
țial" publicat la 26 mal 
dispunea „închiderea pre
ventivă" a cursurilor ins
tituțiilor de învățămînt 
superior și anunța că lo
calurile universitare nu 
vor fi redeschise accesu
lui studenților decît pen
tru sesiunea de examene. 
Ordinul acesta restrictiv 
survenea la numai cîteva 
zile după incidentele de 
la Coimbra unde poliția 
a tras in studenții care 
demonstrau pentru o re
formă democratică a în- 
vățămîntului. Ciocnirile, 
soldate cu rănirea a trei 
studenți, au declanșat un 
șir de manifestări de so
lidaritate în toate cen

trele universitare portu
gheze. Și, din nou, auto
ritățile au recurs la arma 
represiunii, procedînd la 
măsura extremă a închi
derii porților universită
ților.

Amenințările proferate 
la adresa studenților de 
ministrul instrucțiunii 
Veiga Simao, avertismen
tul că va fi reintrodusă 
penalizarea studenților 
participant! la „tulbu
rări" cu efectuarea ime
diată a unui stagiu mili
tar de trei ani în Angola 
sau Guineea-Bisau (pe
nalizare desființată la în
ceputul anului trecut) 
n-au făcut decît să am
plifice nemulțumirea în 
rîndul studențimii. In ul
timele zile ale lui mai 
studenții au răspîndit la 
Lisabona manifeste prin 
care cereau redeschide
rea imediată a univer
sităților, desființarea pos
turilor polițienești din 
incinta facultăților, „re
nunțarea Ia serviciile si
nistre ale P.I.D.E. cu 
firma renovată, (aluzie di
rectă la faptul că fai
moasa poliție politică 
salazaristă P.I.D.E. își 
continuă activitatea fu
nestă sub titulatura nouă 
— P.S.P.). în această at

mosferă de tensiune în 
rîndurile studențimii a 
izbucnit așa numitul 
„scandal Salgado".

In vitrinele cîtorva li
brării din Lisabona a a- 
părut un volum intitulat: 
„Quatro Causas" (Patru 
cauze), scris de cunoscu
tul avocat catolic lusitan 
Francisco Salgado Zenha. 
Volumul cuprinde o do
cumentație amplă despre 
patru procese politice 
desfășurate în ultimii doi 
ani în fața unor instanțe 
judiciare portugheze. A- 
pariția cărții lui Salgado 
Zenha a fost meteorică. 
Autorizația inițială de 
apariție a fost anulată ca 
fiind „greșită", la numai 
două zile după apariția 
în librării. Volumul a fost 
confiscat. Multe exem
plare au ajuns, însă, în 
mîinile cititorilor. Dez
văluirile din acest volum 
au avut un ecou deosebit 
printre studenți pentru 
că unul din „cele patru 
cauze" la care se referă 
avocatul Salgado este 
procesul unui grup de 
șase studenți catolici ju
decați Ia începutul anu
lui trecut la Porto. Este 
vorba, în esență, de o 
înscenare judiciară bru
tală urmărind intimida

rea tinerilor catolici care 
se ridică împotriva struc
turilor anti-democratice 
din Portugalia de azi. 
Dezvăluirea mecanismu
lui de ticluiri și șantaje 
care a dus la condamna
rea (între doi și cinci ani 
închisoare corecțională) 
a șase tineri, numai pen
tru convingerile lor 
progresiste, a avut darul 
să întărească mișcarea 
protestatară studențească. 
In această stare de spirit, 
nu a mai surprins hotă-

rîrea anunțată de aproa
pe toate „comitetele stu
dențești de acțiune", care 
funcționează în institu
tele de învățămînt supe
rior, de a boicota sesiu
nea de examene. S-ar 

•putea așadar ca, pentru 
prima oară în istoria u- 
niversității portugheze, 
sesiunea principală de 
examene să fie aminată 
pe un timp nedefinit.

EM. RUCĂK

Demonstrații studențești 

la Saigon
La Saigon au acut loc puternice manifestații ale 

studenților, care și-au exprimat protestul față de po
litica administrației Thieu. Manifestanții au ocupat 

din nbu sediile facultăților de agricultură și farmacie 
din incinta Universității. Totodată, numeroși studenți 
au străbătut străzile orașului, lipind pe zidurile ma
rilor clădiri afișe pe care erau scrise cuvintele : „Jos 
regimul lui Nguyen Van Thieu!“, „Să înceteze ime
diat războiul!“, „Americanii să plece acasă!“.

în pofida intervenției poliției, care a făcut uz de 
gaze lacrimogene pentru dispersarea demonstranților, 
studenții au baricadat mai multe străzi. în cursul 
ciocnirilor au fost rănite mai multe persoane.
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