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de bacalaureat a readus în băncile liceelorIeri, prima ... ... _____ .
80 000 de absolvenți ai cursurilor de zi, serale și fără frecvență. 
S-a consumat, deci, prima probă : lucrarea scrisă la literatura 
română. Paginile umplute cu sîrg de către candidați atestă 
hărnicia, orele numeroase consacrate învățăturii. Urmează lu
crarea scrisă la matematică, urmează probele orale și abia apoi 
vom afla bilanțul final S cum s-a prezentat în fața comisiei de 
bacalaureat cea de a doua promoție liceală cu 12 clase.

și prieteniei dintre cele două popoare

Vizita in Franța a președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU 

continuă sub seninul colaborării

mwAșiii
seeemi vom

4 IMPUNIE
70 DE mi

Programul celei de a patra 
zile s-a desfășurat în sudul tă
rii, în Provence, unde au fost 
vizitate unele complexe de lu
crări de hidroameliorații din 
Garonne-Languedoc, stația 
principală de pompare Aristide 
Dumond și stația de condițio
nare a fructelor și legumelor 
de la Redessau. Vizita a con
tinuat la Centrul de cercetări 
nucleare d-in Cadarache și s-a 
încheiat seara la Lyon. Pretu
tindeni, în toate locurile vizi
tate, conducătorul statului 
nostru a fost primit cu căldu
ră și însuflețire d» oficialită
țile locale și de populație, 
care a manifestat pentru prie
tenia româno-franceză.

Toulouse — „La Belle Rose", 
— și-a luat <joi dimineața ră
mas bun de la președintele 
Consiliului de Stat Nicolae 
Ceaușescu, de la soția sa, Ele
na Ceaușescu, și de la persoa
nele oficiale române și fran
cez© care ieri i-au fost oas
peți. O despărțire plină de căl
dură, de simpatie și respect, 
așa cum au fost și primirea și 
atmosfera care a domnit pînă 
acum în timpul vizitei.

Oglindind primirea pe care 
cetățenii și oficialitățile din 
Toulouse au făcut-o președin
telui Ceaușescu, ziarul local 
„La 'Depeche du Midi" publi
că un reportaj amplu ilus
trat al vizitei din acest im
portant centru economic și 
cultural al Franței. Prin ti
tluri ca „Se statornicește pro
gramul de cooperare" și în 
text, reportajul subliniază cî- 
teva din momentele esențiale 
și ideile generale ale vizitei, 
în comentariul însoțitor sînt 
prezentate relațiile româno- 
franceze în domeniul con
strucțiilor aero-navale din 
trecut și îndeosebi acordul in
tervenit în prezent în urma 
vizitei președintelui României. 
Ziarul publică, de asemenea, 
un portret al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și date bio

Scurtă oprire pe un platou ce domină panorama instalațiilor stației de pompare de la Pichegu.

grafice despre persoanele ofi
ciale care-1 însoțesc.

Prezentînd vizita făcută ieri 
la Toulouse, ziarul „Sud- 
Ouest", unul d.intre cele mai 
mari ziare regionale franceze, 
relevă sugestiv : „Președinte
le Consiliului de Stat al Româ
niei a făcut cunoștință ieri 
cu chipul provinciei franceze 
și aceasta i-a surîs".

în viața orașului, vechi cen
tru al spiritualității franceze 
meridionale, devenit capitala 
industriei franceze aero-spați- 
ale și electronice, vizita preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu a 
constituit un moment remar
cabil, subliniat în repetate 
rînduri de edilii orașului, de 
reprezentanții vieții sale eco
nomice.

Conduși pînă la aeroport de 
prefectul din Midi Pyrennees 
și de Haute Garonne, de ofi
cialități civile și militare ale 
orașului, oaspeții români își 
continuă călătoria-spre Nîmes, 
la bordul unui avion al pre
ședintelui Franței. Șeful sta
tului nostru este însoțit de 
Xavier Ortoli, ministrul dez- 
voltării industriale și științifi
ce, ambasadorul Franței la 
București, Pierre Pelen, Jean 
Senart, șeful protocolului fran
cez.

După o jumătate de oră de 
zbor spre sudul însorit al 
Franței, avionul aterizează la 
Nîmes-Garonne. Sîntem în 
plin Languedoc, și gazdele țin 
să reamintească aceasta prin 
prezența pe aeroport a tinere
lor îmbrăcate în port arlezian, 
purtînd frumoase buchete de 
trandafiri roșii.

Onorurile de gazdă sînt în
deplinite cu cordialitate deo
sebită de prefectul departa
mentului Gard, Georges Cher
bourg, care salută cu căldură 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția. Un detașa
ment de pușcași marini, îm- 
brăcați în ținută albă de gală, 
prezintă onorul. Sînt prezen

tate președintelui Nicolae 
Ceaușescu personalitățile ve
nite în întâmpinarea sa — de- 
putați ce reprezintă în Parla
ment departamentul Gard, 
președintele Consiliului gene
ral, primarul orașului Nîmes, 
președintele Camerei de Co
merț, precum și președintele 
Comisiei naționale de amena
jare a teritoriului.

Oaspeții însoțiți de gazde 
se îndreaptă apoi spre Bas- 
Rhone, unde compania cu a- 
celași nume a amenajat un 
imens sistem de irigații ce se 
întinde pe o suprafață de pes
te 40 000 ha. Fertilitatea pă- 
mînturilor de aici învăluite 
din loc în loc în ploaia artifi
cială a aspersoarelor se vă
dește pretutindeni de-a lungul 
drumului. Viile se înșiruie în 
lanț, alternînd cu plantațiile 
de piersici, cu ogoare bogate 
cărora nu Io lipsește apa cu 
tot soarele torid al sudului.

Panorama cîmpurilor mă
noase este dominată de silue
tele îndepărtate ale unor 
vechi cartiere reamintind că 
ne aflăm în acea parte a 
Franței unde dăinuie vesti
giile materiale ale istoriei în- 
cepînd cu epoca romană : a- 
renele romane din secolul I 
e-n., Poarta lui August datînd 
din anul 16 î.e.n., Templul 
Dianei, construcție de la înce- 
putut secolului al II-lea e.n., 
sculpturile și fîntîna zeului Ne- 
mausus — de la care-și trage 
numele Nîmes. Celebritatea 
binecunoscută a orașului da
torită acestor monumente ale 
istoriei îndepărtate a fost spo
rită în secolul nostru de fai
moasa sa industrie a țesături
lor și a covoarelor, iar mai 
recent de eforturile încununa
te de succes în creșterea rod
niciei pămînturilor.

La 15 km de Nîmes se află 
„inima" care pompează apa 
vie a ogoarelor centrului de 
Pichegu.

în zona agricolă 
din sudul Franței

Și în Provence. România 
este o realitate vie, o prezență 
puternică. Relațiile de coope 
rare și colaborare dintre ramu
rile analoge ale economiilor 
noastre, ilustrate printr-o lun
gă serie de realizări, au cunos
cut în cursul vizitei de astăzi 
afirmări concrete, s-au dove
dit a fi relații fructuoase, pe 
care anii ce vor veni le vor 
întări și mai mult.

A fost emoționantă primirea 
pe care populația din Saint 
Gilles și Beîlegarde a făcut-o 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. La trecerea coloanei 
oficiale de a lungul străzilor, 
locuitorii au aplaudat cu căl
dură, au făcut semne priete
nești. Salutau „La Rou- 
manie et votre mervoillcux 
Ceaușescu", cum ne-a spus 
Jacques Dubois, un pensionar 
din Milles, întîlnit la aeroport.

Vizitarea zonei irigate a în
ceput de fapt încă din avionul 
care ne-a purtat de la Țou- 
louse la Nîmes. Sub noi, întin
deri nesfîrșite — aveam să a- 
flăm ulterior cifra exactă : 
222 000 hectare — brăzdate de 
canale, depuneau mărturie 
pentru hărnicia, pentru voința 
de biruință asupra naturii a 
locuitorilor Provenței.

Președintele român este în- 
tîmpinat la stația de pompare 
„Aristide Dumond" de la Pi
chegu de către personalul sis
temului. Dl. Philippe Lamour, 

director general, adresează to
varășului Nicolae Ceaușescu 
un călduros cuvînt de bun so
sit : „îmi vine greu să exprim 
în cuvinte bucuria pe care o 
resimțim cu toții, primind în 
mijlocul nostru pe stimatul 
președinte al Consiliului de 
Stat al României, dl. Nicolae 
Ceaușescu. Sîntem fericiți, de 
asemenea, pentru că avem pri
lejul să prezentăm oma
giile noastre d-nei Elena 
Ceaușescu".

în fața unei hărți în relief, 
dl. Philipe Lamour a prezen
tat apoi sistemul de irigații al 
cărui inițiator a fost cu ani în 
urmă /Aristide Dumond. Stația 
de pompare de la Pichegu este 
una dintre; cele mai importan
te aparținînd rețelei, de iriga
ție a companiei naționale pen
tru amenajarea regiunii Bas 
Rhone și Languedoc. Societa
tea și-a propus ca scop amena
jarea acestei regiuni pentru a 
o pune în valoare din punct 
de vedere agricol. Lungimea 
canalului principal al sistemu
lui. alimentat de fluviul 
Rhone, este de 180 km., iar a 
principalelor ramuri derivate 
de 200 km.

Sînt utilizate 3 baraje pen
tru reținerea apei, totalizînd 
o capacitate de 247 milioane 
de metri cubi.

Stația de pompare pe care 
o vizitează astăzi președinte
le Ceaușescu are o. putere de

(Continuare în pag. a Il-a)

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, Con
siliul de Stat al Republicii So
cialiste România și Biroul Ma
rii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România au a- 
dresat tovarășului Ștefan 
Voitec, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, cu prilejul îm
plinirii virstei de 70 de ani, 
următoarea scrisoare :

Dragă tovarășe Voitec,
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român, Con
siliul de Stat și Biroul Marii 
Adunării Naționale ale Repu
blicii Socialiste România iți 
adresează calde felicitări și 
urări de sănătate și fericire, 
cu prilejul celei de-a 70-a ani
versări a zilei de naștere.

Aderînd de tînăr la ideile 
socialismului, pătruns de un 
fierbinte patriotism, te-ai în
rolat activ în rîndurile , miș
cării muncitorești din țara 
noastră, ai participat la îup- 
tele sociale împotriva exploa
tării burghezo-moșierești, a 
fascismului și războiului hit- 
lerist, pentru eliberarea țării. 
Se bucură de o binemeritată

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN
BIROUL MARII ADUNARI NAȚIONALE 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Racordare
la pulsul 

șantierelor
• LA FABRICA DE CĂRĂMIZI ȚĂNDĂREI : „FOC" CONTINUU 

LA TOATE PUNCTELE DE LUCRU.
• 3 630 000 CĂRĂMIZI Șl BLOCURI ÎNLOCUITOARE = 200 
APARTAMENTE.
• TOATE DUMINICILE -

IN HAINE DE LUCRU.
PI NA LA SFÎRȘITUL ANULUI —

Liniștita gară Țăndărei din 
inima Bărăganului a devenit 
în aceste zile deosebit de ani
mată, trenurile de marfă în- 
crucișîndu-se aici zi și noapte 
spre și dinspre numeroasele 
orașe — șantiere ale țării.

— Acesta încotro pleacă ? 
îl întreb pe șeful stației care 
de-abia dăduse drum liber 
unui convoi nesfîrșit de va
goane.

— Spre Mahmudia. Delta 
are nevoie de cărămidă.

— Dar celălalt ?
— Spre Transilvania. Loca

litățile de acolo au nevoie și 
ele de cărămidă.

— Ce cantitate de materiale 
de construcții a plecat în a- 
ceastă lună din gara dv ?

— Așteptați să calculez...
Și șeful stației a început să 

calculeze ce cantitate de că
rămidă, țiglă, blocuri înlocui
toare de cărămidă a expediat 
el în aceste zile către țară. 
Pentru că țara are nevoie de 
aceste materiale, le așteaptă 
ca pe pîinea caldă. Muncitorii, 
ceilalți saiariați ai Fabricii de 
cărămizi din Țăndărei i-au să
rit în ajutor cu * 
cu dăruirea, cu 
hotărînd să-și 
angajamentele
1 330 000 cărămizi și la 2 300 000 
blocuri înlocuitoare de cără

inventivitatea, 
omenia lor, 
suplimenteze 
inițiale la

mizi peste plan — cantitate 
echivalentă cu peste 200 a- 
partamente. Și dacă ziduri
le caselor noi se înalță ver
tiginos peste molozurile lă
sate de ape însemnează că 
cuvîntul dat al muncitori
lor fabricii, se respectă 
cu sfințenie, însemnează că 
instalațiile sale sînt obli
gate să producă cu mult 
mai mult decît înainte, pom- 
pînd spre locurile de muncă 
a’le constructorilor cantități 
tot mai mari de materiale.

— Obligate — e bine zis. 
Obligate și nu forțate specifi
că inginerul Ion Lazăr, direc
torul întreprinderii. Totul 
pornește de aici, de Ia utilaje 
și agregate. De la întreținerea, 
de la supravegherea lor.

Cu această precizare intrăm 
de fapt în „culisele" angaja
mentelor atît de îndrăznețe. în 
„secretele" tehnice ale colec
tivului. Directorul continuă : 
ele sînt în întregime, pot spu
ne, pe mîinile unor tineri în 
care avem mare încredere, 
care au învățat să Ie stăpî- 
nească la perfecție, să le pună 
în stare de a produce în- 
tr-adevăr la capacitatea lor 
maximă. O .apreciere, caro în 
secții și sectoare se confirmă 
la fiecare pas.

— Cu ce începem ? l-am 
întrebat pe secretarul comite
tului U.T.C., tovarășul C. Ne- 
delcu, la începutul vizitei 
noastre prin atelier.

— Cu... începutul. Adică cu 
băieții de la întreținere despre 
care vorbea tovarășul director. 

considerație activitatea pe 
care ai desfășurat-o în peri
oada interbelică șl a regimului 
dictaturii militaro-fasciste, a- 
lături de alți militanți de 
stingă socialiști și social-de- 
mocrați, pentru colaborare și 
unitate de acțiune cu Partidul 
Comunist Român, aportul tău 
la realizarea Frontului Unic 
Muncitoresc, la înfăptuirea 
partidului unic, marxist-leni- 
nist, al clasei muncitoare. în 
funcțiile de înaltă răspundere 
încredințate, ai adus o con
tribuție de seamă, alături de 
ceilalți conducători ai partidu
lui și statului, la înfăptuirea 
revoluției populare și construi
rea societății socialiste, Ia dez
voltarea statului nostru. Ia 
promovarea politicii partidului 
de întărire a prieteniei și ali
anței României cu țările socia
liste. de dezvoltare a relații
lor sale cu celelalte țări, în in
teresul cauzei socialismului, 
progresului și păcii în lume.

La împlinirea a șapte de
cenii de viață, îți dorim, iu
bite tovarășe Ștefan Voitec, 
ani mulți și muncă rodnică 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru, 
pentru prosperitatea și înflori
rea patriei noastre socialiste.

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

I
Cînd colectivul nostru a 
hotărît arderea continuă a fo
cului, muncă neîntreruptă in

ROMULUS LAL
(Continuare în pag. a IV-a)

Incepînd cu acest an, ministe
rele economice care au în su
bordine școli profesionale sau 
licee de specialitate vor orga
niza tabere speciale de odihnă 
pentru elevi. Astfel, în sorii de 
două săptămîni. elevii din în- 
vățămîntul profesional și teh
nic vor fi găzduiți în taberele 
din orașul Victoria (Ministerul 
Industriei Chimice). Poiana 
Neamțului-Sibiu (Ministerul Mi
nelor și Petrolului). Bușteni și 
Rîmnicu Vilcea (Ministerul In
dustriei Lemnului). Bacău (Mi
nisterul Poștelor si Telecomu
nicațiilor), Brașov și Buliuși 
(Ministerul Industriei Ușoare), 
Budila, Fălticeni, Nucet. Palas 
(Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii).

Costul unei scrii pe elev este 
de 390 de lei. dintre care 
2C4 lei sînt achitați din bugetul 
de stat Peste 7 000 de elevi din 
diferite școli profesionale, gru-

VACANȚA 
ELEVILOR

DIN ÎNVĂȚĂMiNTUL 
PROFESIONAL Șl TEHNIC
puri școlare și licee de spe
cialitate vor putea beneficia în 
această vară de locuri în tabe
rele de odihnă. De asemenea, 
pește 14 000 de elevi vor par
ticipa conform unor înțelegeri 
prealabile la excursii interju- 
dețene. în același timp, la ta
băra centrală a Ministerului In- 
vâțămîntului de la Năvodari 
vor i; găzduiți 1 500 de elevi 
din școlile subordonate minis
terelor care nu au unități de 
învătămînt pe litoral. Seriile ta
berelor vor fi cuprinse între 
15 și 28 iunie pentru elevii șco
lilor profesionale și între 15 si 
28 iulie pentru elevii liceelor 
de specialitate.

Vor fi organizate trei tabere 
sportive cuprinzînd circa 400 
de elevi din rețeaua învățămîn- 
tului tehnic și profesional. A- 
ceste tabere vor primi elevi din 
Brașov. București. Constanța, 
Craiova. Galați și lași și vor fi 
profilate pe următoarele disci
pline : atletism, handbal, rugbi. 
volei, fotbal, box, haltere și 
lupte. în perioada seriei tabe
relor sportive (4—21 august) se 
vor desfășura, în orașele care 
le vor găzdui, competiții și me
ciuri amicale sau demonstrative.

C. S.
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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN FRANȚA

La centrul de cercetări nucleare se intră în sula reactorului.

în zona agricolă din sudul Franței

în valea reactoarelor 
nucleare

(Urmare din pag. I)

39 000 C.P. și funcționează au
tomat.

încheindu -și scurta expune
re, directorul general al siste
mului a spus: „Sîntem foar
te mulțumiți de colaborarea 
dintre compania noastră și 
România. Acordul încheiat a- 
oum cinci ani este un acord 
fructuos. Am colaborat, d-le 
președinte, cu excelenții dv. 
tehnicieni în cele mai bune 
condiții la Jegălia, la Carasu 
și in alte locuri. Au fost ade
vărate schimburi de experien
ță tehnică și umană dintre 
cele mai utile, schimburi care 
au avansat în ambele sensuri.

Am împărtășit grijile dv. în 
fața inundațiilor ce au cuprins 
țara de care sîntem atașați 
prin atâtea și atitea legături, 
îmi exprim credința că ener-i 
g-ia și curajul poporului ro

mân, calități pe care în ultimii 
25 de ani el și le-a manifestat 
din plin, vor învinge și aceste 
greutăți.

Este expresia modestă, dar 
foarte sinceră și foarte arză
toare a prieteniei franco-ro- 
mâne, dacă vă exprim urarea 
mea și a colaboratorilor mei 
ca poporul român, mai cu sea
mă țăranii români, să poată 
domina această încercare, ca 
România să-și reia cît mai re
pede munca ei constructivă, 
să-și urmeze drumul presărat 
pînă acum cu succese".
Președintele Nicolae 

Ceausescu a spus : „Vă mulțu
mesc pentru foarte, interesan
ta dv. expunere. Vă mulțu
mesc pentru cuvintele adresa
te poporului român, pentru 
urările pe care le-ați făcut.

Cunosc și mă bucură fap
tul că între compania dv și 
autoritățile române de resort 

există o bună colaborare. De 
altfel, pentru următorii 5 ani 
avem un program de irigații 
și amenajări foarte mare — 
peste un milion de hectare.

Sperăm că cooperarea care 
s-a dovedit foarte utilă și 
foarte bună pînă în prezent se 
va manifesta și în viitor.

în ceea ce privește inunda
țiile, trebuie să vă spun că 
întregul nostru popor a acțio
nat cu multă hotărîre și a- 
vem toate condițiile să lichi
dăm rapid urmările lor. Desi
gur, va trebui să punem la 
punct un program și maj vast 
de amenajări și sperăm că 
vom realiza o colaborare tot 
mai largă cu specialiștii fran
cezi".

Oaspeții români sînt conduși 
apoi pe o colină, de unde se 
poate vedea o bună parte a 
rețelei de irigații, ca și stația 
de pompare în ansamblu. To
varășul Nicolae Ceaușescu, 

cere lămuriri în legătură cu 
caracteristicile tehnice ale sis
temului, cu modul de gestiu 
ne al companiei.^ Despărțin- 
du*rse de gazde, președintele 
român .’e urează să aibă și în 
continuare mari succese.

La stația de condiționare a 
fructelor și legumelor de la 
Redessan, care aparține socie
tății agricole C'ovial, este vi
zitată o instalație automată de 
ambalare a fructelor. Capaci
tatea ei este de 15 000 de tone 
de fructe pe an.

Solicitat de către un repor
ter al Radioteleviziunii fran
ceze,. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a spus : „Mi-a făcui 
o deosebită plăcere să vizitez 
această regiune, unde se des
fășoară lucrări deosebite în 
domeniul irigațiilor, al dezvol
tării viticulturii și pomicultu- 
rii, precum și centrul de valo

rificare a produselor agricole. 
Urez tuturor succese și rezul
tate cît mai bune în activita
tea lor. De altfel, între orga
nizația franceză de amenajare 
a irigațiilor și cea din țara 
noastră există o colaborare 
bună și sperăm ca ea să se 
dezvolte și mai mult".

Scurta vizită în zona agri
colă din sudul Franței, rela
țiile de cooperare și colabo
rare româno-franceză care au 
fost din plin puse în evidență 
cu acest prilej, căldura, stima 
și prețuirea cu care popu
lația din regiune, factorii res
ponsabili ai unităților vizitate 
l-au întîmpinat pe președinte
le Nicolae Ceaușescu se în
scriu printre momentele im
portante ale vizitei în Franța. 
Ele au marcat o mai bună 
cunoaștere a preocupărilor și 
realizărilor din agricultura 
Franței.

în insolitul peisaj de la Ca
darache, la confluența rîurilor 
Durance și Verdon, nu depar
te de Marsilia... Aici, într-o 
pitorească depresiune, se află 
Cadarache, localitate ce-și tra
ge numele de la o veche re
ședință medievală ; ea este 
însă nouă, mai nouă decît tot 
ceea ce este nou nu numai în 
departamentul Bouche du 
Rhone, ci și în întreaga Franță.

Elicopterul avîndu-1 la bord 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. își face apariția 
venind din direcția Marsilia, 
în raport cu întinsele cîmpii 
înverzite și calmul rural din 
zonele irigate, care s-au în
scris în prima parte a itine- 
rariului de joi, peisajul de 
aici are o notă cu totul aparte, 
neobișnuită am spune, prin 
diversitatea construcțiilor și 
prin formele extrem de va
riate pe care le oferă privirii. 
Este centrul cercetărilor nu
cleare al Franței, valea reac
toarelor, cum i se spune, zonă 
de o neobișnuită spectaculo
zitate. De la plafonul relativ 
jos la care se zboară, privirea 
înregistrează o mare diversi
tate de construcții, unele a- 
vînd forme de-a dreptul inso
lite. într-o dispunere spațială 
a cărei realizare a solicitat în 
egală măsură pe specialiștii 
fizicieni, pe arhitecți, pe pei- 
sagiști. Dar mult mai mult de
cît ceea ee se află sub pri
viri este faptul ascuns, acel 
travaliu neobservabil de ochiul 
liber, din interiorul pilelor 
atomice, acel proces pe care 
doar aparate de mare preci
zie și finețe îl pot constata, 
dirija și controla. Elicopterul 
aterizează pe un platou din 
imediata apropiere a castelu
lui Cadarache,.unde președin
tele Ceaușescu. împreună cu 
persoanele oficiale care îl în
soțesc, ia parte la un dineu 
oferit în cinstea sa de prefec
tul departamentului Bouche 
du Rhone, dl. Jean Laporte, și 
de Robert Hirsch, administra
tor general, delegat al Comi
sariatului pentru energia ato
mică.

Centrul atomic Cadarache 
este situat într-o regiune cu 
o densitate redusă a popu
lației și se întinde pe o supra
față de 1 600 ha. Aici au fost 
implantate obiective de cer
cetare, instalații, dintre care 
11 rea efori, în care lucrează 
2 200 oameni de știință. Pri
mul punct al vizitei la acest 
important complex de cerce
tări este reactorul „Rapsodia44, 
reactor de o factură cu to
tul nouă, cu al cărui ajutor 
specialiștii de la Cadarache 
studiază posibilitatea consu
mării în cvasitotalitatea ei a 
energiei conținute în uraniul 
extras din sol. în prezent, cu 
reactorii obișnuiți, cantitatea 
de energie valorificată din 
minereu se cifrează la infima 

parte de 2 la sută. Vizitîn- 
du-se reactorul „Rapsodia’4, 
conducătorul cercetărilor dă 
o seamă de detalii privind 
construcția și modul de func
ționare ale agregatului. Pre
ședintele Ceaușescu se inte
resează de perspectiva rezul
tatelor și de efectele econo
mice și practice ale rezulta
tului final. Gazdele precizea
ză că, în ziua în care pro
ducția de electricitate va fi 
asigurată prin astfel de ma
șini cum este reactorul „Rap
sodia", nu se va mai pune 
nici o problemă de aprovizio
nare cu combustibil. Astfel 
de instalații vor putea da un 
răspuns definitiv nevoilor de 
consum și vor oferi țărilor 
care le vor folosi o indepen- 
dehță energetică absolută.

între specialiștii de la 
Cadarache și președintele 
Ceaușescu are loc un schimb 
de păreri pe această temă. 
Președintele subliniază nive
lul înalt al aparaturii folo
site și tematica elevată de 
studiu. Arătînd că țara noas
tră dezvoltă, la rîndu-i. cer
cetări proprii în domeniul e- 
nergeticii nucleare, președinte
le a subliniat interesul deo
sebit cu care România privește 
și achiziționează tot ce este 
nou și înaintat în știința con
temporană, faptul că țara 
noastră este foarte sensibilă la 
realizările obținute în domenii 
care se situează în avangarda 
revoluției tehnico-științifice 
contemporane. Oficialitățile 
Centrului de cercetări Cadara
che îl asigură pe președinte
le Ceaușescu de dorința sa- 
vanților francezi de a colabo
ra cu savanți români și au 
menționat faptul că în labo
ratoarele Centrului au efectuat 
pînă acum stagii de speciali
zare un număr de opt români. 
La acest punct al schimbu
lui de opinii se află de față și 
fizicianul Vasile Cuculeanu, 
de la Institutul de fizică ato
mică din București, aflat la 
specializare în domeniul fi
zicii reactorilor rapizi.

A urmat apoi vizitarea reac
torului „Pegas" și a laborato
rului de radio-agronomie. Și 
aici, președintele Ceaușescu 
este întîmpinat cu căldură de 
către personalul \de cercetare. 
Se dau explicații detaliate 
asupra agregatelor, a stadiului 
cercetărilor și perspectivelor 
practice ale rezultatelor obți
nute. Un popas mai îndelun
gat se face în laboratorul de 
radio-agronomie. într-o seră 
special construită, plantele 
sînt supuse iradiațiilor și se 
urmăresc mutațiile genetice 
determinate pe această cale. 
Au fost arătate un număr de 
garoafe care, sub efectul tra
tamentului prin iradiere, își 
schimbaseră nu numai ritmul 
de creștere și dezvoltare, dar 
chiar și coloritul. Președintele 

Ceaușescu întreabă, află răs
puns asupra tematicii de cer
cetare, asupra scopurilor prac
tice urmărite. în general, aici 
studiile întreprinse în indife
rent ce domeniu urmăresc atit 
zone fundamentale ale științei, 
cît și aplicații practice. A fost 
citată în acest sens tematica 
de îmbunătățire a porumbului 
și a altor plante de cultură de 
mare însemnătate pentru eco
nomia Franței. Președintele 
Ceaușescu îi felicită pe spe
cialiștii francezi pentru re
zultatele Obținute și le urează 
mult succes în activitatea lor 
viitpare. Din partea gazdelor, 
se fac auzite cuvinte de apre
ciere la adresa cercetătorilor 
români care s-au specializat la 
Cadarache, iar, o dată discuția 
ajunsă la acest punct'proble
ma dezvoltării colabrAjii în
tre cercetătorii romani și 
francezi revine pe prim plan., 
Președintele Ceaușescu arată 
că România, care construiește 
o economie modernă, este in
teresată în mod deosebit în 
schimbul de informații teh
nico-științifice, iar invitația 
savanților francezi de a coo
pera cu specialiști români este 
de bun augur.

Ora 17,00. Elicopterul prezi
dențial se înalță din nou în 
aer și, după ce descrie un larg 
cerc deasuDra zonei Cadara
che, această citadelă a celei 
mai dinamice și revoluționare 
dintre științele contemporane, 
se îndreaptă spre aeroportul 
Marsilia-Marignane. în urmă, 
rămîne peisajul neobișnuit al 
Centrului de cercetări nucle
are al Franței, peisaj dominat 
de construcții cu înfățișare 
bizară, dar ascunzînd în pîn- 
tecele lor valori incomensu
rabile de gîndire umană.

Se zboară la mică înălțime 
peste o zonă de o neasemuită 
frumusețe, dominată de munți. 
După o jumătate de ceas, în 
zare se profilează marele oraș 
Marsilia, cel de-al doilea oraș 
al Franței, ia porțile căruia 
bat apele Mediteranei. Se face 
o scurtă escală tehnică pen
tru a permite oaspeților să-și 
continue călătoria la bordul 
avionului prezidențial spre 
Lyon.

Pe aeroportul aflat în veci
nătatea marelui port, la Ma- 
rignane, drapele române și 
franceze sînt arborate în fața 
salonului de onoare. în întâm
pinarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu se află prefectul 
regiunii Provence — Cote 
d’Azur și de Bouches du Rho
ne, Jean Laporte, precum și 
alte persoane oficiale. O gardă 
de onoare prezintă onorul.

Se pleacă apoi spre Lyon, 
ultima etapă a vizitei oficiale 
în Franța a președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

In vizită la întreprinderea „Covial". Urmărind functionarea instalațiilor de la Cadarache.
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VIZITA PREȘEDINTELU
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN FRANȚA
Orașul

întemeiat în pitoreasca re
giune de la confluența Rhonu- 
lui cu Saone, în anul 43 îna
intea erei noastre, Lyonul 
multimilenar este astăzi nu 
numai o capitală regională, 
dar și un important centru in
dustrial și muncitoresc, cu cir
ca 500 000 locuitori. Dezvol-. 
tat inițial ca un oraș comer
cial — tîrgul de la Lyon era 
celebru încă din secolul al 
XV-lea. Aici au venit să-și 
prezinte mărfurile negustori 
din toate țările lumii. Orașul 
mătăsurilor dispune în zilele 
noastre de o puternică indus
trie prelucrătoare, cuprin- 
zînd aproape 2 000 de între
prinderi textile cu circa 50 000 
de salariați. numeroase uzine 
metalurgice, chimice, precum 
și întreprinderi d-e panificație 
Alături de o intensă activitate 
productivă, aici s-a dezvoltat, 
în decursul veacurilor și o pu
ternică viață culturală și ar
tistică.

Considerată ca un eveni
ment important în viața ora
șului. sosirea președintelui 
Consiliului de Stat al Româ

La stafia „Aristide Dumond“.

Lyon - prieten al României
niei a fost așteptată cu un 
viu interes de oficialitățile și 
populația d.in Lyon. Presa lyo- 
neză de dimineață anunța în 
deschiderea primei pagini ști
rea vizitei. însoțită de foto
grafii, subliniind caracterul ei 
constructiv, amical.

Ora 17,45. Avionul preziden
țial aterizează pe aeroportul 
L.yon-Bron, pavoazat cu dra 
pelcle de stat ale României și 
Franței. în întîmpinarea pre
ședintelui Nicolae Ceausescu 
și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, vin prefectul regiu
nii „Rh6ne-Alpes“ și prdfect 
al Rhonului, Max Moulins, cu 
soția. Gazdele conduc pe 
oaspeți. în salonul de onoare 
al aeroportului unde prezintă 
pe parlamentarii departamen
tului Rhone, pe guvernatorul 
militar al Lyonului, pe pre
ședintele Consiliului general, 
pe primarul orașului Lyon și 
alte oficialități.

Cortegiul prezidențial se 
îndreaptă apoi spre impunăto
rul palat al prefecturii Rho
nului. construit în anul 1880 și 
care a fost pus la dispoziție, 

ca reședință, președintelui 
Consiliului de Stat al Româ
niei.

Cu prilejul vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în Fran
ța, la biblioteca municipiului 
Lyon s-a deschis zilele trecu
te. sub auspiciile prefecturii 
departamentale și a primăriei 
orașului, o expoziție a cărții 
românești. Sînt expuse sute 
de volume de literatură be
letristică, politică, de știință și 
artă, în limbile română și 
franceză. După închiderea ex 
poziției, cărțile vor fi donate 
bibliotecii și universității din 
Lyon.

Seara, președintele Nicolae 
Ceaușescu cu soția. însoțiți 
de celelalte personalități ofi
ciale române, au luat parte la 
o recepție oferită în onoarea 
lor. la 'Palatul municipalității 
Lyon, de primarul orașului, 
Louis Pradel, și soția sa.

De-a lungul traseului spre 
palatul municipal numeroși 
locuitori ai Lyonului. adunați 
pentru a saluta pe președinte
le Consiliului de Stat al Româ
niei, fac semne prietenești. La 

coborîrea din automobil, un. 
ropot de aplauze dă glas căl
durii și simpatiei cu care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
este primit de populația a- 
cestui oraș.

în sala de la parterul pala
tului — un minunat monu
ment istoric, construit în anul 
1650 și înzestrat cu neprețuite 
tablouri, tapiserii și gobeli- 
nuri — distinșii oaspeți sînt 
întâmpinați de primar, care le 
prezintă pe membrii consiliu
lui municipal și ai consiliului 
comunității urbane a Lyonu
lui. Oaspeții sînt conduși 
apoi în marea sală de ceremo
nii de la primul etaj, unde, 
într-o atmosferă cordială, are 
loc recepția.

Primarul Lyonului și pre
ședintele Ceaușescu au rostit 
cu acest prilej scurte alocu
țiuni.

NICOLAE POPESCU 
BOGDĂNEȘTI 

ADRIAN IONESCU 
GEORGE RADU CHIROVICI 

ION BADEA
Foto • ANGHEL PASAT, 

ION DUMITRU

Cuvintul 
primarului 

din Lyon, 

LOUIS pum
Domnule președinte,

în numele municipalității și 
al populației din Lyon, sint fe
ricit să vă salut în orașul 
nostru. Este o mare onoare pe 
care ne-ați făcut-o prin aceas
tă vizită și vă rog să credeți 
că simțim profund acest lu
cru.

„Fiți bine-venit în orașul 
nostru, Domnule Președinte** !

Reprezentați o țară care, în 
ciuda vicisitudinilor istoriei, a 
știut să păstreze legături de 
sinceră prietenie cu patria 
noastră.

Limba dv., ca șî a noastră, 
provine dintr-o latinitate co
mună și așa cum Fortunat 
Strowski a scris cu puțin îna
intea anului 1939 : „Există o 
mare civilizație romană de 
care aparțin anumite popoare 
care s-au adăpat la aceleași iz
voare sacre și se simt frați. 
Poporul român și poporul fran
cez sint, de asemenea, frați și 
aproape tot atît de legați ca 
doi gemeni**.

Latinitatea, fraternitatea de 
arme din războiul din 1914— 
1918, sînt tot atîtea dovezi 
incontestabile ale legăturii 
dintre noi.

Dar, domnule Președinte, 
dacă există legături numeroa
se între Franța și România, 
ele sint numeroase și între o- 
rașul Lyon și țara dv.

Universitatea noastră se mîn- 

drește că în cadrul ei se predă 
limba română. Acesta a fost 
unul din primele lectorate 
create în Franța și este astăzi 
cel mai important prin numă
rul studenților săi.

în calitate de primar al o- 
rașului Lyon, doresc să se sta
bilească relații economice, in
telectuale și artistice tot mai 
strînse și numeroase între ora
șul meu și țara dv.

în sfîrșit, dați-mi voie să vă 
spun, domnule Președinte, că 
dv„ personal, sînteți demn de 
admirație. Provenit din* po
por, v-ați format singur, prin 
tenacitatea și munca dv. Ați 
urcat, datorită valorii dv. per
sonale, toate treptele care 
v-au dus la înalta funcție 
pe care o dețineți în acest mo
ment.

Gîndul nostru se îndreaptă 
însă acum spre numeroșii si- 
nistrați din patria dv. Noi do
rim ca natura să se liniștească, 
și viața să reintre în dreptu
rile ei.

Adresîndu-mă, prin persoa
na dv. întregului popor român, 
vă spun : români, care doriți 
pacea și nu vă gîndiți decît să 
serviți cauza patriei voastre, 
eu, în calitate de cetățean al 
orașului Lyon și fost membru 
al Rezistenței, vă salut.

Vă mulțumesc, Domnule 
Președinte, că ați venit la noi 
în ciuda calamităților care 
s-au abătut asupra țării dv.

Cuvintul 

tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule primar,
Doamnelor și domnilor.

Doresc în primul rînd să 
mulțumesc domnului primar 
și dv. tuturor pentru primirea 
amicală pe care ne-ați făcut-o, 
pentru cuvintele" rostite aici 
la adresa României, a poporu
lui nostru.

Este o deosebită plăcere 
pentru mine, soția mea și co
laboratorii mei că, în cadrul 
vizitei pe care o întreprindem 
în Franța, avem posibilitatea 
să vizităm și Lyonul.

Așa cum ați remarcat, d-le 
primar, între țările noastre 
există vechi relații de priete
nie. Popoarele român și fran
cez au intr-adevăr o origine 
comună. Popoarele noastre 
s-au cunoscut și s-au ajutat 
de-a lungul secolelor. Cetățeni 
francezi au luptat în România 
și au contribuit la apărarea 
independentei și suveranității 
țării noastre, așa cum, în dife
rite ocazii, cetățeni români au 
luptat în Franța, inclusiv în 
timpul Rezistenței la care ați 
participat și dv. Deci, avem 
toate motivele să spunem că 
între popoarele noastre nu nu
mai originea comună, dar și 
lupta comună au contribuit la 
o mai bună cunoaștere și apro
piere.

Este pentru noi o deosebită 
satisfacție că, în cadrul rela
țiilor României cu Franța, 
Lyonul ocupă un loc deosebit, 
încă în secolul al XVII-Iea, la 
Lyon s-a tipărit o lucrare ro
mânească despre originea 
Transilvaniei. Eminenți oa

meni de știință români, ca Ni
colae Iorga, doctor Cantacuzi- 
no, Emil Raeoviță, au primit 
înaltul titlu de doctor honoris 
causa al Universității din 
Lyon. De asemenea, încă în 
1938, a luat ființă la Lyon pri
mul lectorat de limba română 
din Franța. Actualmente, intre 
Lyon și România există bune 
relații de colaborare. Multe 
întreprinderi din orașul și din 
departamentul dv. au legături 
cu întreprinderi din România. 
Deci, Lyonul aduce și astăzi o 
contribuție importantă la dez
voltarea colaborării șj coope
rării între România și Franța.

Mulțumesc pentru cuvinte
le de compasiune la adresa 
sinistraților care au avut de 
suferit din cauza inundațiilor. 
Aceste cuvinte cit și în gene
ral sentimentele care le-au ex
primat în aceste zile atît gu
vernul, cit și poporul francez 
sînt o ilustrare a relațiilor de 
prietenie dintre popoarele 
noastre.

Aș dori să închei exprimînd 
satisfacția pentru legăturile 
bune care se dezvoltă în con
tinuare intre România și Fran
ța, am convingerea că și în 
viitor Lyonul va ocupa un Toc 
important în cadrul acestor 
relații de prietenie. De aseme
nea, v-așT ruga să transmiteți 
întregii populații din orașul 
dv., tuturor cetățenilor din de
partamentul Lyon urările 
noastre sincere de prosperitate 
și fericire. Vă adresez d-le pri
mar, și dv. tuturor, un salut 
cordial și cele mai bune urări.

„UN EVENIMENT ISTORIE
ÎN RELAȚIILE (ELOR 

DOUĂ ȚĂRI
PERSONALITĂȚI FRANCEZE DESPRE VIZITA 

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
PARIS 18. — Coresponden

tul Agerpres. AI. Gheorghiu, 
transmite : Vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu, decla
rațiile? sale politice importan
te făcute în cursul vizitei, 
stîrnesc un larg ecou în cercu
rile politice, în sînul opiniei 
publice franceze.

„Vizita președintelui 
Ceaușescu în Franța este un 
eveniment istoric în relațiile 
celor două țări, mi-a declarat 
Francois Chagot, președintele 
Asociației de prietenie Fran
ța—România., Președintele dv. 
a putut constata aici simili
tudinile de intenții și relațiile 
favorabile existente între cele 
două țări. Cred că vizita sa 
marchează o nouă etapă în 
extinderea relațiilor în toate 
domeniile dintre cele două 
popoare ale noastre, devotate, 
înțelegerii și păcii în lume.

România, a subliniat 
Francois Chagot, este țara des
pre care se vorbește acum cel 
mai mult în Franța. La radio, 
la televiziune, în ziare, Româ
nia și președintele ei, 
Ceaușescu, ocupă locul de 
frunte. Mărturie a interesului 
față de țara dv. stau și ex
pozițiile deschise la Petit Pa
lais, Institutul de arhitectură 
cît și numeroase alte mani
festări în cadrul schimburilor 
franco-române. Opinia publi
că. francezii au fost sensibili 
față de prezența șefului statu
lui român la noi în țară, mai 
ou seamă că noi nutrim senti- 
rnente de prietenie față de po
norul român. Găsesc că veni

rea domnului Ceaușescu în 
Franța a încarnat și mai bine 
ideea că România înseamnă 
mult mai mult decît o entita
te geografică și turistica. Iată 
de ce apreciez că vizita dom
niei sale va fi foarte utilă 
dezvoltării relațiilor bilaterale, 
prieteniei existente de multă 
vreme între popoarele noa
stre".

„Am asistat la manifestările. 
de la Trianon și Versailles, 
precum și la dejunul istoric de 
la Quai d’Orsay în cinstea pre
ședintelui dv. — mi-a declarat., 
la rîndul său, domnul Alain 
G-uîllermou. șeful Catedrei de 
limbă română de la Sorbona, 
o personalitate culturală bine 
cunoscută în Franța.

Sînt foarte impresionat de 
faptul că cele două națiuni la
tine și prietene se gîndesc. să 
reafirme un gen de pace care 
să nu fie o pax romana ci o 
pax humana.

Apreciez, deci, că vizita 
domniei sale va fi binefăcă
toare pentru viitorul relațiilor 
franco-române, fiindcă perso
nalitatea însăși a domnului 
Ceaușescu, pe care noi, fran
cezii, l-am văzut de atîtea ori 
pe ecranele noastre în aceste 
zile, a suscitat o vie simpatie 
în rîndurile poporului fran
cez. Vizita domniei sale este, 
deci, extrem de pozitivă; iar 
vizita de răspuns a președin
telui Pompidou în România nu 
va face decît să deschidă și 
mai larg calea schimburilor și 
a mai. bunei cunoașteri reci

proce a celor două popoare 
prietene".

Președintele Adunării Naționa
le Franceze, Achille Peretti, a de
clarat următoarele : „Pentru 
mine, prezența președintelui 
Ceaușescu în țara noastră a 
confirmat sentimentele ce le-am 
constatat cu prilejul vizitei mele 
ele acum trei ani în România, 
cît și concluziile trase cu ocazia 
vizitei generalului de Gaulle la 
București. Președintele Pompidou 
și președintele Ceaușescu au a- 
juns la un acord în chestiunile 
care interesează cele două țări, 
cît și în probleme internațio
nale. Este evident, deci, că Ro
mânia și Franța vor să continue, 
în condiții de independență și 
pace, eforturile lor pentru a ob
ține progresele necesare în do
meniile economic și social.

Pentru noi, francezii, vizita 
președintelui dv. marchează în 
fapt o continuare a relațiilor 
foarte bune ce există de atîta 
vreme între cele două țări care 
doresc să dezvolte și mai mult 
cooperarea lor economică. Pot 
spune că poporul francez, care 
întotdeauna a nutrit sentimente 
de multă prietenie pentru po
porul dv., a primit cu mare sim
patie și căldură pe președintele 
român. Cred că nu exagerez a- 
tunci cînd afirmăm că vizita 
domniei sale va avea ca rezultat 
o creștere a schimburilor econo
mice, culturale și științifice. Cred, 
de asemenea, că și în domeniul 
politic cele două țări pot colabo
ra întrucît toate țările, mari și 
mici, trebuie să,se afirme deopo
trivă pe plan internațional".

Presa internațională conti
nuă să informeze pe larg — 
publicînd numeroase comen
tarii și corespondențe — des
pre vizita în Franța a pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. Men 
ționînd că miercuri au avut 
loc ultimele convorbiri între 
cei doi șefi de state, ziarele sub
liniază apropierea punctelor 
de vedere româno-franceze a- 
supra diferitelor probleme in
ternaționale, precum și bune
le relații dintre cele două țări.

în centrul atenției comenta
torilor politici francezi se află 
importantele întrevederi de 
miercuri de la Elysee între 
președintele Ceaușescu și pre
ședintele Pompidou ca și cele 
dintre miniștrii români și 
francezi. Ziarele pariziene sînt 
unanime în a comenta favora
bil bilanțul întrevederilor 
franco-române. „Le Figaro** 
menționează că întîlnirile de 
miercuri „marchează o nouă 
și importantă etapă pe calea 
dezvoltării cooperării în toate 
domeniile între cele două 
țări... Se poate spune, în con
cluzie, că rezultatele acestei 
vizite sînt în mod sigur pozi
tive în ce privește dezvoltarea 
relațiilor bilaterale în măsu
ra în care convorbirile au per
mis să se definească noi obiec
tive de atins". „Pe plan politic 
— continuă ziarul — consta
tarea că punctele de vedere 
ale celor două guverne sînt a- 
propiate în toate marile pro
bleme ale momentului, nu con
stituie o surpriză... Ne putem 
declara, fără îndoială, satisfă- 
cuți de calea parcursă în po
fida deosebirilor de regim. 
Este un fapt care capătă va
loare de exemplu pentru cele
lalte țări din Europa** — con
chide ziarul. Subliniind în 
titlul comentariului său că 
„vizita d-lui Ceaușescu în 
Franța a întărit cooperarea**, 
„La Nation' observă că atît 
partea franceză cît și cea 
română își manifestă satis
facția pentru rezultatele atin
se și pentru climatul de foarte 
mare cordialitate în care s-au 
desfășurat întrevederile. „Se 
așteaptă ca viitoarea etapă a 
cooperării franco-române să 
fie marcată de vizita pe care 
o va face, la rîndul său în 
România, președintele Pompi
dou**. Vizita președintelui 
Ceaușescu este comentată, de 
asemenea, de ziarele „Com
bat*4. „L*Aurore**, și altele, care 
informează și despre progra

mul călătoriei șefului de stat 
român prin regiuni ale Fran
ței. „L’Humanite", care in
formează despre întîlnirea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
cu conducători ai Partidului 
Comunist Francez, relevă că, 
în timpul vizitei sale în Fran
ța, președintele Ceaușescu a 
dezvoltat ideile directoare ale 
politicii externe românești, 
expuse și într-o culegere de 
cuvîntări ale sale, publicată 
recent în Franța sub titlul 
„Pentru o politică de pace și 
cooperare internațională**.

Cotidienele franceze care au 
apărut joi după-amiază pu
blică ample reportaje asupra 
vizitei făcute la Toulouse.

„Europa.. Orientul Mijlociu 

LARGI ECOURI
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și Asia de sud-est — acestea 
au fost temele principale de 
discuții și confruntare în ca
drul celor trei întîlniri dintre 
președinții Ceaușescu și Pom
pidou**, menționează corespon
dentul din Paris al ziarului 
Italian „I’Unita", care obser
vă convergența de vederi din
tre cele două părți. Aceasta 
i-a permis președintelui Pom
pidou să vorbească despre 
„cvasi-identitatea de vederi** 
asupra modului de a concepe 
relațiile dintre state, de a res
tabili și asigura pacea în 
lume. „Bilanțul acestor con
vorbiri... este deci pozitiv, atît 
pentru relațiile franco-româ
ne, cît si pentru relațiile Est- 
Vest", scrie ziarul în încheie
re. „Corriere della Sera" inse
rează în corespondența sa din 
Paris un extras dintr-o decla
rație a președintelui Nicolae 
Ceaușescu făcută în timpul 
vizitei, în care se spune : „în 
legătură cu asigurarea de bune 
relații pe continentul nostru, 
România și Franța se află ală
turi. Credem că premisele 

pentru a se ajunge la o con
ferință peptru securitatea eu
ropeană există, adică acelea 
care să permită îmbunătăți
rea relațiilor pe baza princi
piilor egalității în drepturi și 
respectării suveranității națio
nale. Desigur, conferința tre
buie pregătită cu grijă, dar nu 
se poate aștepta trebuie să se 
acționeze. Noi, românii, vom 
acționa cu fermitate**.

Ziarul britanic „Times", care 
își însoțește ampla corespon
dență din Paris cu o fotogra
fie, scoate în evidență bunele 
relații dintre cele două țări, 
menționînd declarația preșe
dintelui Pompidou, potrivit 
căreia, deși cele două țări se 
află la distanță din punct de 

vedere geografic și aparțin u- 
nor grupări politice diferite, 
totuși, de fiecare dată cînd au 
fost examinate probleme im
portante, punctele de vedere 
au fost apropiate. Despre des
fășurarea vizitei președintelui 
Ceaușescu în Franța informea
ză și ziarele „Financial Times", 
„Morning Star", „Scotsman", 
„Daily Telegraph".

Presa centrală ungară con
tinuă să relateze despre des
fășurarea vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al Româ
niei informînd despre călăto
ria în provincie. „Nepszabad- 
sag" și „Magyar Nemzet" a- 
nunță, de asemenea, că s-au 
încheiat convorbirile între cei 
doi șefi de state, reluînd o co
respondență M.T.I. din Paris. 
De asemenea, posturile de ra
dio și televiziune ungare au 
transmis știri și imagini din 
timpul desfășurării vizitei

„Rude Pravo", „Lidova De- 
mokracie" și alte ziare din 
Praga anunță ca miercuri a a- 
vut loc cea de-a treia întîlnire 
a președinților Ceaușescu și 

Pompidou. „Svobodne Slovo" 
publică, de asemenea, o foto
grafie de la sosirea la Paris a 
președintelui Ceaușescu. Se 
anunță, totodată, că președin
tele Ceaușescu face o călătorie 
în sudul Franței.

Cotidianul iugoslav „Politi- 
ka“, informînd în corespon
dența sa din Paris despre în
cheierea convorbirilor dintre 
președinții Ceaușescu și Pom
pidou, menționează că „prime
le comentarii dovedesc satis
facția ambelor părți. Principa
lele teme discutate au fost Eu
ropa și în special securitatea 
europeană, Orientul Apropiat, 
Indochina și relațiile bilatera
le. Corespondența este însoți
tă de o fotografie înfățișînd 

momentele în care președinte
le Nicolae Ceaușescu înmînea- 
ză înaltul ordin românesc 
președintelui Georges Pom
pidou.

Posturile de televiziune din 
R.D.G. au informat, în bule
tinul de știri, despre desfășu
rarea convorbirilor de la Ely
see dintre președintele Geor
ges Pompidou și președintele 
Nicolae Ceaușescu.

în corespondența sa din Pa
ris, ziarul elvețian „Neue Zur- 
cher Zeitung". după ce trece în 
revistă filmul vizitei președin
telui Ceaușescu, subliniază că 
întrevederile celor doi șefi de 
state s-au desfășurat „într-o 
atmosferă destinsă și sinceră" 
„La Suisse" remarcă, infor
mînd despre convorbirile fran
co-române de la Elysee", 
„principiile esențiale ale di
plomației române — relații de 
prietenie cu toate țările, pe 
baza neamestecului în treburi
le interne și a egalității în 
drepturi". „Journal de Geneve" 
relevă că „de pe acum se con
stată existența între cele două 

țări a unor puncte de vedere 
foarte apropiate asupra pro
blemelor Orientului Apropiat, 
sud-estului asiatic, ajutorului 
către țările lumii a treia, dez
voltării schimburilor comer
ciale bilaterale**...

Ziarul vest-german „Frank
furter Allgemeine" scoate în 
evidență „acordul de principiu 
al celor două părți asupra fap
tului că încordarea în Eu
ropa trebuie depășită printr-o 
înțelegere crescîndă". S-a că
zut de acord — scrie ziarul — 
și asupra necesității convocării 
unei conferințe asupra secu
rității europene. „Suddeutsche 
Zeitung" menționează că dis
cuțiile de la Paris au subliniat 
„concordanța și, mai ales, po
ziția celor două guverne față 
de conflictele din Indochina și 
din Orientul Apropiat. Ziarul 
menționează, de asemenea, 
principalele idei cuprinse în 
toasturile rostite de cei doi 
președinți la dineul de la Am
basada Română.

„Jornal do Brasil" din Rio de 
Janeiro, informînd despre des
fășurarea vizitei președintelui 
Ceaușescu amintește că acesta 
a sugerat crearea, sub egida 
O.N.U., a unui organism euro
pean permanent pentru dez
voltarea relațiilor de coopera
re între diferitele țări ale con
tinentului, adăugind că una 
dintre problemele aliate în 
centrul convorbirilor celor doi 
șefi de state a fost și aceea 
privind realizarea unei confe
rințe asupra securității euro
pene.

Presa japoneză subliniază 
în comentariile sale „primi
rea deosebit de cordială ce i 
s-a făcut în Franța președinte
lui Ceaușescu*' („Mainîchi"). 
„The Japan Times" relevă fap
tul că cei doi șefi de state au 
„cercetat împreună posibilita
tea soluționării conflictelor din 
Indochina și Orientul Apro
piat". Ziarele japoneze mențio
nează. de asemenea, in-? 
terviul acordat de președin
tele Ceaușescu cotidianului 
francez „Le Monde".

într-o amplă informație pri
vind desfășurarea vizitei pre
ședintelui Ceaușescu în Fran
ța, ziarul „Egyptian Gazette", 
care apare la Cairo, eviden
țiază declarația făcută de șeful 
statului român referitoare la 
faptul că „toate popoarele tre
buie să acționeze pentru lichi
darea focarelor de război, în 
special în Indochir^ și în O-» 
rientul Apropiat *.



TELEGRAMĂ
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a tri
mis lui BAHI LADGHAM, prim-ministru al Republicii Tu
nisiene, următoarea telegramă :

Cu prilejul reînvestirii dumneavoastră în funcția de prim- 
ministru al Republicii Tunisiene, îmi este deosebit de plă
cut să adresez cele mai calde felicitări Excelenței Voastre 
și urări de prosperitate poporului tunisian.

SPRIJIN WfflȚIOML
ACORDAT RIIMÎIIH

I*□
Întîlnire cu

„Moskvici-412"

Guvernul nigerian a hotărît 
să acorde 2 500 lire nigeriene 
(echivalentul a 7 000 dolari). 
Secretarul permanent adjunct 
al Ministerului de Externe Ni
gerian, B. A. Clark, a mențio
nat că,datorită greutăților pro
vocate de război, guvernul ni
gerian nu a putut acorda un a- 
jutor mai substanțial, așa cum 
ar fi dorit.

Autoritățile municipale din 
Zurich au hotărît să pună ' la 
dispoziția organizațiilor elveți
ene care se ocupn de ajutora
rea regiunilor sinistrate din Ro
mânia suma de 50 000 franci 
elvețieni. De asemenea, Consi
liul Executiv al orașului Zug 
a hotărît să transfere Crucii 
Roșii elvețiene, în același scop, 
5 000 franci.

Societatea „Caritas“ din Aus
tria a făcut o nouă donație, 
constînd din 9 tone îmbrăcămin
te și încălțăminte, iar ziarul 
„Arbeiter Zeitung", firma ,,-Her- 
rburger“ și firma „Ahomberg" 
au expediat 195 de pături și 9'1 
de fețe de pernă. Firmele „M. 
Kaindl", „Prohaska". „Ronay et 
Co“ și „A. Mosburger" au donat 
în total 33 000 șilingi.

Filiala din Liege a Asociației 
culturale Belgia—România a 
donat 6 200 kg alimente, medi
camente și îmbrăcăminte.

O. Spang, din partea redac
ției ..Fotografii actuale pentru 
presă“, din Austria, anunță 
printr-o scrisoare că a inițiat 
o largă acțiune de ajutorare a 
României. Au și fost donate 
28 000 kg obiecte de îmbrăcă
minte.

Firma japoneză ,.Tokio Boeki 
Ltd“ a donat pentru ajutorarea 
zonelor inundate din România 
suma de 1 milion yeni. In ace
lași scop, firmele ^indiene 
..South India Schipping’ Corpo
ration Ltd“ (Madras). ,Goenka 
Mica Co" și ,,Conet Co“ (Bom
bay) au dor.at 39 000 rupii. *

RACORDAREA
(Urmare din pag. 1)

trei schimburi, activitate obiș
nuită în fiecare duminică din 
acest an, cei de la prese și 
cuptoare i-au întrebat.

—- Credeți că agregatele vor 
rezista ?

— Fiți fără grijă, sîntem cu 
ochii pe ele.

Și chiar așa s-a întîmp‘lat. 
Sînt acolo cîțiva tineri printre 
care i-aș aminti pe Gheorghe 
Munteanu, Anton Dumitrescu, 
Neagu Buterez, Gherasim Va- 
leanatos. mecanici, electrici
eni, lăcătuși, strungari, frezori 
care nu îngăduie nici o defec
țiune, nici o staționare ne
planificată a preselor, a stației 
de alimentare, a celorlalte uti
laje, reparînd totul din mers 
și la nivelul calitativ care să a- 
sigure funcționarea lor irepro
șabilă. Un prim rezultat : du
rata de funcționare între două 
revizii a preselor de țiglă și 
cărămizi a crescut de la două 
.săptămîni la o lună. Se cîștigă 
30—40 mii bucăți de materiale.

Un greu cuvînt de spus în 
contextul mobilizării tuturor 
forțelor din fabrică la îndepli
nirea angajamentelor supli
mentare l-au avut tehnicienii, 
cadrele responsabile cu orga
nizarea producției. In acest 
compartiment s-a hotărît me
canizarea imediată a transpor
tului cărămizilor de la poligo
nul din aer liber la cuptorul 
tunel, generalizarea uscării cu 
gaze din arderea directă care 
reduce ciclul de uscare cu 20 
la sută și încărcarea la maxi
mum a celor cinci linii de fa
sonare ca și a liniei auxiliare.

— Cum ați asigurat forța de 
muncă necesară în trei schim
buri pentru această ultimă 
linie.

— Nu ușor — spune tovară
șul Mihai Teodorescu ingine
rul șef al întreprinderii. Am 
reorganizat activitatea și

Acordarea de ajutoare con
tinuă și din partea unor firme 
italiene : „Sece", ,;Covema“, 
„Fir'-, „Siata", „Chimimpex", 
„Ind. Vernice Italia" și „Turo- 
la“, au donat în total 1 450 000 
lire italiene.

Sînt Anunțate și o serie de 
donații din Finlanda ; firma 
„Matex" — 1 000 dolari, iar 
personalul acestei firme 150 kg 
obiecte de îmbrăcăminte ; firma 
„Airam“ — 2 200 becuri și lămpi 
de iluminat. Din Danemarca, 
cooperativa „Faellesforemingen 
for Danmarks Brugsforeninger“ 
a donat 1 500 kg semințe de le
gume în valoare de 26 400 co
roane daneze, iar firma „Sado- 
lif și Holmblad" din Copenhaga 
— 5 000 coroane.

Firma olandeză ,.Organon" a 
comunicat că va trimite Crucii 
Roșii române 70 000 flacoane de 
durabclin.

Colectivul Ambasadei birma- 
neze la Pekin a donat 210 iuani, 
iar însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Angliei la Pekin, 
din partea colectivului ambasa
dei, 300 de iuani. Colectivul de 
corespondenți ai presei japone
ze acreditați la Pekin a donat 
100 de ii^ani.

Firma engleză „Dinette Ltd" 
a contribuit la fondul de ajuto
rarea României cu 100 lire ster
line.

Diverși cetățeni cehoslovaci 
au depus la Ambasada Română 
din Praga articole de îmbrăcă
minte și uz casnic, sume de 
bani, iar Școala elementară de 
9 ani din Praga 3 Zizkow a do
nat 2 000 coroane pentru o școa
lă sinistrată din România.

Cetățeni ai R. D. Germane și 
de origine română din această 
țară au donat 1 275 mărci.

structura formațiilor de mun
că din cariera dc materiale și 
a celor de la poligon și încăr
carea vagoanelor, creînd dis
ponibilități de oameni pentru 
organizarea schimbului III la 
linia de blocuri. Echivalentul 
măsurii : peste 200 000 bucăți 
înlocuitori de cărămidă în 
plus.

Și totuși, hotărîtoare a rămas 
aici acea calitate atît de re
marcabilă, atît de verificată a 
colectivului fabricii, a fiecă
ruia dintre salariații săi care 
este înalta conștiință patrioti
că, generatoare de fapte admi
rabile pe acest front al recon
strucției in care se află angaja
tă întreaga țară. De la declan
șarea întrecerii pentru furni
zarea unei cantități sporite de 
materiale de construcții pentru 
zonele calamitate în fabrică nu 
s-a înregistrat nici o clipă de 
odihnă, nici o întîrziere de la 
program, nici o absență, oa
menii muncesc cu tenacitate și 
încordare, răsplătiți de satis
facția succeselor lor de fiecare 
zi. Pentru că numai în ultima 
decadă a lunii mai planul fa
bricii a fost depășit cu 105 000 
bucăți cărămidă ca un prim și 
prompt răspuns 3a nevoile de 
materiale ale orașelor și sate- 
16r noastre.

M-am reîntors la șeful stației 
C.F.R.

— Ați terminat de calculat ?
— Da. Pe 11 zile ale lunii 

curente, deci pină ieri am su
plimentat vagoane pentru 
100 000 bucăți cărămidă și 
110 000 bucăți blocuri, produ
se peste plan. Au plecat spre 
localitățile afectate ale jude
țului nostru și ale celorlalte 
•județe.

Așadar, în 11 zile, materiale 
în plus pentru 13 apartamente. 
Zidurile caselor noi își au te
melia și în pămîntul fertil al 
Bărăganului.

de|p
Ședința Consiliului 

de Miniștri 
al Franței

PARIS 18. — Corespondentul 
Agerpres, Alexandru Gheorghiu, 
transmite : Consiliul de Miniștri 
al Franței s-a întrunit joi la Pa
ris sub președinția lui Georges 
Pompidou. Șeful statului francez 
a informat pe membrii cabinetu
lui despre cele trei întrevederi 
pe care le-a avut cu președin
tele Consiliului de Stat al Ro
mâniei, Nicolae Ceaușescu, a- 
aflat în vizită în Franța, sub
liniind impresiile sale deosebit 
de bune în legătură cu aceste

s|clu|r|-t
• ZIARELE IUGOSLAVE a- 

nunță că la Belgrad a fost sem
nat un acord greco-iugoslav, po
trivit căruia, pînă la 20 iu
nie 1970, guvernele celor două 
țări urmează să adreseze Pro
gramului pentru dezvoltare al 
O.N.U. cererea de a li se acorda 
asistență tehnică și financiară 
pentru elaborarea în comun a 
studiilor privind regularizarea 
completă a cursului apelor ba
zinului rîului Vardar.

ÎNCORDARE
LA PNOM PENH
Ca urmare a presiunii cres- 

cînde exercitate de forțele de re
zistență populară, capitala cam- 
bodgiană capătă treptat aspec
tul unui oraș asediat. Ultimul e- 
lement de natură să accentueze 
această situație îl constituie scoa
terea din uz a principalei șosele 
care unește capitala cu exteriorul 
— cea către Saigon —, devenită 
inutilizabilă ca urmare a bom
bardamentelor continue efectuate 
de forțele de rezistență popu
lară. Corespondentul agenției 
REUTER .subliniază starea în
cordată care domnește în rîndul 
forțelor regimului Lon Noi.

• CAMERA REPREZENTAN
ȚILOR a adoptat cu majoritate 
de voturi uri proiect de lege sub 
forma unui amendament la Con
stituție, prin care se introduce 

PRIN TELEFON PEM1WU „SCiNTEIA TINERETULUI»

RITMURILE TEHERANULUI
Cele 48 de orc petrecute la Teheran, con

tactul nemijlocit cu capitala Iranului, pro
cură o varietate de impresii semnificative 
pe care mă grăbesc să Ic împărtășesc.

In orice țară, capitala este, printre al
tele, vitrina mai mult sau mai puțin func
țională a imaginii intime a unei națiuni. 
Teheranul nu face7excepție de la această 
regulă. Referințe la viața sa culturală, 
vechi prospecte turistice — și nevoia de 
comparație a oricărei publicități — reco
mandă Teheranul ca un „Paris al Orientu
lui". Azi, prima impresie — care se con
servă apoi ca o dominantă a existenței de 
aici — este cea a unui ritm de viață care 
devorează evident prospectele turistice chiar 
și de dată mai recentă. „Zuda-zuda", echi
valentul în farsi al lui „repede-repede", îl 
auzi încă din holul monumentalului aero
port, îl repetă cu insistențe explicabile a- 
genții de circulație care dirijează traficul 
celor 200 000 de autovehicule ale orașului 
și se invocă frecvent în. toate discuțiile care 
abordează dezvoltarea social-economica a 
Iranului. Pe un fond de tradițională poli
tețe orientală ca și de recunoscută înțelep
ciune. ilustrată de o străveche istorie, sen
sul semantic mai exact al expresiei „Zuda- 
zuda" este grăbește-te chibzuit. Și orașul 
în viața sa intimă, dincolo de exploziile 
spectaculoase ale marilor metropole, con
firmă.

Deseori auzi de la interlocutorii iranieni 
caracterizarea lapidară făcută orașului de 
scriitoarea Aminen Pakravan : „Teheranul 
este un oraș fără istorie". După ce ai cu
noscut orașul, definiția nu te surprinde, ci 
îți confirmă una din impresiile neașteptate 
ale primelor ore petrecute aici. Europeanul 
sosit pe calea aerului în această metropolă, 
zidita la o altitudine de aproximativ 1500 
de metri, găsește arareori martorii de piatră 
ai unei străvechi existențe, pe care o are 
bunăoară Sirazul, cu cetățile lui Cyrus și 
Darius, nu este faimos prin palate și moschei 
neîntrecut ornamentate așa cum este Ispa- 
hanul ; Teheranul nu are de departe vîrsta 
spirituală a Iranului în ansamblul său. Pre
zența unei îndelungate existențe de cultură 
materială și spirituală a acestui popor, cu 
un dezvoltat simț artistic, în peisajul urban 
al Teheranului este marcată mai de grabă 
de bulevardele cu nume de poeți : Ferdousi,

Saadi, Hafiz, Khayam ; la cei 2 500 de ani. 
vîrsta pe care se pregătește să o aniverseze 
Iranul in anul viitor, zidurile vechiului 
cartier rezidențial al dinastiei Aadjar. în
temeietoarea capitalei, unde se află celebrul 
palat al trandafirilor Golestan, aparține 
prin cei 150 de ani de la zidirea lui, mai de 
urabă contemporaneității.

Meidan — e Ark, rezidența dinastiei 
Aadjar, este punctul din care se declan
șează razele unui uriaș evantai care aco
peră urbanistic peisajul sterp de la poa
lele muntelui Alborz. Nu mai departe decîl 
în anul 1942, orașul avea mai puțin de 
700 000 de locuitori pentru ca numărul lo
cuitorilor de azi să depășească cifra de 
2 milioane. Exceptând problemele pe care 
le pune edililor un astfel de ritm de creș
tere, orașul procură vizitatorilor un farmec

De la trimisul nostru 
Vartan Arachelian

special. Intre clădirile recente, cu linii ar
hitectonice moderne și vechiul bazar care 
pe lingă marele său dever comercial, este 
un fabulos festin al ochilor, între uriașul 
trafic al vehiculelor în care fiecare face 
slalom cu fiecare pînă la apariția primului 
agent de circulație, și o oaie de caracul 
făcîndu-și siesta la umbra unui magazin cu 
1001 de articole, necesare confortului inte
rior modern — se întinde pe un bogat re
gistru o culoare locală care ridică cota de 
prezentare a Teheranului în turismul in
ternațional.

E, însă, aici doar pasta groasă de cu
loare, pusă pe un peisaj mult mai divers și 
mai nuanțat. O pondere neglijabilă odini
oară în economia națională, Teheranul își 
sincronizează — cu aceeași grabă chibzuită 
— dezvoltarea urbanistică, dezvoltării in
dustriale. Se poate afirma chiar că spre 
deosebire de un trecut recent, creșterea 
orașului este din ce în ce mai mult condi
ționată de dezvoltarea și diversificarea e- 
conomiei sale. „Irannational", uzină pentru

asamblarea unei game variate de auto
mobile, capacitatea zilnică de 85 000 de 
barili a rafinăriei de petrol, reactorul ato
mic. una dintre cele mai mari fabrici de 
tutun din lume, recentele unități ale indus
triei ușoare — sînt cîtcva dintre realizările 
din ultimii ani care pot sugera dezvoltarea 
economică pe care o cunoaște, alături de în
tregul Iran, capitala sa.

Orașul este tînăr nu numai prin vîrsta 
majorității clădirilor sale, dar și prin ma
rele număr de băieți și fete care populează 
școlile și universitatea, străzile sau spațiile 
de distracție. Desigur că sînt multe dc scris 
despre tinerii de aici, despre această vîrstă 
care este peste tot, locul de întîlnire șl 
uneori de conflicte dintre educația tradi
țională din familie și tendințele uneori 
directe, alteori stranii, oricum atracțioase 
al? vieții și ritmului de existență modernă. 
Trebuie să afirm că excesele sînt repudiate 
atît de vîrstnici, cit și de majoritatea tine
rilor. Extravaganța vestimentară sau revis
tele ilustrate cu rabat făcut decenței, nu 
au căutare ; pudicitatea proverbială a Ori
entului își găsește aici numeroși continua
tori printre tinerii actualei generații. Nu 
numai în bazar, dar și pe marile bulevarde 
este dificil să ghicești ocupația sau originea 
socială a majorității tinerilor, tot așa cum 
întîlnești frecvent tinere acoperite de suî 
pînă jos de ciador (un văl negru spumos), 
din care răzbat priviri caline, mîngîiate 
însă, cu cîteva clipe înainte, de nuanța cea 
mai la modă a creionului dermatograf.

Prezența tinerilor noaptea târziu sub o 
firmă cu neon, cu un manual de școală ce 
se cere aici memorat cu exactitate, sau dis
cuțiile aprinse în cea mai fluentă cunoaș
tere a limbilor de mare circulație în jurul 
unui pahar cu abali (lapte bătut cu sifon), 
pe marginea ultimelor curente literar-ar- 
tistice, sînt tot atît de numeroase.

Desigur, sînt primele impresii, dar pre
zența masivă a tinerilor de la cea mai fra
gedă vîrstă în ocupația productivă, paralel 
cu activitățile inslructiv-educative în școli 
de toate gradele, facilitează avansarea ideii 
că locuitorii Teheranului — și mai ales ti
nerii — au bogate disponibilității pentru 
experiențe consemnate cu înțelepciune, po
zitive.

Teheran, 18 iunie 1970.

întrevederi și dorința celor două 
țări de apropiere și cooperare.

în cadrul ședinței, președinte
le Georges Pompidou a prezen
tat în numele guvernului o de
clarație asupra însemnătății a- 
niversării a 30 de ani de cînd 
generalul de Gaulle a lansat la 
18 iunie 1940. de la Londra, a- 
pelul la rezistență împotriva co
tropitorilor fasciști.

Ministrul afacerilor externe, 
Maurice Schumann, a prezentat, 
de asemenea, o informare des
pre vizita/președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

în S.LI.A. dreptul de vot de la 
vîrsta de 18 ani. Pentru intra
rea în vigoare a acestei legi, 
fiind vorba de un amendament 
Ia Constituție, se impune apro
barea ei și de organele legis
lative locale din cele 50 de state 
americane.

MINISTRUL COMERȚULUI 
EXTERIOR AL U.R.S.S., N. Pa- 
tolicev. subliniază într-un arti
col publicat în ,,PRAVDA" ne
cesitatea includerii pe ordinea 
de zi a unei conferințe europene 
consacrate problemelor securi
tății continentului a punctului 
„cu privire la extinderea rela
țiilor economice și tehnico-știin- 
ț.ifiee pe baza egalității în drep
turi, îndreptate spre dezvoltarea 
colaborării politice dintre sta
tele europene. El apreciază, pe 
baza a numeroase exemple, că 
„‘schimburile comerciale reciproc 
avantajoase, colaborarea econo
mică și tehntco-științifică repre
zintă o bază și uri factor activ în 
însănătoșirea climatului politic".

MESAJUL LUI 
SUFANUVONG

• PREȘEDINTELE Comite
tului Central al partidului Neo 
Lao Haksat, prințul Sufanuvong, 
a adresat șefului guvernului 
regal laoțian, prințul Suvanni 
Fuma, un mesaj în care expri
mă hotărîreă Frontului Patriotic 
Laoțian dc a stabili, imediat 
după „încetarea completă și ne

STRASBOURG 17 (A.F.P.). 
Parlamentul european a cerut 
ca comunitățile europene să 
vină în ajutorul populațiilor 
victime ale cutremurului de 
pămînt din Peru și ale inun
dațiilor din România.

Adunarea celor șase, într-o 
rezoluție votată potrivit pro
cedurii de urgență, cere co
misiei să intervină „în mod 
urgent și concret în cadrul 
ajutorului alimentar" și invită 
comunitatea „să studieze un 
program pentru a contribui 
în mod eficace și rapid la re
zolvarea nenumăratelor pro
bleme afectând diferitele sec
toare economice, probleme 
cărora trebuie să le facă- față 
aceste țări".

• CIU EN-LAI, premierul 
Consiliului de ’Stat al R.P. Chi
neze, a avut o întrevedere cu 
Mohamed Einanshi, vicepre
ședinte al Consiliului Revolu
ționar Suprem al Somaliei, și cu 
membrii delegației guvernamen
tale somaleze, conduse de a- 
cestâ, aliată în vizită în R.P. 
Chineză.

condiționată a bombardamente
lor americane", contacte cu toa
te părțile interesate în vederea 
soluționării problemei laoțiene.

INSTALAREA
NOULUI 

PREȘEDINTE 
AL ARGENTINEI

• GENERALUL ROBERTO 
MARCELO LEVINGSTON a 
depus ieri jurămîntul în funcția 
de președinte al Argentinei, la 
10 zile după ce junta militară 
l-a înlăturat de la putere pe 
fostul șef al statului, generalul 
Ongania.

WASHINGTON. - Comisia 
senatorială pentru serviciile ar
mate a adoptat un amendament 
la Actul privind înzestrarea mi
litară. prin care președintele 
este autorizat să hotărască li
vrarea de avioane și echipament 
de luptă altor țări. Potrivit a- 
genției REUTER, acest amen
dament. care va fi supus dez
baterilor în Senat luna viitoare, 
vizează în special facilitarea ob
ținerii de către Israel a celor 
125 de avioane ..Phantom" si 
„Skyhawks" cerute încă de a- 
nul trecut, cînd Golda Meier a 
vizitat S.U.A.

Declarațiile 
premierului 

suedez
La Kremlin s-a încheiat joi 

schimbul de păreri între pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Alexei Ko- 
sîghin, și primul ministru sue
dez, Olof Palme. Intr-o confe
rință de. presă, Olof Palme 
a relevat .dezvoltarea cu succes 
a comerțului sovieto-sued.cz.

Premierul suedez a declarat 
că este optimist în ce privește 
perspectivele conferinței de 
securitate europeană. Deose
birile de păreri în acest dome
niu, a spus el, nu sînt impo
sibil de înlăturat. Subliniind 
că Suedia este o țară mică, 
Olof Palme a spus : „Conside
răm că este important să ne 
păstrăm independența, politi
ca noastră autonomă". Pacea 
pe pămînt. a subliniat vorbi
torul, depinde nu numai de co
laborarea marilor puteri între 
ele, ci și cu țările mai mici.

Asasinarea 
liderului 

studenților 
bolivieni

Președintele Republicii Bo
livia, generalul Alfredo 
Ovando Candia, a declarat 
miercuri că guvernul său nu 
are nici un fel de responsa
bilitate în legătură cu asasi
narea liderului mișcării stu
dențești bolivlene, Jenny 
Koeller, și a soțului său, 
ziaristul chilian Elmo Cata
lan, ale căror corpuri au fost 
descoperite sîmbătă în apro
piere de Cochabamba. Pre
ședintele a arătat că cerce
tările preliminare duc la 
concluzia că acest dublu asa
sinat a fost, comis de o orga
nizație de dreapta care ur
mărește să intimideze astfel 
forțele de stingă.

Asasinarea soților Koeller 
și Catalan a declanșat de
monstrații studențești de am
ploare. Intervențiile poliției 
boliviene s-au soldat cu 
ciocniri în cursul cărora și-a 
pierdut viața un student, 
iar alte 18 persoane au fost 
rănite.

Ziariștii bucureșteni au făcut 
cunoștință cu „Moskvici-412". 
Intr-o conferință de presă desfă
șurata ieri, sub auspiciile repre
zentanței comerciale a U.R.S.S., 
a fost prezentat automobilul care 
a realizat o strălucită performanță 
în raliul Londra-Mexic, socotit de 
către specialiști drept „competiția 
secolului". 39 de zile a durat a- 
ceastă întrecere la startul căreia 
s-au aliniat 96 autoturisme repre
zentând 40 de firme și 7 echipe.

Moskvici-412" în cursul raliului automobilistic 
Londra-Mexic

Pe drumurile Europei au fost 
străbătuți 7342 kilometri după 
care a urmat America de Sud cu 
un traseu de 13.920 kilometri și, 
în sfîrșit, ultima etapă — Ame
rica Centrală — eu o lungime 
de 4548 km. La capătul cursei 
pe stadionul „Azteca" din 
Mexic, devenit familiar amatori
lor de fotbal, au sosit doar 22 
autoturisme reprezentând 13 
firme și numai 3 echipe. Cea 
mai mare parte a celor pre- 
zenți la start (74 de mașini) n-au 
putut suporta dificultățile unui 
itinerar care a epuizat pe con- 
curenți și a solicitat Ia maxi
mum automobilele. Ziua și noap
tea au fost străbătute zone în 
care alternau căldura înăbuși
toare și frigul insuportabil, deșer
tul $i zăpada, drumurile imprac-

Lucrările Comitetului 11.LI
Intervenția reprezentantului României
In capitala austriacă își 

desfășoară lucrările Comite
tul Agenției internaționale 
pentru energie atomică 
(A.I.E.A.), însărcinat să exa
mineze problema aplicării 
garanțiilor ce decurg din in
trarea în vigoare a tratatu
lui de neproliferare.

Luînd cuvîntul în ședința 
de miercuri după-amiază, 
ambasadorul D. Aninoiu, re
prezentant permanent al Re
publicii Socialiste Româ
nia pe lîngă A.I.E.A. a a- 
rătat. că scopul esențial al 
lucrărilor Comitetului con
stă în realizarea unui a- 
cord care să răspundă, 
în același timp, atît cerințe
lor tratatului de neprolife
rare, cit și necesității ca sta

ORIENTUL APROPIAT
• Declarația purtătorului de cuvint 

oficial al R. A. U.
CAIRO. — într-o conferință 

■ de presă țintită la Cairo, un 
purtător de cuvînt oficial al

România la Tîrgul 
de la Poznan

. Prezența României la Tîr
gul internațional do la Poz
nan a atras încă de la des
chidere atenția specialiștilor, 
oamenilor de afaceri și pu
blicului larg polonez. Zilnic 
pavilionul nostru este vizitat 
de mii de cetățeni care fac a- 
precieri elogioase asupra ex
ponatelor prezentate.

In cursul zilei de joi, pavi
lionul a fost vizitat de Piotr 
Jaroszewicz, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Polone, și de Mihail Lese- 
ciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Directorul pavilionului, Ale
xandru Marius, a furnizat 
oaspeților explicații detaliate 
referitoare la caracteristicile 
și modul de funcționare a 
mașinilor. 

ticabile presărate cu bolovani des
prinși parcă dintr-un peisaj sele
nar și șoselele ultramoderne ce 
cereau maximum de viteză. Din 
cele 22 mașini ajunse pe „Azteca" 
trei erau „Moskvîci-412“. Per
formanța este concludentă prin 
comparații: la Londra, la start» 
de pildă, se găseau 12 mașini 
„Peugeot" iar la finiș numai... 
una singură.

Numai echipele reprezentând 
trei mărci automobilistice s-au 

dovedit capabile să învingă difi
cultățile „cursei secolului" 
— „Ford-Escort“, „B.L.M.C." și 
„Moskvici-412“. Acest succes re
levă calitățile deosebite ale auto
mobilelor produse de industria 
sovietică. De altfel, „Moskvici- 
412", realizat de Uzina de auto
mobile „Comsomolul leninist" din 
Moscova, se remarcă printr-o 
mare rezistență și printr-o con
strucție perfecționată. Un motor 
puternic, cu care automobilul 
este dotat, ca și îmbulzirile 
aduse în raport cu tipurile prece
dente, i-au mărit viteza, stabili
tatea și durata „vieții", făcînd 
din ,,Moskvici-412“ o marca 
prestigioasă.

M. RAMURĂ
B

tele ne posesoare de arme 
nucleare să beneficieze, în 
condițiile efectuării contro
lului. de roadele folosirii 
energiei nucleare în scopuri 
pașnice, ale cooperării inter
naționale. Documentul ce va 
fi elaborat trebuie să ofere 
statelor încrederea și sigu
ranța că încheind acorduri 
de garanții, nu vor întîmpina 
dificultăți în desfășurarea 
normală a activității lor nu
cleare pașnice și că proce
durile de control vor fi în 
așa tel reglementate și apli
cate. incit să se asigure ne
amestecul în treburile in
terne și nea forțarea, sub 
orice formă, a atributelor 
lor de suveranitate.

R.A.U. a relevat că țara sa ar fi 
de acord cu încetarea focului pe 
o perioadă determinată dacă Is
raelul ar declara că acceptă toate 
clauzele rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 19G7. 
Purtătorul de cuvînt egiptean a 
menționat că această încetare 
a focului ar putea servi pregă
tirilor în vederea evacuării tru
pelor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate.

In ce privește negocierile di
recte — a spus el — guvernul 
R.A.U. remarcă faptul că rezo
luția Consiliului de . Securitate 
nu le menționează. Ea stipu
lează că metoda rezonabilă pen
tru aplicarea acestei rezoluții 
este numirea unui reprezentant 
personal al secretarului general 
al O.N.U.. U Thant, respectiv 
Gunnar Jarring.

★
Comentând această declarație 

egipteană, un purtător de cuvint 
oficial israelian a afirmat că „nu 
există nici o legătură între con- 
Simțămintele privind încetarea 
focului și rezoluția din 22 noiem
brie 1967, care consideră înceta
rea necondiționată a focului, în 
mod evident, drept baza oricărui 
progres în direcția păcii".

DREPTUL DE A TE NAȘTE î 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la 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; 16; 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), 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).

CU DIRIJABII.UL SPRE POLUL 
NORD : rulează la Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează Ja 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)

VINATORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA î 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 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

MpENTRU TIMPUL DV, LiBERg
PREA MIC PENTRU UN 

RAZBOr ATÎT DE MARE : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

MARILE VACANȚE : 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).

AȘTEAPTA P1NA SE ÎNTUNE
CA : 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 IN IARBA : ru
lează la Grădina Moșilor (ora 
20,30).

ACȚIUNEA „VULTURUL* ; ru
lează Ia 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 IN SERVICIUL SE

CRET : rulează la Dacia (orele 
8,45—20,30 în continuare).

MY FAIR LADY : rulează la 
Bucegi (orele 10; 17), Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF : rulează la Unirea (orele 
16; 18,15), Grădina Unirea (ora 
20,30)

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18), Vitan (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 ÎNAPOIAZA: ru
lează la Drumul Sării (orele 16; 
18; 20).

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

VIA MALA : rulează Ia Cotro- 
ceni (orele 15,30: 18; 20).

LUANtl : rulează la Pacea (o- 
1-ele 16; 18; 20).

BUNA ZIUA, CONTESA : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15).

WARLOCK: rulează la Volga
(orele 15,30; 18; 20,30).

RIO BRAVO ; rulează la Viito
rul (orele 16; 19)

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

DANSIND 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)

...SA UCIZI O PASARE ClNTA- 
TOARE : rulează la Popular (ore
le 15.30: 18: 20,15).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Cinemateca (Union) (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

TINEREȚE FARA bATRÎNE- 
ȚE : rulează Ia Munca (orele 10; 
16: 18: 20).

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).

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

VINERI, 19 IUNIE 1970

Opera Română : BAL MASCAT 
— ora 19,30 , Teatrul de Operetă : 
TARA SGRISULUI — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
(Sala Comedia) : BECKET — ora 
20 ; Teatrul de Comedie : NIC- 
NIC — ora 20 ; (La Teatrul de 
vară „Herăstrău") ; DISPARIȚIA 
LUI GALY GAY __ ora 20,30 ;
Teatrul Giulești : ACEȘTI ÎN
GERI TRIȘTI — ora 19,30 ; Tea
trul ,,C. I. Nottara“ (Sala Studio) : 
O LUNA LA ȚARĂ — ora 20 ; (La 
Arenele Romane) : CÎND LUNA 
E ALBASTRA — ora 20 ; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : NICU- 
ȚĂ LA TANASE — ora 19,30.

• în jurul orei 15,00, transmisiu
ne directă de la încheierea vizitei 
în Franța și plecarea spre patrie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România
• 17,00 Fotbal. Semifinala cam
pionatului mondial Brazilia Uru
guay (înregistrare) • 18,30 Tele_ 
școala • 18,50 1G01 de seri — emi
siune pentru cei mici • 19,00 La 
volan • 19,25 Anunțuri, publicita
te • 19,39 Telejurnalul de seară
• 20,30 Film artistic : „Frații
Karamazov1 (seria I) © 21,50
Mai aveți o întrebare ? —
emisiune de știință. Originea 
vieții și a omului ® 22.50 Pa
rada șlagărelor cu Luminița Do- 
brescu, Mihaela Mihai, Ileana Po
po vi ci, Aurelian Andreescu • 
23,05 Telejurnalul de noapte.
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