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economiei naționale în perioada

încheierea vizitei președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

SOSIREA ÎN
CAPITALĂ

in Franța

1971—1980, Directivele Congresu
lui al X-lea al P.C.R. pun în e- 
vidență consecvența cu care 
Partidul Comunist Român mili
tează pentru continuarea neabă
tută în ritm înalt, a procesului 
de edificare a unei economii mo
derne, bazată pe o industrie pu
ternică și o agricultură înaintată, 
pe folosirea cuceririlor revolu
ției tehnico-științifice contem
porane și valorificarea superioa
ră a resurselor țării, pe utiliza
rea intensivă a întregului poten
țial de producție, pe o înaltă 
productivitate a muncii sociale 
în vederea asigurării condițiilor 
necesare satisfacerii într-o mă
sură și mai mare a cerințelor 
vieții materiale și spirituale ale 
tuturor membrilor societății.

Referindu-se la jaloanele acti
vității economice, la programul 
stabilit de partid în perioada care 
urmează, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, la tribuna celui de al 
X-lea Congres sublinia : „Sar
cinile și obiectivele fundamenta
le ale dezvoltării industriei și a- 
griculturii, a întregii economii 
românești în perioada următoare, 
orientările principale ale politi
cii economice a partidului izvo
răsc din cerințele noii etape de 
dezvoltare a societății, răspund 
intereselor vitale ale poporului 
nostru, cauzei progresului și în
floririi patriei socialiste".

în îndeplinirea obiectivelor 
stabilite de Congres, prevederi de 
importanță covîrșitoare pentru 
viitorul țării, pornim de la expe
riența acumulată de-a lungul a- 
nilor de construcție socialistă

Conf dr. P. VAGU
Asist, univ. N. GEORGESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarăș ^1 Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consilului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu soția, 
Elena Ceaușescu, s-au înapo
iat vineri seara în Capitală, 
după vizita oficială făcută în 
Franța, la invitația președin
telui Republicii Franceze, 
Georges Pompidou.

Președintele Consiliului de 
Stat a fost însoțit de tovarășii 
Ilie Verdeț, prim-vicepreșe
dinte al Consilului de Miniș
tri, Corneliu Mgnescu, minis
trul afacerilor eiterne, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului 
exterior, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini, Gheorghe Cioară, 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
de consilieri și experți.

La ora 19, avionul preziden
țial a aterizat pe aeroportul 
Băneasa. Pentru a-1 saluta pe 
președintele Consiliului de 
Stat, la aeroport au venit to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekaș, Petre Lupu. Manea Mă
nescu, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîl- 
cu, Ștefan Voitec, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu, precum 
și soft x conducătorilor de 
partid și de sfat, vicepreșe
dinți ai Marii Adunări N'j‘io- 
nale, ai Consiliului de Miniș
tri, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești.

Au fost prezenți Bernard 
Dejean de la Batie, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
Franței la București, membri 
ai ambasadei franceze, șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați în România și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Mii și mii de bucureșteni 
veniți la aeroport, au făcut 
șefului statului o entuziastă 
manifestare de dragoste, sti
mă și înaltă prețuire.

Avionul prezidențial a oprit 
în1 fața salonului oficial. Din 
mulțime răsună puternice a- 
clamații. Se scandează înde
lung „Ceaușescu—P.C.R.

„Ceaușescu—P.C.R.". Condu- 
cătorii de partid și de stat- 
veniți în întîmpinare se apro
pie de scara avionului și salu
tă cu multă căldură pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Pionieri români și copii ai 
membrilor ambasadei france
ze oferă președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și soției sale, Elena 
Ceausescu, buchete de flori.

în atmosfera de puternic 
entuziasm, în ovațiile și ura- 
lele ce nu contenesc, tovară
șul Nicolae Ceaușescu se în
dreaptă spre miile de cetățeni 
ai Capitalei veniți să-1 întîm- 
pine, răspunde aclamațiilor, 
strînge prietenește mîinile 
multora dintre ei. în tot acest 
timp, răsună necontenit a- 
plauzele, ovațiile mulțimii. 
Cetățenii Capitalei își expri
mă astfel satisfacția pentru 
rezultatele fructuoase ale vi
zitei făcute în Franța de șeful 
statului român, pentru contri
buția pe care tovarășul 
Ceaușescu o aduce personal 
la dezvoltarea prieteniei și co
laborării dintre poporul nostru 
și toate popoarele lumii, la 
instaurarea unui climat de 
pace și înțelegere internațio
nală.

(Agerpres)
La aeroportul Băneasa, mii și

Zile de covârșitoare importanța
pentru relațiile romano

franceze
S-au încheiat cinci zile de 

cînd pe marele aeroport pari
zian Orly, avionul purtînd în
semnele patriei noastre aducea 
pe pămîntul Franței, ca invitat 
oficial al șefului statului fran
cez, pe președintele Consiliu
lui de Stat al României. 
Nicolae Ceaușescu. și soția sa, 
Elena Ceaușescu. S-au împlinit 
cinci zile de cînd un gingaș 
elicopter, „Alouette“, transpor
ta de la Orly în inima I’arisu-

lui, aterizînd pe Esplanades 
des Invalides, pe șeful statului 
român, d-e cînd în fața celebru
lui hotel „Des Invalides". în- 
tr-un superb cortegiu, un cor
tegiu cum Parisul nu a mai 
cunoscut pînă atunci, oaspete
le român se îndrepta spre pa
latul Elysee, reședința preșe
dinților Franței.

Aceste zile au semnificația 
l
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La plecarea din Franța, pe aeroportul Lyon-Bron, președinteleNicolae Ceaușescu este salutat 
cu onoruri militare.

8O OOO DE
ENTUZIAȘTI

participant! la realizarea 
angajamentelor înscrise pe 

agenda anului 1970
Convorbire cu tovarășul MARIN VOINEA, 

șeful secției economice a Comitetului municipal București al 
U.T.C.

Departe de zonele răvășite de 
ape, Bucureștiul a trăit însă ace
leași emoții cu întreaga țară, 
eircumscriindu-și din prima cli
pă întreaga sa capacitate în e- 
forturile generale pentru ajuto
rarea sinistraților, apoi pentru 
refacerea economiei naționale 
atît de greu afectată.

— La această masivă contribu
ție pentru ștergerea urmărilor 
inundațiilor — ne spune tovară
șul inginer Marin Voinea — cei 
80 000 de tineri din întreprinde
rile și instituțiile Capitalei sub
scriu cu tot entuziasmul lor. în 
fiecare unitate economică, mica 
sau mare, în fiecare gospodărie 
se fac calcule riguroase, se ela
borează subtila strategie în lupta

cu timpul pentru recîștigarea și 
refacerea a ceea ce s-a pierdut.

— Care sînt în acest sens cal
culele municipiului București, ale 
celor 80 000 de tineri pe care-i 
aminteați ?

— După cum se știe, la che
marea partidului, toate colective
le de muncă din întreprinderi 
și-au suplimentat angajamentele 
economice pe acest an. Unitățile 
Capitalei au fost printre primele 
din țară. Ele și-au propus să dea 
peste prevederile planului o pro
ducție marfă de 940 000 000 lei, 
să livreze la export mărfuri în

ROMULUS LAL
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mii de bucureșteni au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o entuziastă manifestare de dra
goste, stimă și înaltă prețuire.

DECLARAȚIA 
ROMÂNO - FRANCEZĂ

| PUNCTE DE VEDERE

La invitația președintelui Republicii Fran
ceze, Georges Pompidou, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, împreună cu soția, 
Elena Ceaușescu, a făcut o vizită oficială in 
Franța, între 15 și 19 iunie 1970.

în cursul șederii în Franța, președintele 
Nicolae Ceaușescu și persoanele oficiale care 
I-au însoțit au vizitat obiective industriale și 
agricole, monumente istorice și așezăminte 
social-culturale din Paris. Versailles, Tou
louse, Nîmes, Lyon, regiunile văii Khonului 
și Languedoc. Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România a avut, 
astfel, prilejul să ia contact cu realizările 
franceze în domeniile economic, social și cul
tural.

înalților oaspeți români li s-a făcut pretu
tindeni o primire călduroasă, expresie a re
lațiilor de prietenie tradițională intre Româ
nia și Franța și a sentimentelor de prețuire 
și stimă reciprocă de care sint animate cele 
două popoare.

Președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și președintele Re
publicii Franceze au purtat convorbiri, la 
care, din partea română, au participat : Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, Gheorghe 
Cioară, prim-vicepreședinte al Comitetului de 
Stât al Planificării, Constantin Flitan, am
basadorul Republicii Socialiste România în 
Franța.

Din partea franceză, au participat: Jacques 
Chaban-Delmas, primul ministru, Maurice 
Schumann, ministrul afacerilor externe, Va
lery Giscard d’Estaing, ministrul economiei 
și finanțelor, Francois Ortoli, ministrul dez
voltării industriale și științifice, Jean de Lip- 
kowski, secretar de stat al afacerilor externe, 
Pierre Pelen, ambasadorul Franței în Repu
blica Socialistă România.

Convorbirile s-au desfășurat în atmosfera 
de prietenie caracteristică relațiilor dintre 
cele două țări. Ele s-au referit la dezvoltarea 
relațiilor româno-franceze, precum și Ia prin
cipalele probleme internaționale.

Trecînd în revistă stadiul relațiilor româno- 
franceze, președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Georges Pompidou s-au felicitat 
pentru progresele realizate în numeroase do
menii.

Cei doi șefi de stat au constatat că dezvol
tarea schimburilor comerciale româno-fran
ceze, care se desfășoară pe o bază reciproc 
avantajoasă, continuă, potrivit unor indici de

creștere ridicați, și se orientează spre un 
echilibru mai bun, fiind favorizate de către 
noul acord referitor la schimburile și coope
rarea economică, încheiat la 9 ianuarie a.c. 
la București, pentru perioada 1970—1974.

Ei consideră că pentru România și Franța 
există largi posibilități de a progresa pe căile 
unei cooperări economice reciproc avantajoa
se. Au fost obținute deja rezultate substan
țiale. Cooperarea româno-franceză, care s-a 
dezvoltat cu succes în domeniile industriei de 
automobile, ca și în cele ale electronicii și 
industriei chimice, ar trebui să-și lărgească 
cimpul de acțiune, îndeosebi prin punerea în 
aplicare de noi formule de cooperare.

Dintre înțelegerile convenite, părțile au 
apreciat ca exemplu de cooperare rodnică 
producerea în România a autoturismului 
„Dacia", în colaborare cu uzinele „Renault".

în cursul discuțiilor, părțile au convenit să 
extindă și să diversifice cooperarea în dome
niul industriei de automobile. S-a realizat 
sau sint în curs de realizare o serie de în
țelegeri pentru lărgirea cooperării bilaterale 
în anumite sectoare, printre care industria 
mecanică, petrolieră, chimică, precum și în 
ceea ce privește dezvoltarea cooperării pe 
terțe piețe.

Cooperarea poate să se dezvolte și pe pla
nul tehnicii agricole, al cercetării și al apli
cării energiei nucleare în scopuri pașnice. 
Cele două guverne încurajează, în acest sens, 
relațiile stabilite între organismele și între
prinderile din cele două țări. Lucrările comi
siei mixte guvernamentale de cooperare eco
nomică, tehnică și științifică, instituită prin 
acordul româno-francez din 20 ianuarie 1969, 
ilustrează în mod limpede liotărîrea autorită
ților celor două țări de a intensifica coope
rarea între România și Franța.

Cei doi șefi de stat au apreciat că schim
burile științifice și culturale au cunoscut, de 
asemenea, în ultimii ani, o sensibilă dezvol
tare.

Luînd în considerare legăturile spirituale, 
cu rădăcini adinei în istorie, afinitățile de 
limbă și cultură, precum și faptul că intensi
ficarea schimburilor culturale, științifice și 
umane este o cerință imperativă a contem
poraneității, cele două părți au convenit să 
folosească mai bine cadrul favorabil oferit de 
acordul cultural în vigoare. Ele se vor stră
dui să intensifice cît mai mult cu putință 
acțiunile în direcția cunoașterii valorilor civi
lizației și culturii celor două națiuni, dezvol
tarea contactelor între savanți, scriitori și ar
tiști, între universități, sporirea numărului

(Continuare în pag. a IlI-a)

I • DESPRE | 
I TINERET (II) I 

de NtCULAE BELLU |

Continuam aceste notații, începute sâptâmîna trecuta, f=
4. Tînârul este adultul în devenire. Adevărul vîrstei § 

1 tinere se dezvăluie și se realizează în continuitatea ac- ș 
g tului pe care îl inițiază. Ceea ce e substanțial în cău- =| 
= țările anilor tineri se conturează în anii omului adult. H
H Nu e loc de ruptură sau absolută discontinuitate, aici. §
H După cum nu există nici absolută identitate cu sine g
§ a individului în succesiunea vîrstelor sale. Ceea ce se || 
= distinge ca dominant în anii vîrstei tinere integrează, i
= alături de plasticitate și ca o condiție a acesteia, dispo- s
H nibilitatea, curiozitatea activă, spiritul investigator, recep- J
§ tivitatea la semnale neclasate încă, iar de aici o încli- Ș
H nare spre non-conformismul programatic al aspirațiilor și =
H apetiturilor. Preferințele înclină spre un refuz de înscriere ||
H în marginile posibilului. O irezistibilă atracție spre „im- ||
H posibil" (sau ipoteze noi asupra posibilului). Munca de ||
H acumulare trece cu ușurință pragul imaginarului. Ceea §
fi ce apare este o tensiune între real și ideal. O tensiune ||
H pozitivă în ceea ce conține ca esențial, pentru că exer- s
g cită o presiune critică asupra granițelor posibilului. O g
H tensiune pozitiv critică, neexceptată însă de eroziunile =
g marginale ale oricărei unilateralizări. Dar omul adult — g
g întrucît a rămas viu, receptiv, deschis la schimbările lumii 1
g nu poate refuza să se recunoască el însuși sub energia E
g de vulcan a acestui refuz. Prin care se exprimă cău- =
1 țările lumii ridicate la ritmul accelerat al timpurilor noi. §

5» în trecut lumea adultă făcea din formarea tinere- J
H tului o problemă a sa, în care tineretul figura numai g
s în poziția de obiect. Acum tineretul însuși se pune pe g
| sine ca problemă și tinde să facă din formarea sa o s
| întrebare care nu este numai a adulților. Tinde să parti- g
| cipe la dezbaterea și elaborarea soluțiilor care îl pri- s
f vesc, deși, adeseori, fără o conștiință clară asupra acestui g
g fapx. Dar făcînd din sine însuși o problemă, tineretul g
| nu face — de fapt și în ultimă instanță — decît să dea g
H expresie unei cerințe de fond a -mersului nou al istoriei, g
g în condițiile ritmurilor de azi și în perspectiva ritmurilor s
g de mîine. Se dă expresie pe această cale, deși indirect, g
g faptului că timpul său de pregătire tinde să se trans- g
ș forme calitativ într-un timp de muncă. Ceea ce îi conferă g
g o altă conștiință de sine și implicit un alt sentiment al g
| drepturilor și răspunderilor.

6. Făcînd din sine însuși o problemă, tineretul se g
H angajează de fapt, în acțiunea istorică. însăși punerea g
1 problemelor sale, ca implicînd. prezentul în fondarea g
= sa spre viitor, este un mod de a participa. Și de a se 1
g angaja. O angajare, văzută la acest nivel, implică o g
g tendință spre asumare de răspunderi, o aspirație spre g
2 luciditate, o trecere timpurie dincolo de „vîrsta meta- g
i fizică". Romantismul, care nu dispare decît în zonele g
1 marginale ale vîrstei tinere, se cenzurează totodată prin |
H chiar nevoia de a opune grandilocvenței sterile (și dupli- =
H citare), corectitudinea faptului concret. Acest stil decurge =
g și dintr-o comandă socială (planificare strictă, economie §
H aplicată pe indici și operațiuni, randament, eficientă). ||
H Dar. prin aceasta tînârul se destâinuie ca adult, fără |
H să-și fi pierdut lumea de vis. Ca adult în spiritul ele- E
g vat al omului nou, care n-a uitat farmecul fără egal a* |
H visării și dăruirii.
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încheierea vizitei președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU IN FRANȚA

(Urmare din pag. I)
f
unui moment de importanță 
covîrșitoare în istoria relațiilor 
româno-franceze. Sînt zile în 
care drapelul de stat al' Româ
niei. tricolorul nostru roșu, 
galben și albastru, a fluturat 
mîndru și solemn într-o sim
bolică înfrățire alături de alt 
tricolor, tricolorul roșu, alb, 
albastru, al țării gazde. A fost 
văzut ca o remarcabilă și pres
tigioasă prezență pe marile ar
tere ale Parisului, pe frontis
piciul marilor clădiri din Fran
ța, edificii cu puternică rezo
nanță istorică, pe arterele și 
fațadele altor mari orașe fran
ceze, precum Lyon, al unor 
centre de cercetări științifice 
remarcabile ale țării, precum 
Centrul de cercetări nucleare 
„Cadarache", pe frontispiciul 
și în incinta unor mari și re
prezentative întreprinderi in
dustriale, cum sînt uzinele 
„Renault" din Paris. întreprin
derea „Sud-Aviatioh" din Tou
louse, instalațiile de irigație 
din zona Nîmes, marile uzine 
electrotehnice •„Delle-Alsthom'4 
din Villeurbanne. Am văzut 
drapelul țării noastre flutu- 
rînd pe ziduri de vechi castele 
și pe edificii moderne. în cin
stea prezenței în Franța a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
pe acoperișul clădirii în care 
se află marele ziar „Le Figa
ro", din inițiativa redacției, a 
fost arborat un mare tricolor 
românesc. Inițiative asemănă
toare am intilnit și în alțe lo
calități ale Franței înscrise în 
itinerariul vizitei președintelui 
Consiliului de Ștat al Româ
niei.

Am evocat , prezența,;drape
lului de stat'al țării noastre în • 
Franța pentru' ca acest’'drapel, 
care semnifică tradițiile glo
rioase de luptă' pentru 'pro
gres și libertate ale poporului 
român, a avut în aceste zile 
valoarea unui remarcabil sim
bol. Steagul românesc în 
Franța era semnul distinctiv 
de onoare al prezenței în a- 
ceastă țară a șefului statului 
nostru și a soției sale.-Pretu
tindeni pe unde am trecut 
în zilele ce au premers 
vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Franța, în tim
pul vizitei la Paris și în pro
vincie, România a fost o vie și 
remarcabilă prezență. Fraw,'t 
cezul, fie el intelectual, ori om 
de rînd, cunoscut ..ca foarte

de-a dreptul tulburătoare pri
vind politica României în pla
nul relațiilor externe. Faptul 
că țara noastră militează ferm 
și consecvent pentru dreptul 
inalienabil al’ fiecărui popor 
de a se guverna suveran, de 
a decide independent de pre
zentul și viitorul său, că pro
blema securității europene și 
cea a dezarmării, a lichidării 
pe calea tratativelor a foca.- 
relor de război șînt preocu
pări mereu prezente în activi
tatea diplomatică a României, 
impun respect și admirație în. 
Franța. De altfel, la convorbi
rile oficiale dintre președin
tele Ceaușescu și președintele 
Pompidou, după cum reiese și 
din declarația comună dată 
publicității, reiese cu limpe
zime că România și Franța 
au în politica lor externă mul
te puncte de vedere comune, 
iar într-o seamă de probleme

internaționale pozițiile celor 
două țări sînt foarte apro
piate. *

Nu este, aici, nimic de na
tură să surprindă, România 
cît Și Franța văd în ideea de 
colaborare internațională, în 
asigurarea securității în Euro
pa. în respectul dreptului po
poarelor la suveranitate și in
dependență cheia rezolvării 
problemelor majorare ale con
temporaneității, singura cale 
aptă să conducă la armoniza
rea intereselor tuturor state
lor, fie ele mari sau mici, la 
progresul general al societății 
umane.

Acestea sînt auspiciile sub 
care s-a desfășurat vizita în 
Franța a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, auspicii extrem de 
favorabile pentru viitorul re
lațiilor româno-franceze, pen
tru securitate și colaborare în. 
Europa, în lumea întreagă.

Primire entuziastă

Delle Alsthom
Ultima etapă a vizitei pre

ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae -Ceaușescu, în Franța 
a fost, d-upă cum se știe, orașul 
Lyon, unde șeful statului ro
mân împreună cu soția, Elena 
Ceaușescu, și ■ persoanele ofi
ciale care îi însoțesc, au sosit 

• joi seara după o călătorie 
.„sudul Franței,

Orașul, care se mîndrește a 
avea, dintre orașele franceze, 
cele mai .ample, mai vechi și 
mai profunde relații .-.de prie
tenie cu România, a dat pri
mirii oficiale făcute. șefului 
statului nostru caracterul unei 
Sincere Și călduroase mani
festări de prietenie, dragoște 
și respect pentru țara și po
porul român..

Zjarele lyoneze oglindesc 
pe, larg, începînd din prima 
pagină, în ample reportaje bo
gat iiușțrațe, manifestările 
care au avut loc ieri și anun
ță programul vizitei. -

Ziarul ,,Le Progres" acordă-.- 
^reportajelor vizitei cei mai 

important loc în pagj-na j ințp 
...M 0 pagină întreagă, fc., inte- 

cumpănit în aprecierile lan- riOT- Pe sPatț largi este pre- 
dative, nu a făcut in aceste 
zile drămuială în, a adresa 
țării noastre, conducătorului 
ei, cuvinte dintre cele mai 
calde.

Sînt apreciate în Franța di
namismul economiei româ
nești, creșterea continuă și 
într-un ritm accelerat a pro
ducției industriale, a- construc
țiilor, dezvoltarea cercetării 
științifice, înflorirea culturii. 
Cei cu care am stat de vorbă, 
oameni cu responsabilități po
litice înalte, muncitori din fa
brici, studenți, oameni,de..ști
ință, ne-au surp.rțng.prin/gra
dul înalt, prin aria largă de 
cuprindere și înțelegere a 
realității românești. Iți este 
plăcut să auzi din gura 
cezilor cuvinte precum : 
mânia este o țară care 
gresează vertiginos", „Cunoaș
tem și stimăm munca neobo
sită a poporului român, apre
ciem inteligența spiritului său 
dinamic", „în Franța țara care 
se cheamă România este 
foarte populară și îndrăgită".

într-adevăr, franc.ezul, da
torită simpatiei ce o poartă 
românilor, datorită relațiilor 
de prietenie și colaborare cu 
adînci rădăcini în trecutul isto
ric, privește cu admirație tot 
ceea ce realizează 
nostru, se bucură 
succes obținut de j 
mân. Dorința de 
mereu mai largă, 
cuprinzătoare cu 
este în Franța o dorința una
nimă. în cuvîntările pe care 
le-am ascultat, luări de pozi
ție publice, oficiale, conducă
tori de instituții, de mari 
întreprinderi industriale, di
rectori ai unor prestigioase 
centre de cercetare științifică 
au pus pe primul plan ideea 
de colaborare strînsă și cît 
mai fructuoasă cu industria 
românească, cu instituțiile ro
mânești de investigație știin
țifică.

Aceeași năzuință sinceră de 
cooperare pe bază de egalitate, 
reciproc avantajoasă au afir- 
mat-o în discuțiile bilaterale 
pe care le-au avut cu francezii 
investiți cu înalte responsabi
lități în aparatul economic, 
miniștrii care l-au însoțit în 
vizita sa în Franța pe preșe
dintele Nicolae Ceaușescu. Noi 
acorduri și înțelegeri vor con
cretiza. vpr traduce în 
această dorință comună ro- 
mâno-franceză de colaborare, 
reciproc avantajoasă.

încă un fapt se cuvine evi
dențiat cu putere în ceea ce 
privește relațiile româno- 
franceze : este cunoașterea, la 
dimensiunile ei exacte, a 
politicii externe a țării noas
tre și reșpectul de care se bu
cură în ochii francezilor aceas
tă politică. Cititorul nostru a 
putut afla din comentariile 
anterioare pe marginea vizitei 
președintelui Nicolae

fran- 
„Ro*- 
pro-

poporul 
de fiecare 
poporul ro- 

colaborare 
mereu mai 

i România

fapt

Ceaușescu aprecierile sponta
ne, opiniile de a sinceritate

zentata vizita președintelui 
' Consiliului d-e Stat și în „der

nier,e Heure Lyonaise". Pe 
lingă manifestările locale, care 
acoperă p pagină de ziar, un 
reportaj este consacrat vizitei 
în Provence. în „L’Echo", un 
amplu reportaj și numeroase 
imagini fotografice prezintă 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu Cu acest titlu pe 
cinci coloane : „Domnul
Ceaușescu a spus primarului 
din Lyon : Orașul dumnea
voastră are un loc de primă.

■ importanță în cadrul relațiilor 
" dintre Franța și Ro®nânia“. A- 
,icest titlu exprimă mîndria lyo- 
nezilor, bucuria lor, dorința 
lor de a da cît mai multă 
strălucire vizitei pe care o face 
în orașul lor un oaspete sti
mat si iubit.

★
Ultima zi a vizitei oficiale 

pe care președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae

Ceausescu, și soția sa. Elena 
Ceaușescu, au întreprins-o In 
Franța a fost consacrată cu
noașterii directe a realizărilor 
Uzinelor Delle Alsthom. cu 
care întreprinderi de resort 
din țara noastră întrețin mul
tiple legături de cooperare.

Filiala comună a companiei 
generale de electricitate și a 
fir iei Delle Alsthom dispune 
de unități productive la Lyon- 
Villeurbanne, Chalon-sur-sao- 
ne, Macon și Paris-Saint Quen
tin

Specializată în construcția 
aparatajului de medie. înaltă 
și foarte înaltă tensiune și pu
teri mari de scurtcircuit, socie
tatea Dalie Alsthom asigură 
jumătate din producția Fran
ței și aproape două treimi din 
exporturile acesteia de apara- 
taj dez deconectare și de pro
tecție a rețelelor pînă la ten
siunea de 750 kV — cea mai 
înaltă folosită în prezent în 
lume. Uzinele din Villeurban- 
ne se întind, singure, pe o 
SUpraf^iță de 80 000 mp, dintre 
care . 60,000 mp acoperiți, și 
produc anual peste 5 000 tone 
materiale electrice de cea mai 
înaltă tehnicitate

La sosire, înalții oaspeți ro
mâni și persoanele oficiale. 
care îi însoțesc au fost întâm
pinați de dl. Guyot, directorul 
general al întreprinderilor 
Delle Alsthom, și..4p. primarul 
suburbiei Villeurbanne.

Pe aleea principală de 
intrarea în întreprindere, 
întâmpinarea șefului statului 
român au venit Raymond Pel
letier, administrator-director 
general al Companiei generale 
de electricitate, și Pierre 
Ferrand, director delegat al 
Uzinelor Delle Alsthom.

în cuvintul său de bun so
sit. dl. Raymond Pelletier a 
spus : „Este o deosebită cinste 
pentru mine să urez bun venit 
șefului de stat al unei țări din 
totdeauna prietene cu țara 
noastră, în numele Companiei 
generale de electricitate, adi
că din partea a 100 000 de per-

Ja 
în

soane care lucrează în 150 u- 
zine.

Domnule președinte, natura 
impune actualmente țării dv. 
o cruda încercare, care îi atra
ge, dincolo de simpatia univer
sală, o mare admirație, pentru 
curajul -și calmul cu care, după 
exemplul președintelui ei, țara 
o înfruntă. Grupul nostru in
dustrial este bucuros să vă fi 
putut expedia cîteva materiale 
de primă urgență : grupuri e- 
lectrogene, cabluri .electrice, 
echipament de radiocomunica- 
ții. Mîine va pleca o echipă 
de tehnicieni care, împreună 
cu colegii lor români, vor face 
inventarul necesității unor re
construcții la care, fără îndo
ială, Franța va ține să-și dea 
concursul. Onoarea pe care 
ne-o faceți, domnule președin
te, vizitând țara noastră, se răs- 
fr.inge asupra tuturor france
zilor. Permiteți-mi ca, în nu
mele celor 100 C00 de salariat! 
ai Grupului C.G.E., să vă mul
țumesc călduros și să vă asi
gur de sentimentele noastre 
de prietenie pentru dv., pen
tru poporul român".

Urînd, la rîndul său, bun 
venit președintelui român, dl. 
Alfred Guyot a spus : „Am în
cheiat, în 1962, un acord de 
cooperare tehnică cu uzinele 
Electrooutere din Craiova. Re
lațiile dintre cele două între
prinderi sînt eficace pe plan 
tehnic; ele sînt excelente pe 
plan uman, și legături solide 
de prietenie și stimă unesc pe 
reprezentanții noștri, oare au 
învățat să se cunoască".

Dl. Pierre Ferrand a evocat 
concret relațiile de colaborare 
și cooperare dintre Altshom și 
întreprinderile industriale ro
mânești. în numele muncitori
lor uzinei a vorbit Jean Ra
phael, care a spus : „Domnule 
președinte, iubite prieten și to
varăș. șîntem fericiți să vă sa
lutăm in întreprindere. Vizita 
dv. ește pentru muncitorii 
francezi un eveniment impor
tant mai îr.tîi pentru că este 
prima vizită a unui șef de stat 
român iii Franța, dar — și mai 
ales — pentru că sînteți repre
zentatul unui popor care de 
25 de ani construiește socialis
mul. Putem cu ușurință con
stata astăzi remarcabila evo
luție a României in direcția 
țărilor cu înalt nivel de dez
voltare.

împreună cu toți muncitorii 
francefch noi ne bucuram pen- 

' tru. relațiile câre există între 
țările noastre pe plan indus
trial, comercial, tehnic, cultu
ral, ca și în alte domenii. Pro
blemele păcii în lume au avut 
un loc primordial în întreve
derile pe care le-ați avut cu 
conducătorii francezi. Imensa 
majoritare a muncitorilor este 
conștientă de importanța ma
joră a acestor chestiuni și tot. 
ceea ce se face pozitiv în a- 
cest domeniu este întimpinat 
cu bucurie de muncitorii fran
cezi".

în; încheiere, vorbitorul l-a 
rugat . pe președintele 
Ceaușescu să transmită tutu
ror, muncitorilor și poporului 
român salutul frățesc al lu
crătorilor de la „Delle-Alst- 
hom“.

Mulțumind pentru cuvintele 
ce i-âu fost adresate, pentru 
aprecierile calde la adresa po
porului român, a muncitorilor 
din România, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu a subliniat carac- 

•> terul pozitiv și fructuos al vi
zitei făcute în Franța, ai con-

vorbirilor pe care le-a purtat 
cu președintele Pompidou și 
ceilalți conducători francezi. 
Relevînd progresele înregistra
te în colaborarea între Delle- 
Alsthom și întreprinderile ro
mânești, PREȘEDINTELE 
CEAUȘESCU, a spus 1

„îmi exprim speranța că 
după vizita în această între
prindere modernă, relațiile dv. 
de cooperare și colaborare cu 
întreprinderile din România 
vor cunoaște o dezvoltare și 
mai mare în interesul celor 
două țări. Președintele român 
a dat glas convingerii sale că, 
la fel cu muncitorii români, 
cu întregul nostru popor, mun
citorii francezi și muncitorii 
din întreaga lume, toți oame
nii de bună credință sînt dor
nici să trăiască în bună înțele
gere, în pace. în timpul vizitei
— a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — împreună cu 
președintele Pompidou 
căzut de acord să căutăm căile 
și mijloacele pentru a întări 
securitatea și pacea în Europa 
și în lume. La ora actuală, a- 
ceasta este preocuparea esen
țială a conducătorilor tuțuror 
țărilor și popoarelor care nă
zuiesc să trăiască în pace. Am 
căzut, de asemenea* de acord
— a arătat președintele Con
siliului de Stat — să dezvol
tăm în mod substanțial coo
perarea între Franța și Româ
nia în toate domeniile — eco
nomic, tehnic, științific și cul
tural.

Vă rog să transmiteți tutu
ror salariaților întreprinderii 
dv. urarea noastră pentru noi 
succese, pentru prosperitate și 
fericire".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vizitează apoi uzinele „Delle 
Altshom". Grupuri compacte 
de muncitori îl salută pe oas
petele român. Lăsînd pentru 
cîteva minute lucrul, ei au ie
șit din secții și, masați pe 
aleile uzinei, îl aplaudă cu 
căldură pe președintele român. 
Pe chipurile Ipr se citește 
bucuria pentru această întîl- 
nire ; bărbați și ferpei fac 
semne prietenești, fiecare vrea 
să fie cît mai aproape, să-i 
adreseze cuvinte £e salut. To
varășul Ceaușescu se oprește 
în dreptul lor, și trecînd de-a 
lungul culoarului viu, strînge 
sute de mîini. Cîteva muncir 
toare, care știau că întreprin
derea lor va' fi vizitată de pre
ședintele Ceaușescu și-au adus 
și copiji care au oferit oaspe
telui de onoare, flori, îmbră- 
țișîndu-L. La.; rinriul, șău,.. to-1( 
varășa Eleha Ceaușescu strîn-

Președintele Nicolae Ceaușescu strînge miinile sulelor de muncitori de la Uzinele Delle-AJsthom 
tenifi să salute pe înaltul oaspete.

ge mîinile ce i se întind, răs
punde manifestațiilor de sim
patie.

Președintele Consiliului de 
Stat al României a vizitat 
principalele secțij ale uzine
lor : atelierele de montaj, la
boratoarele de încercare și 

. Centrul de cercetări științifice. 
El s-a oprit și a examinat cu 
interes o serie de produse fa
bricate aici pentru a fi livrate 
României. Inginerii și tehni
cienii uzinei răspund întrebă
rilor pe care le pune pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. 
în încheiere, gazdele au de
monstrat capacitățile tehnice 
ale unora dintre cele mai mari 
realizări ale uzinelor în do- 

■ meniul controlului aparataju
lui pentru înalte , tensiuni și 
înalte frecvențe pe câre îl fa
brică.

Vizitarea uzinelor ,,Delle- 
Alsthom" a prilejuit o caldă 
și mișcătoare manifestare de 
prietenie a muncitorilor fran
cezi față de poporul român, 
față de conducătorul său.

Cooperare
fructuoasă in toate

domeniile

generator — și să mă gîndesc 
la poetul Apollinaire care a 
spus că este o pasăre ce renaș
te din oroprîa-i cenușă.

Ați vizitat compania de ex
ploatare a Languedoc-ului, 
unde ne-am propus să exploa
tăm o suprafață de 180 000 
ha., din toate punctele de ve- 
dfere, atît al irigațiilor cît și 
al reorientării piețelor și al 
urbanismului. Ați putut ast
fel să vă formați o oarecare 
idee despre Franța. Ați avut 
ocazia să vedeți progresul și 
eforturile pe care le facem 
pentru a ne menține locul în 
lume în ceea ce privește ca
pacitatea tehnică și competiti
vitatea.

De fapt, din acest punct de 
vedere, cred că ambițiile noas
tre se compară cu ambițiile 
dv. De aceea, am ținut să vă 
arătăm aceste realizări, în 
care, de altfel, și România, în 
parte din ele, este interesată.

La Paris am avut, de ase
menea, ocazia să vorbim des
pre aceste ambiții ale țărilor 
noastre, am spus că vrem să 
dublăm schimburile în anul 
vi’tor și că dorim să le diver
sificăm. De fapt, ne-am propu
ne să părăsim din ce în ce mai 
mult domeniul schimburilor 
tradiționale pentru, a ne con
sacra unui domeniu nou — 
cooperarea industrială. Pentru 
aceasta v am arătat Uzina 
„Renault**.

După vizita generalului de 
Gaulle in România, s-a creat,

dună cum știți, Com Ttul de 
cooperare franco-română.^red 
că este o bună măsură de a 
colabora prin acest comitet. 
Mi s-a spus de către unii din 
însoțitorii dv. că sînteți un om 
căruia îi plac realizările con
crete. Aveți perfectă drepta
te. lata, noi avem ocazia să 
vi le of arini și dorim să vi Ie 
oferim. Cred că nu poate 
constitui un element de mi
rare faptul că în vederi
le noastre există multe punc
te comune. Este un lucru 
foarte normal, căci atît Fran 
ța cît și România sînt țări 
conștiente de personalitatea 
lor, sînt țări ambițioase pe 
planul dezvoltării industriale 
și tehnice. In ultimă instanță, 
scopul urmărit este și un scop 
social. Iată de ce noi acordăm 
primul rang expansiunii în ve
derea atingerii acestui scop, 
al finalității sociale.

Cred. de altfel, domnule 
președinte, că succesul călă
toriei dv. se datorează în mare 
parte personalității dv., perso
nalitate de om de stat a că
rui competență, a cărui auto
ritate și calm ne-au impresio
nat. Și se datorează, de ase
menea, și personalității doam
nei Ceaușescu, care are gust 
atît pentru lucrurile de artă, 
cît și pentru realizările tehni
ce. Aș vrea, așadar, să ridic 
paharul și să spun „trăiască 
prietenia între țările^4i po
poarele noastre.<6^

Președintele Consiliului de Stat al României examinează cu inte res produsele fabricate de uzi
nele Delle-Alsthom. '

în încheierea vizitei la Lyon 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, notabilitățile ora
șului au oferit un dejun în o- 
noarea șefului statului român.

în' somptuoasa sală de re
cepții a Palatului prefec
turii Rhonului, se aflau 
prefecții de Rhone-Alpes, Max 
Moulins, ’ 
Pinton, 
Pradel, 
general 
Andre 
militar al orașului, senatori și 
deputați, președinții Comerei 
de Comerț și Industrie, Comi
tetului regional de dezvoltare 
economică, grupurilor indus
triale E.R A.P. și Altshom,

Louis Joxe, Auguste 
foști miniștri, Louis 
primarul Lyonului, 
de corp de armată 

Lalande, guvernatorul

consilieri municipali, rectorul 
Universității din Lyon și alte 
personalități. Reprezentanții 
vieții politice a Lyonului pre
zintă cu acest prilej omagiile 
lor președintelui Nicolae 
Ceaușescu și soției sale, Elena 
Ceaușescu, exprimă gratitudi
nea lor pentru onoarea pe care 
le-au făcut-o înalții oaspeți vi
zitând acest al treilea mare o- 
raș al Franței, sentimentele de 
prietenie față de România.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o ambianță de 
caldă cordialitate, ministrul 
Francois Xavier Ortoli și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Cuvintul ministrului
Francois Xavier Ortoli

Domnule președinte, 
Doamnă,

dv. 
ex- 
din 
din

în momentul plecării 
din Franța, aș dori să vă 
prim din toată inima, atîț 
partea guvernului, cit și 
partea întregului popor fran
cez, mulțumiri pentru că ați 
binevoit să ne vizitați. în
tr-adevăr, pentru noi a fost o 
deosebită plăcere să primim 
pe șeful statului român și o 
mare bucurie să avem în 
Franța un prieten care este, 
totodată, omul care conduce o 
națiune foarte apropiată de a 
noastră. Și trebuie să yă spun 
că am fost foarte fericit că am 
avut prilejul să vă însoțesc în 
această călătorie, împreună cu 
doamna Ceaușescu, cu miniștri 
și cu celelalte personalități 
care vă însoțesc.

Am fost foarte mîndru să 
vă pot arăta realizările unei 
Franțe moderne, să vă arăt că 
Franța este o țară care înain
tează spre progres. Ați putut 
să remarcați un progres din 
punct de vedere tehnic, din 
punct de vedere al sporirii 
capacității științifice. Ați avut 
ocazia să vizitați întreprinde
rea noastră aeronautică, unde 
ați putut vedea o Franță cu o 
mare tradiție în acest dome
niu.

Ați văzut că, într-adevăr, 
noi sîntem competitivi și 
prezenți pe toate piețele inter
naționale cu realizări în do
meniul industrial, domeniu 
unde mediocritatea nu este 
tolerată. Aș vrea să citez doar 
un exemplu al acestor reali
zări ale noastre — avionul 
„Concorde".

Ați vizitat compania inter
națională de informatică. Este 
ceva cu totul nou atît în Fran
ța, cît și în întreaga lume. în 
această întreprindere, cu totul 
deosebită, asistăm la un feno
men nou, acela al suplinirii 
memoriei oamenilor, a țărilor, 
cît și a secolelor, dacă pot spu
ne așa, incit domeniile care ră- 
mîn omului sînt doar acelea 
ale imaginației și deciziilor. 
Ați văzut după aceea întreprin
derea din Cadarache, unde ați 
putut vizita diverse sectoare 
ale energiei atomice. Ați pu
tut constata cum va arăta do
meniul energiei atomice în a- 
nii 1980—1985 
dea proiectele 
toare uriașe, 
regeneratoare,
bilul este transformat pînă la 
epuizarea uraniului. Cred că 
aș putea să-mi îngădui să fac 
o comparație cu pasărea aceea 
legendară „l’hoenix" — cum 
am denumit prototipul acestui

și ați putut ve- 
acelor genera- 
numite supra- 
unde combusti-

Cuvintul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule ministru.
Doamnelor și domnilor,

înainte de a părăsi frumoa
sa ospitaliera dv. țară, do
resc să mulțumesc încă o dată 
domnului președinte Pompi
dou pentru invitația de a vi
zita Franța, pentru progra
mul deosebit de plăcut care 
ni s-a oferit. în timpul vizi
tei de cinci j:ile în Franța, am 
cules impresii deosebit de plă
cute ; este greu să redau pe 
scurt impresiile de la întreve
derile și discuțiile cu preșe
dintele Pompidou, cu miniș
trii Franței, de la întîlnirile 
cu personalități din diferite 
departamente și orașe ale 
Franței, din vizitele începute 
la Paris și terminate la Lyon.

Așa cum a subliniat aici dl 
ministru Ortoli, în cadrul a- 
cestei vizite am putut cunoaște 
nemijlocit activitatea cîtorva 
întreprinderi și companii fran
ceze. Desigur, știam și înainte 
că industria Franței are re
zultate minunate ; o serie de 
produse ale industriei fran
ceze se găsesc și în România, 
între întreprinderi românești 
și franceze, inclusiv cu cele 
vizitate, există relații de coo
perare. Ne-a lăsat o impresie 
deosebită vizita pe care am 
făcut-o la Renault — o uzină 
modernă cu care România 
cooperează de mult, la 
trul aeronautic din
— unde am remarcat mai ales 
activitatea pentru crearea a- 
vionului „Concorde", acest 
mijloc de transport modern 
de mare capacitate, cu înalte 
performanțe. De altfel, cu 
„Sud-Aviation“ sperăm să a- 
jungem la încheierea tratati
velor privind începerea pro
ducției de elicoptere în Româ
nia.

Ne-a impresionat, la fel, în 
mod plăcut, vizita la Centrul 
de informatică, cu care, de 
asemenea, România coope
rează. Am remarcat cu mult 
interes la Centrul de energie 
nucleară din Cadarache fap
tul că în centrul cercetărilor 
nucicz sg acordă o atenție 
deosebită poidui ; și România

cen- 
Toulouse

este în mod deosebit interesa
tă în folosirea pașnică a ener
giei nucleare. De altfel, între 
atomiștii francezi și români e- 
xistă relații vechi de colabo
rare, situate astăzi la un ni
vel destul de ridicat. Am vi
zitat una din întreprinderile 
moderne de aparataj electric 
din Lyon, cu care, de aseme
nea, România dezvoltă relații 
de colaborare. Am spus și în 
timpul vizitei la această în
treprindere eă ne-au lăsat o 
impresie foarte plăcută buna 
organizare a activității, nive
lul tehnic ridicat al produse
lor. Discutînd cu cadrele uzi
nei, ne-am exprimat dorința
— și sînt convins că așa va fi
— ca tot ceea ce producem în 
cooperare cu această între
prindere în România să fie 
la același înalt nivel calitativ.

După cum vedeți, doamne
lor și domnilor, cu aproape 
toate aceste întreprinderi mo
derne — de vîrf, aș putea spu
ne — țara noastră are relații 
de cooperare în producție. A- 
ceasta nu este întîmplător ; se 
datorește faptului că România 
a pășit cu hotărîre pe calea 
industrializării, că a obținut 
succese de seamă ne acest 
drum. România, ca și Franța, 
este hotărîtă ca în următorii 
ani să facă tot mai mult pe 
această cale. Societatea pe 
care noi o construim — socie
tatea socialistă, chemată să 
asigure poporului nostru un 
nivel de viață tot mai ridicat
— nu se poate înfăptui fără 
o industrie modernă, înainta
tă.

De asemenea, noi acordăm 
o atenție deosebită colaborării 
și cooperării cu Franța în do
meniul științei, Știm că 
multe domenii Franța se si
tuează pe locurile cele ’ 
bune. România, de asemenea, 
face eforturi mari în domeniul 
cercetării științifice, deoare
ce pînă la urmă nici indus
tria, nici agricultura nu se 
pot dezvolta decît pe baza ști
inței celei mai înaintate. Iată

în
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de ce doresc să-mi exprim sa
tisfacția pentru că am putut 
vedea cîteva din întreprinde
rile și societățile industriale 
modeme ale Franței. Doresc 
să mulțumesc conducătorilor 
acestor societăți și întreprin
deri pentru faptul că ne-au a- 
rătat deschis și sincer, în mod 
prietenesc, preocupările și re
zultatele pe care le-au obți
nut în activitatea lor.

Așa cum ați menționat, dom
nule ministru, am vizitat com
pania de irigații și amenajări 
agricole, cu care, de aseme
nea, de cîțiva ani, România 
cooperează. De altfel, si Ro
mânia a realizat în ultimii 5 
ani irigații pe circa 600 000 de 
hectare ; pentru următorii ani. 
avem un program pentru iri
garea a peste 1 milion ha. De 
aceea, apreciez în mod deose
bit colaborarea cu compania 
franceză, sperînd că prin a- 
ceasta vom putea folosi expe
riența bună pe care o are a- 
ceastă societate.

Desigur, vorbind do ceea ce 
am văzut în industrie și agri
cultură. nu pot să nu mențio
nez în mod deosebit întâlniri
le eu inginerii, muncitorii, cu 
cetățenii din diferite localități 
ale Franței — cu oamenii care, 
pînă la urmă, au rolul hotărî- 
tor în tot ceea ce s-a creat 
și se va crea pe acest pămint. 
Faptul că peste tot am fost 
întâmpinat cu prietenie con
stituie o expresie a relațiilor 
tradiționale dintre Franța și 
România.

Apreciez că, în urma vizitei 
pe care generalul de Gaulle a 
făcut-o acum doi ani în țara 
noastră, relațiile dintre țările 
noastre au cunoscut o puterni
că dezvoltare, că în urma vizi
tei pe care am întreprins-o în 
aceste zile în Franța, a între
vederilor și convorbirilor cu 
președintele Pompidou se 
deschid noi posibilități pentru 
dezvoltarea relațiilor de cola-t 
borare și cooperare multilate
rală dintre țările noastre. Și 
nu numai asupra problemelor 
privind dezvoltare^ relațiilor 
bilaterale am căzut de acord, 
dar chiar și asupra probleme
lor internaționale, cum sînt 
securitatea în Europa, pacea 
în Indochina și Orientul Apro
piat, a problemelor privind 
promovarea unor relații noi 
între popoare, relații bazate 
pe respectul Independenței și 
suveranității naționale a fiecă
rei națiuni, s-a realizat — aș 
putea spune — o înțelegere 
deplină.

Iată de ce încheiem vizita 
în Franța cu o deosebită satis
facție, apreciind că rezultate
le ei sînt foarte bune. înainte 
de a încheia, doresc să-1 rog 
pe domnul ministru Ortoli să 
transmită încă o dată domnu
lui președinte Pompidou mul
țumirile mele și cele mai bune 
urări de prosperitate pentru 
Franța.

Aș dori, de asemenea, să a- 
dresez mulțumiri și urări 
bine tuturor celor care în 
ceste zile nc-au întîmpinat 
deosebită prietenie și ospita
litate ; doresc să-i mulțumesc 
d-lui ministru 
rupt o parte din munca 
pentru a ne însoți în vizita 
în Franța. Ne-a făcut plăcere 
că, în cursul vizitei, am avut 
discuții din care am putut 
constata competența cu care 
dl. ministru Ortoli se ocupă 
de problemele cu care este în
sărcinat de guvernul francez. 
Am spus și ieri la întâlnirea 
de la primărie și spun și 
acum că ne-a făcut o deose
bită plăcere vizita în frumosul 
dv. oraș, Lyon. Doresc să vă

urez dv. locuitorilor orașului, 
realizarea tuturor dorințelor 
de prosperitate și fericire.

înainte de plecare, urez încă 
dată poporului francez celeO

mai bune rezultate în dezvol
tarea patriei sale independen
te, puternice, libere.

Vive l’amitie e-ntre Ie peuple 
roumain et le peuple francais !

Plecarea din Lyrni
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...Ultimele momente ale vizi
tei șefului statului român la 
Lyon au oferit din nou lyonezi- 
lor prilejul să-și exprime sti
ma și simpatia lor față de 

. înaltul oaspete. Numeroși tre
cători se opresc la trecerea 
cortegiului prezidențial în 
drumul spre aeroport, de-a 
lungul monumentalelor bule
varde ale orașului, fac semne 
prietenești de salut.

La aeroportul Lyon—Bron, 
unde pe înalte catarge flutură 
tricolorele celor două țări, 
președintele statului român 
este salutat cu onoruri mili
tare. răsună apoi imnul de stat 
al țârii noastre. înalții oaspeți 
români sînt conduși la scara

de persoanele ofi-avionului
ciale franceze care l-au înso
țit în provincie, de notabilită
țile Lyonului. Președintele 
Nicolae Ceaușescu își ia cu 
căldură rămas bun de la mi
nistrul Francois Xavier Ortoli, 
de la ambasadorul Franței în 
România, de la prefectul de 
Rhdne-Alpes, de la primarul 
orașului și de la ceilalți re
prezentanți ai Lyonului.

Sînt de față Constantin Fli- 
tan, ambasadorul României la 
Paris, precum și membri ai 
ambasadei.

La ora 15,30, avionul prezi
dențial a decolat, îndreptîn- 
du-se spre patrie, fiind înso
țit pînă la graniță,, sub cerul

In incinta Uzinelor din Villeurbanne

rțw -

azuriu al Franței, de o forma
ție de onoare a aviației milita
re franceze...

înainte de a se urca la bor
dul avionului, care avea să-1 
ducă în patrie, președintele 
Consiliului de Stat a fost soli
citat de numeroși ziariști să 
dea o scurtă declarație în le
gătură cu vizita sa în Franța. 
Președintele român a spus :

„Sîntem în ultima zi a vizi
tei făcute în frumoasa dv. pa
trie. Aș vrea să exprim încă 
o dată mulțumiri președinte
lui Pompidou pentru prilejul 
pe care ni l-a oferit de a cu
noaște munca și viața poporu
lui francez. Vizita și discuții
le avute cu președintele Pom
pidou au fost deosebit de rod
nice. Ne întoarcem acasă cu 
impresii plăcute despre Fran
ța și poporul francez. Consi
der că prietenia dintre Franța 
și România va cunoaște o dez
voltare și mai puternică. Urez 
poporului francez multă feri
cire și pace“.

La întrebarea pusă de un 
ziarist dacă președintele ro
mân apreciază că între politi
ca generalului de Gaulle și 
cea a președintelui Pompidou 
există o continuitate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a răs
puns : „Da, există o continui
tate. Așa cum există o conti
nuitate în dezvoltarea relații
lor dintre Franța și România. 
Sînt deosebit de îneîntat că 
între noi se dezvoltă relațiile 
de prietenie".

★
în bogata cronică a rapor

turilor româno-franceze de se
culară tradiție, vizita preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu în 
Franța, prima vizită oficială 
a u-nUi șef de stat român în 
această țară, constituie o nouă 
și remarcabilă etapă în dez
voltarea prieteniei româno- 
franceze, un exemplu de coo
perare fructuoasă între ' toate 
statele, indiferent de regimul 
lor social, o contribuție în
semnată la opera de edificare 
a păcii și securității po
poarelor.

Manifestările de caldă sim
patie, stimă și cordialitate cu 
care șeful statului român a 
fost întîmpinat pe întreg par
cursul vizitei sale în Franța, 
primirea deosebit de călduroa
să făcută ..........................
cit și de populație confirmă 
prestigiul și prețuirea de care 
se bucură personalitatea pre
ședintelui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, politica 
României socialiste consacrată 
țelurilor celor mai nobile ale 
umanității — pacea, progresul, 
securitatea tuturor națiunilor 
lumii.

atît de oficialități,

N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI 
ION BADEA

FOTO : Anghel Pasat, 
Ion Dumitru

PREȘEDINTELUI TELEGRAMĂ

DECLARAȚIA
ROMANO FRANCEZĂ

ROMÂN-O MARE REUȘITĂ"
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Președintelui 
Republicii Franceze, GEORGES POMPIDOU, următoarea 
telegramă :

declarații ale unor personalități franceze 
privind vizita președintelui Consiliului

de Stat

(Urmare din pag. I)
de burse pentru specializare, extinderea acor
durilor între instituțiile cultural-științifice 
din cele două țări. în această privință, Biblio
teca franceză deschisă la București, în 1969, 
ca și Biblioteca română, care urmează să fie 
deschisă la Paris, vor fi un bun mijloc de 
asigurare a unei difuzări mai largi a limbilor 
și a culturii celor două popoare, contribuind, 
astfel, Ia o mai bună înțelegere reciprocă. Cele 
două părți au subliniat, de asemenea, cu in
teres, dezvoltarea schimburilor artistice româ- 
no-franceze, relevată în mod deosebit de or
ganizarea, în prezent. Ia Paris, a unei mari 
expoziții consacrate comorilor artei vechi din 
România.

Pe de altă parte, progresul cooperării 
științifice a fost constatat de către Comisia 
mixtă guvernamentală româno-franceză, care 
a ținut a doua sa sesiune Ia București, de la 
8 la 12 ianuarie a.c. Această cooperare a de
pășit stadiul contactelor și al studiilor pre
liminare și se traduce prin acțiuni concrete, 
atît în domeniul cercetărilor fundamentale, 
cit și în acela al aplicărilor practice. Rezul
tatele cele mai semnificative au fost înregis
trate în domeniile chimiei, fizicii, matematicii 
și calculului automatic, al energeticii, al pe
trolului, precum și al biologiei și al medi
cinii.

în vederea completării cadrului juridic al 
raporturilor reciproce și pentru a favoriza, 
în continuare, lărgirea relațiilor româno-fran- 
ceze în ansamblul lor, părțile au convenit să 
înceapă negocierea unui Acord de asistență 
juridică și a unui Acord de navigație mari
timă.

Instrumentele de ratificare a convenției 
consulare între cele două țări au fost schim
bate la 16 iunie 1970. Sînt în curs convorbiri 
în vederea semnării, în curînd, a unui Acord 
de cooperare în domeniul turismului.

Cele două părți au constatat cu satisfacție 
că guvernele român și francez au dezvoltat 
în ultimii ani practica consultărilor între mi
niștri și înalți funcționari ai celor două state 
cu privire la problemele internaționale de 
interes comun. Ele s-au declarat de acord 
asupra utilității unor astfel de consultări și 
au convenit să Ie dezvolte și să ie aprofun
deze în viitor.

PARZS. — Corespondentul A- 
gerpres, Alexandru Gheorghiu, 
transmite : Largul ecou al vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Franța este confirmat și de 
declarațiile foarte călduroase pe 
care continuă să le facă diverse 

. personalități pariziene. Acestea 
scot în evidență înalta semnifi
cație a vizitei, prestigiul de care 
se bucură șeful statului nostru, 
politică României socialiste.

„Populația Parisului a primit 
cu multă căldură și entuziasm 
pe președintele României, dom
nul Nicolae Ceaușescu, mi-a de
clarat domnul Etienne de Veri- 
court, președintele Conciliului 
Municipal al Parisului. Aceasta 
constituie o mărturie că domnia 
sa și România sînt populari în 
Fjanța. După cum știți, am fost 
recent la București, unde am a- 
vut plăcerea să-l cunosc personal 
pe președintele Ceaușescu. M-am 
bucurat foarte mult că am avut 
posibilitatea să-l primesc, la ria
dul meu, la Paris, pe președinte 
și pe soția sa în Palatul Primă
riei, atît de încărcat de secole de 
istorie.

Convorbirile ce au avut loc la 
Paris au fost, după dte știu, rod
nice și pot să afirm că au ieșit 
din cadrul obișnuit al politeței, 
ele închegînd o cooperare de vii
tor fructuoasă în domeniul teh
nic, industrial și cultural.

Ca un semn de prețuire față 
de România, ca o dovadă a prie
teniei pe care o nutrim față de 
dumneavoastră, am constituit, cu 
ocazia acestei înalte vizite, la 
Consiliul Municipal al Parisului, 
un Comitet de prietenie Franța- 
România, la care au și aderat 
deja numeroși consilieri munici
pali.

Vizita președintelui român la 
Paris a fost, după părerea mea, 
o mare reușită*.

Referindu-se la primirea căl
duroasă făcută președintelui 
Nicolae Ceaușescu, precum și la 
importanța vizitei făcute în Fran
ța de șeful statului român pentru 
dezvoltarea viitoare a relațiilor 
româno-franceze, cunoscuta co
mentatoare diplomatică Gene-,

vieve Tabouis mi-a spus urmă
toarele : „Am constatat că vizi
ta președintelui Ceaușescu la noi 
a fost pregătită cu o mare grijă, 
că președintele Republicii i-a re
zervat nu mai puțin de trei în
trevederi personale, ceea ce ilus
trează de cită considerație se 
bucură la noi domnul Nicolae 
Ceaușescu. Nouă, comentatorilor 
diplomatici francezi, care sînțem 
obișnuiți să vedem atîția șefi de 
stat la Paris, domnul Ceaușescu 
ne-a apărut ca un geniu al di
plomației. Noi, francezii îl ad
mirăm. Pentiu noi, domnul 
Nicolae Ceaușescu întruchipează 
un simbol al independenței na
ționale, după cum și Franța, la 
rîndul ci, este împotriva politicii 
de bloc.

Apreciez că convorbirile 
Ceaușescu — Pompidou vor a- 
vea multe urmări favorabile în 
viitor. Vizita sa în Franța con
stituie un mare succes diplomatic 
și politic. Cred că este foarte 
important și oportun faptul că 
președintele României a venit în 
acest moment în Franța, cînd și 
țara noastră are mari proiecte 
politice. Cred că pot afirma că 
Franța vede în domnul Nicolae 
Ceaușescu un mare prieten, un 
mare om de stat și, în circum
stanțe dificile, un prieten în
seamnă viața. Vizita sa în Fran
ța a făcut mai mult în cele d- 
teva zile decît ani întregi de re
lații".

„Noi considerăm această vizită 
a președintelui Ceaușescu ca un 
eveniment politic de mare im
portanță și ne exprimăm satisfac
ția că pot exista raporturi de a- 
semenea natură între cele două 
țări ale noastre", mi-a declarat, la 
rîndul său. Rene Buhl, secretar 
al C.G.T., cel mai important 
centru sindical din Franța.

Sper că schimburile de vederi 
care au avut loc cu prilejul vi
zitei vor permite să se avanseze 
spre soluționarea problemelor ce 
privesc pacea și mai cu seamă, 
problema convocării conferinței 
pentru securitatea europeană".

Domnul Leo Hamon, secretar 
de stat pe lîngă primul ministru

și purtător de cuvînt al guvernu
lui francez, mi-â declarat că 
„vizita președintelui României și 
a miniștrilor care l-au însoțit în 
Franța va avea cu siguranță e* 
fecte foarte binefăcătoare asupra 
dezvoltării relațiilor noastre". 
„Mă gîndesc moi întîi — a spus 
interlocutorul — la relațiile bi
laterale in diferitele domenii, 
începînd de la cooperarea tehni
că și culturală pînă la cooperarea 
economică foarte avansată. Mă 
gîndesc, de asemenea, la luările 
de poziții ale celor două țări in 
marile probleme care preocupă 
lumea și, îndeosebi, continentul 
nostru". Noi, unii și alții, vrem 
o Europă în care fiecare stat să 
fie liber, liber în ce privește per
sonalitatea sa națională, liber în 
a-și aduce contribuția la destinde
re și la cooperarea tuturor, a spus 
mai departe purtătorul de cuvînt 
al guvernului francez, continuînd: 
„înapoind Franței vizita pe care 
generalul de Gaulle a făcut-o a- 
cum doi ani în România, domnul 
președinte Ceaușescu contribuie 
astfel la continuarea unei politici 
care pleacă de la afinitățile noas
tre latine, pentru a ajunge pînă 
la solidaritățile cele mai vaste".

La riadul său, domnul Jacques 
Fauvet, directorul influentului 
cotidian „Le Monde", mi-a îm
părtășit opinia sa asupra ecoului 
răsunător al acestei vizite oficia
le a șefului statului român.

„Vizita președintelui Ceaușescu 
în Franța trebuie să aibă efecte 
fericite asupra relațiilor comer
ciale între cele două țări, permi- 
țînd României să-și sporească vo
lumul exporturilor sale în Franța.

Guvernele francez și român au 
puncte de acord în ce privește 
conflictele din Orientul Mijlociu 
și Indochina. Vizita președinte
lui României a făcut să se înțe
leagă mai bine interesul pe care 
îl. au în comun cele două țări 
de a favoriza întrunirea conferin
ței în problemele securității eu
ropene. Dacă adăugăm și rapor
turile umane ce s-au stabilit In
tre cei doi președinți, se poate 
spune că bilanțul acestei vizite 
este cu certitudine pozitiv".

Părăsind teritoriul Franței, doresc să vă exprim, încă o 
dată, mulțumirile noastre călduroase pentru primirea deose
bit de cordială și ospitalitatea desăvîrșită de care ne-am 
bucurat în tot timpul șederii noastre In frumoasa dumnea
voastră țară.

îmi exprim convingerea că vizita noastră în Franța, 
schimbul fructuos de vederi pe care l-am avut cu acest prilej 
vor contribui la întărirea pe mai departe a relațiilor prie
tenești, tradiționale, dintre popoarele noastre și, în același 
timp, la dezvoltarea încrederii și cooperării între națiunile 
europene, la consolidarea climatului de 
continent și în lumea întreagă.

Folosesc această ocazie pentru a vă 
voastră și întregului popor al Franței
bune urări de sănătate și fericire, de progres, prosperitate 
și pace.

pace și securitate pe

transmite, dumnea- 
prietene, cele mai

★
Cei doi șefi de stat au expus ideile esen

țiale pe care se bazează politica guvernelor 
lor. Ei au constatat cu satisfacție apropierea 
punctelor Jor de vedere în legătură cu o se
rie de probleme internaționale majore. Cele 
două țări au ca scop dezvoltarea de relații 
pașnice și de raporturi de cooperare între 
toate națiunile, indiferent de ideologia și regi
murile lor.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Georges Pompidou au examinat în acest 
spirit problemele europene. în scopul elimi
nării principalelor cauze de litigii și de ten
siune este necesar să fie recunoscute și satis
făcute preocupările legitime ale tuturor sta
telor în ceea ce privește securitatea lor. La 
capătul acestui proces, politica blocurilor va' 
trebui să facă loc unei organizări de secu
ritate, reclamînd un sistem de angajamente 
și măsuri concrete, care să excludă folosirea 
forței și să asigure dezvoltarea pașnică a sta
telor europene intr-un climat de destindere, 
înțelegere și cooperare. Constatând că instau
rarea unei asemenea stări de lucruri nu poa
te fi decît rezultatul unei evoluții progresive, 
cele două părți consideră că toate statele 
europene trebuie să depună eforturi în peri
oada actuală pentru a crea ‘ondiții suscep
tibile de a o favoriza. Prima din aceste con
diții este respectarea principiilor independen
ței, suveranității, egalității, neamestecului în 
afacerile interne, integrității teritoriale și a 
colaborării reciproc-avantajoase, care trebuie 
să stea la baza relațiilor dintre țări, indife
rent de regimul lor social. Orice știrbire adu
să acestor principii este de natură să gene
reze tensiune sau să creeze divergențe cu 
grave consecințe pentru pacea și cooperarea 
între popoare.

Cele două părți consideră, pe de altă parte, 
că diversele convorbiri care au Ioc în prezent 
asupra marilor probleme europene, nerezol
vate încă, au o semnificație importantă. Ele 
sînt convinse că succesul acestor convorbiri 
ar trebui să permită nu numai normalizarea 
și ameliorarea raporturilor dintre țările care 
iau parte la acestea, dar să exercite și o in
fluență asupra relațiilor existente între toate 
statele europene și să marcheze un progres 
spre stabilirea încrederii și a securității în 
întreaga Europă.

Cei doi șefi de stat consideră că această 
evoluție, răspunzînd dorințelor comune, ar fi 
facilitată de întrunirea unei Conferințe euro
pene, care să ia măsuri proprii, de natură să 
asigure în mod efectiv securitatea fiecărui 
stat european și să dezvolte între ele schim
burile cooperarea economică, culturală, 
științifică și tehnică. Obiectivul însuși al aces
tei conferințe trebuie deci să constea în a sub
stitui unei confruntări a blocurilor apropierea 
statelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Georges Pompidou au fost de acord că 
România și Franța, datorită trecutului și inte
resului care Ie leagă una de cealaltă, pentru 
progresul securității europene, au un rol im
portant de jucat în această evoluție. în ace
lași timp, ei au subliniat că edificarea securi
tății europene trebuie să fie opera tuturor sta
telor interesate, fiecare țară avînd drepturi 
și responsabilități egale în ceea ce privește 
realizarea acestui obiectiv. .Ei s-au felicitat 
pentru contactele temeinice care au avut deja 
loc în trecut între cele două guverne în pro
blemele cooperării și securității în Europa și 
s-au declarat de acord pentru menținerea și 
dezvoltarea consultărilor intre ei în această 
privință, ca și cu alte state interesate.

Convorbirile s-au referit, de asemenea, la 
situația din Indochina. Cei doi șefi de stat au 
constatat cu o profundă îngrijorare că aceasta 
nu încetează a se agrava, pe măsură ce se ex
tinde intervenția străină. Ei s-au pronunțat 
pentru încetarea cit mai curînd posibil a 
războiului din Vietnam și, în general, pentru 
reglementarea pașnică a conflictului din Indo
china, pe baza acordurilor de Ia Geneva, ast
fel ca popoarele din această regiune a lumii 
să poată dispune liber de soarta lor.

Cei doi șefi de stat au examinat situația 
din Orientul Mijlociu. Ei au exprimat aceeași 
neliniște în fața tensiunii crescînde și a în
mulțirii actelor de ostilitate în această regiu
ne. Ei consideră că aplicarea rezoluției Con
siliului de Securitate din 22 noiembrie 1967 
constituie condiția esențială a soluționării cri
zei in Orientul Mijlociu.

Cele două părți apreciază că pacea în a- 
ceastă regiune trebuie să aibă la bază retra
gerea trupelor Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate, recunoașterea și respectarea 
dreptului Ia existență, independență și inte
gritate teritorială al tuturor statelor, rezol
varea problemei refugiaților palestinieni, în 
conformitate cu interesele lor legitime.

Cele două părți au subliniat importanța ro
lului care revine Organizației Națiunilor Uni
te în menținerea păcii și securității internațio
nale și s-au declarat favorabile întăririi aces
tei organizații, pe baza universalității ei și a 
respectării principiilor Cartei.

Cei doi șefi de stat au subliniat importanța 
pe care o acordă realizării unor progrese sub
stanțiale în domeniul dezarmării, în primul 
rînd a celei nucleare, pe baza unui control 
adecvat. Un progres în această direcție ar 
avea o influență considerabilă pentru îmbu
nătățirea climatului internațional.

Cei doi șefi de stat au exprimat satisfacția 
lor pentru rezultatele acestei vizite, care, ca 
și vizita generalului Charles de Gaulle in Ro
mânia, constituie o nouă și remarcabilă etapă 
în dezvoltarea prieteniei seculare româno- 
franceze, precum și un exemplu de cooperare 
fructuoasă între toate statele, indiferent de 
regimurile lor sociale.

Ei și-au exprimat convingerea că extinderea 
contigua a relațiilor strînse între România și 
Franța răspunde în egală măsură intereselor 
celor două state, sentimentelor profunde de 
prietenie ale popoarelor român și francez și 
unei îndelungate tradiții istorice.

Cele două guverne sînt hotărîte să depună 
eforturi în scopul dezvoltării continue a 
schimburilor intre cele două țări și întăririi 
cooperării lor în toate domeniile.

Cei doi președinți s-au pronunțat în fa
voarea continuării contactelor între oamenii 
de stat ai celor două țări pentru ca legăturile 
dintre ele să se dezvolte și mai mult în inte
resul cooperării și al păcii în Europa și în 
lume.

Președintele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și 
soția sa, Elena Ceaușescu, au invitat pe pre
ședintele Republicii Franceze, Georges Pompi
dou, și doamna Claude Pompidou, să facă o 
vizită oficială îh Republica Socialistă Româ
nia. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data 
urmînd a fi stabilită ulterior, pe cale diplo
matică.

Presa franceză informează 
pe larg despre vizitele făcute 
de președintele Ceaușescu în 
sudul Franței. Ziarele rela
tează despre vizitarea stației de 
pompare Pichegu și a stației de 
condiționare a produselor agri
cole de la- Redessan, precum 
și despre vizita făcută la Cen
trul nuclear de la Cadarache, 
relevînd că șeful statului român 
s-a interesat îndelung de insta
lațiile existente aici și a evocat 
posibilitățile de intensificare a 
colaborării între Franța și Ro
mânia in domeniul 
Este prezentată, de 
sosirea președintelui Ceaușescu 
la Lyon,

„Provence și Lyon au rezer
vat joi d-lui Ceaușescu, în 
cursul celei de-a doua zile a 
călătoriei sale în sudul Franței, 
o primire călduroasă — scrie 
ziarul „LE MONDE 
amplu reportaj 
său special, 
La Nîmes șl — ----- 
rhodaniană, continuă ziarul, 
șeful statului român și soția sa 
au fost obiectul unor atenții și 
manifestări de simpatie care vor 
permite oaspeților Franței^ să 
ducă cu ei din țara noastră o 
amintire cît mai vie și mai pi
torească". Ziarul menționează 
că, la aterizarea pe aeroportul 
din Nîmes, „președintele 
Ceaușescu și soția sa au fost 
primiți de două îneîntătoare 
„chatounes" în costume de a:> 
leziene care le-au urat bun-so- 
sit în Provence. La Lyon, la 
sfîrșitul zilei, o fetiță în costum 
din regiunea Argeș, de unde 
este originar șeful statului ro
mân, și un băiețel în costum 
transilvănean au oferit preșe
dintelui și soției sale, surprinși 
și emoționați, buchete de, flori. 
Cei doi copii erau însoțiți de 
mama lor, îmbrăcată și ea în-

nu clear, 
asemenea,

____ într-un 
de la trimisul 

Manuel Lucbert. 
și în marea cetate 

continuă 3'

AMPLA REFLECTARE
In presa internațională
tr-un costum național românesc. 
Cetatea canuților — subliniază 
„LE MONDE" — a arătat prin 
acest gest de prietenie legătu
rile spirituale și intelectuale 
care o leagă de multă vreme cu 
România". Referindu-se apoi la ' 
călătoria președintelui 
Ceaușescu în zona de vaste iri
gații din regiunea Nîmes, zia
rul subliniază existența coope
rării în domeniul irigației între 
cele două țări.

Tot ziarul „LE MONDE" a 
publicat vineri, cu ocazia vizi
tei președintelui Ceaușescu în 
Franța, o pagină specială con
sacrată literaturii române actu
ale. văzută de scriitori români.

Ziarul „L’HUMANITE" con
sacră două reportaje vizitelor 
făcute de președintele 
Ceaușescu în regiunea Nîmes și 
la Lyon, relevînd tradițiile 
vechi de prietenie existente în
tre acest ultim oraș și România. 
„LE FIGARO" scoate în evi
dență atmosfera deosebit de 
călduroasă de la recepția ofe
rită de primarul orașului Lyon 
în . cinstea președintelui 
Ceaușescu. în legătură cu aceas
ta, ziarul arată că primarul 
Pradel a ținut să folosească 
acest prilej pentru a exprima, 
în calitatea sa de fost membru 
al Rezistenței, admirația sa 
față de poporul român. Tot în 
ziarul ..LE FIGARO" a fost pu
blicat un comentariu special

consacrat convorbirilor politice 
dintre președintele Franței, 
Pompidou^ și președintele Ro
mâniei, Ceaușescu^ „Ceea ce 
reiese din întrevederile franco- 
românâ — subliniază 
este convergența care 
tre cele două țări în 
întăririi păcii, acolo

♦•ziarul — 
există în- 
favoarea 

___ ,___ , ... . unde ea 
există, și a restabilirii ei, acolo 
unde conflictele sînt- în curs, în- ’ 
deosebi în Orientul Mijlociu și 
în Indochina".

Pe de altă parte, toate zia-. 
rele > franceze au publicat de
clarațiile făcute de președintele 
Pompidou în ședința de joi a 
Consiliului de Miniștri francez 
în care el a împărtășit „impre
siile sale deosebit de bune" des
pre întrevederile avute cu pre
ședintele Ceaușescu.

„Bilanț pozitiv satisfăcător" 
— își intitulează ziarul cehoslo-. 
vac „RUDE PRAVO" informa
ția transmisă de corespondentul 
său la Paris în, care se referă 
la problemele discutate de pre
ședinții României și Franței. 
Ziarul arată că în problemele 
securității europene, Orientului 
Mijlociu și Asiei, de sud-est, po
zițiile celor două țări * ' 
piate.

într-un comentariu 
politicii externe a 
săptămînalul italian 
CITA" subliniază că 
ședintelui Ceaușescu 
ța urmărește întărirea legături-

sînt apro-
consacrat 

României, 
..RINAS- 

vizita pre- 
în Fran-

lor strînse stabilite între cele 
două țări cu prilejul călătoriei 
tăcute în România de generalul 

' de Gaulle. Românii, scrie revis
ta, doresc „să desfășoare un 
dialog bazat pe principiile res
pectului reciproc". „RINAS- 
CITA" consideră că în cursul 
vizitei șefului statului român 
la Paris cele două părți au avut 
posibilitatea'să verifice dispo
ziția lor spre soluții prin ne
gociere, discutând despre foca
rele ’de încordare existente în 
prezent în lume.

Vizita în Franța a președinte
lui Consiliului de Stat al 
României a avut un larg ecou 
în presa japoneză. „JAPAN 
TIMES" se ocupă în mod 
deosebit de perspectivele in-v 
tensifieării relațiilor econo
mice dintre România și Franța. 
Același ziar deschide pagina de 
politică externă cu o fotografie 
înfățișînd momente cînd preșe
dinții Nicolae Ceaușescu și 
Georges Pompidou își string 
mina, după ce președintele Ro- 
mân'ei. a înmînat președintelui 
Franței Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România".

într-o corespondență de la 
trimisul său la Paris, intitu
lată „Președintele român în
cheie convorbirile oficiale", 
ziarul ..ASAHI" scrie că între 
România .și Franța s-a manifes
tat o apropiere în domeniile po
litic și economic. „Ambele țări

— scrie ziarul — adoptă o po
ziție foarte apropiată în pro
iectarea conferinței pentru se
curitatea europeană, iar consul
tările au dus la un important 
progres în domeniul cooperării 
economice în diferite domenii". 
Postul de televiziune NHK a 
transmis, la rîndul său, aspecte 
din timpul vizitei în Franța a 
președintelui român.

Ziarul elvețian „NAȚIONAL 
ZEITUNG" publică o corespon
dență din Paris care se ocupa 
îndeosebi de convorbirile din
tre cei doi șefi de stat consa
crate problemei convocării unei 
conferințe asupra securității 
europene. Ziarul scoate în evi
dență voința celor două părți 
de a exclude o confruntare în
tre blocuri si a facilita ca rela
țiile între state să se bazeze pe 
respectarea independenței și 
neamestecului în treburile in
terne.

Informațiile publicate de presa 
egipteană pe marginea vizitei 
președintelui Ceaușescu în 
Franța relevă convorbirile a- 
vute de președintele Consiliului 
de Stat al României cu preșe
dintele Franței și menționează 
că președintele Ceaușescu l-a 
invitat pe președintele Pompi
dou să viziteze România.

Postul de televiziune londo
nez B.B.C. I a transmis imagini 
din timpul vizitei făcute de 
președintele Ceausescu la uzi
nele „Sud-Aviation" din Toulou
se în timp ce îi era prezentat 
avionul „Concorde". Comenta
torul postului de televiziune a 
amintit cu acest prilej despre 
convorbirile avute de miniștrii 
români care l-au însoțit pe pre
ședintele Ceaușescu cu repre
zentanții guvernului francez a- 
supra perspectivelor dezvoltă
rii comerțului dintre cele două 
țări.
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DE ZIUA AVIAȚIEI
Devenită tradițională, sărbă

toarea Zilei aviației Republicii 
Socialiste România coincide în 
acest an cu împlinirea a șase de
cenii de la remarcabilul eveni
ment petrecut pe cîmpia Cotro- 
cenilor, cînd pentru întîia oară 
pe pămîntul românesc un apa
rat de construcție originală, pi
lotat de „Icarul din Bințînți", 
Aurel Vlaicu, se ridica în văz
duh.

Această aniversare, legată de 
geneza aviației noastre naționale, 
constituie pentru poporul român 
un prilej de evocare a glorioa
selor tradiții făurite de contin
gentele înaintașe ale zburători
lor români, de cinstire a succe
selor pe care aviatorii României 
contemporane Je obțin în activi
tatea de slujire cu credință a 
patriei socialiste.

Cu justificată mîndrie ne a- 
mintim de acea perioadă de pio
nierat cînd poporul nostru s-a 
aflat în primele rînduri în lupta 
pentru împlinirea celui mai vechi 
vis al omului — desprinderea de 
pe pămînt și avîntarea în a- 
dîncurile oceanului aerian. Cro
nicile acelor vremuri au consem
nat la loc de cinste nume ca 
cel al lui Traian Vuia, realizato
rul primului zbor mecanic Cu 
un aparat mai greu decît aerul, 
propulsat, cu .mijloace proprii la 
bord și înzestrat cu tren de a- 
terizare pe pneuri ; al lui Aurel 
Vlaicu, ingenios constructor de 
avioane și unul dintre cei mai 
iscusiți piloți europeni de acum ' 
șașe decenii ; al lui Henri Coan- 
dă, creatorul, încă de acum 60 
de ani, a primului avion pro
pulsat cu motor reactiv, tot el 
fiind și pilotul acestui prototip. 
Realizările acestor oameni re
marcabili, ca și ale lui Rodrig 
Golicscu, Radu Stoica, Ștefan 
Protopopescu și. ale altor cons
tructori eminenți și zburători 
români au făcut cunoscute încă 
de atunci întregii lumi talentul, 
spiritul inventiv,. • -capacitatea 
creatoare și cutezanța fiilor po
porului român.

înființată în 1911, cînd puține 
state ale lumii dispuneau de 
instituții militare aviatice de 
învățămînt, școala românească 
militară de aviație a dat țării, 
încă din primii ani, aviatori 
bine pregătiți, stăpîni pe teh
nica Oborului, buni luptători ae
rieni. In perioada primului răz
boi mondial, piloții absolvenți ai 
școlilor de aviație de la Chitila 
sau Băneasa s-au acoperit de 
glorie în luptele la care au par
ticipat, înscriind pagini nemuri
toare în cronica bătăliilor pur
tate de viteaza armată română 
împotriva invadatorilor. Numele 
lor, al aviatorilor, adine săpate 
pe lespezile statuii Aviatorilor, 
vor rămîne de-a pururi în ini
mile noastre. Amintim aici, din
tre sutele de eroi, pe Vasile 
Craiu, Mircea Zorileanu, Petre 
Muntenescu, Tase Rotaru.

Cartea de aur a școlii aviatice 
românești a fost îmbogățită cu 
noi și emoționante succese în 
perioada interbelică, cînd pilo
ții români au purtat pe cele mai 
înalte trepte prestigiul aviației 
române. Au devenit celebre 
nume ca acela al căpitanului 
Gheorghe Bănciulescu, eroul 
aviator, primul în lume care, în 
anul 1928, a zburat cu proteze 
la ambele picioare; al locote
nentului Alexandru Papană — 
„Caifipion de acrobație aeriană 
al Americii în 1936“. Realizatori 
ai unor raiduri aviatice de mare 
răsunet au fost și piloții Romeo 
Popescu, Ionel Ghica, Traian 
Burduloiu, Gheorghe Iacobescu 
și alții.

Școala aviatică românească 
și-a cucerit o recunoaștere una
nimă și în domeniul construcții
lor de avioane. încă în urmă cU 
45 de ani se fabricau, în serie, 
primele avioane de concepție 
românească de tip „Proto“ pro
iectate de maiorul Ștefan Proto
popescu, tot atunci punîndu-se 
bazele primului hidroavion ro
mânesc realizat de inginerul 
Radu Stoica. Constructorii ro
mâni de avioane s-au impus și 

. prin binecunoscutul I. A..R.-80, 
socotit la vremea lui printre 
cele mai reușite avioane de vî
nătoare din punct de-vedere al 
vitezei și maneabilității.

General-locotenent ION TÎU
Tradițiile glorioase de luptă ale 

aviației românești au căpătat noi 
străluciri în perioada insurecției 
armate și a războiului antihit
lerist. Răspunzînd chemării parti
dului, aviatorii români, împreună 
cu militarii din celelalte arme, 
alături de popor au luptat cu 
eroism și bărbăție împotriva 
cotropitorilor fasciști. Neuita
te vor rămîne faptele de arme 
ale batalionului de elevi para- 
șutiști care au acționat în 
zona Băneasa-Herăstrău. Pilo- 
ții români și-au adus apoi con
tribuția, împreună cu aviato
rii sovietici, la eliberarea între
gului teritoriu al patriei, la dis
trugerea mașinii de război ger
mane pe teritoriul Ungariei și 
Cehoslovaciei. Au treejat din is
torie în legendă faptele de curaj, 
iscusință și spirit de sacrificiu 
săvîrșite pe front de piloți ca 
adjutantul Traian Dîrjan, locote
nentul Gheorghe Mociorniță, 
sublocotenentul Vasile Năsturaș, 
adjutantul Alexandru Bouru și 
alți aviatori militari căzuți eroic 
pe cîmpul de onoare.

în anii puterii populare, prin 
grija partidului și guvernului șl 
pe temelia trainică a înfăptuiri
lor socialiste din economie, a- 
viația patriei a cunoscut o dez
voltare ascendentă, multilaterală. 
Astfel, aviația de transport, în
zestrată cu avioane modeme, cu 

. viteze și capacități sporite, asi
gură legătura între centrele ță
rii, transportă călători, mărfuri șl 
poștă în principalele orașe. Avi
oanele în însemnele TAROM a* 
terizează pe cele mai mari aero
porturi din lume. Darea în func
țiune, în acest an, a ultramoder
nului aeroport internațional Bu- 
CU rești-Otopeni deschide pers
pectivele creșterii și lărgirii tra
ficului aerian extern al României.

Dotată cu aparate de zbor de 
construcție românească, aviația 
utilitară își ad’^e o contribuție 
de seamă la ridicarea producției 
agrir,o?e. numărul orelor de zbor 
efc'v!iate în sprijinul chimizării 
holdeiy, al combaterii dăunăto
rilor fiind anual de ordinul mi
ilor.

Parte 
noastre 
dispune 
tehnică w îupta invucnia, ue 
piloti și tehnicieni cu o înaltă 
calificare, de cadre de comandă 
multilateral pregătite, fapt care-i 
permite să îndeplinească misiu
nile de zbor, la înălțimi mici sau 
în stratosferă, ziua sau noaptea, 
în orice condiții meteorologice. 
Maeștri în arta pilotajului, piloții 
militari sînt zburători încercați, 
numărul subunităților cu piloți 
clasa I fiind în continuă creștere.

Poporul român se mîndrește 
cu faptul că școlile noastre mi
litare de ofițeri' și maiștri mili
tari de aviație ce poartă numele 
lui Vlaicu și Vuia sînt prestigi
oase purtătoare ale tradițiilor a- 
ripilor militare românești.

An de an, pe porțile acestor 
școli intră zeci și sute de tineri 
care-și găsesc aici împlinirea as
pirațiilor și năzuințelor ce-i a- 
nimă. Dispunînd de cadre didac
tice cu o înaltă calificare, avînd 
asigurată baza materială, aparate 
de zbor moderne, aplicînd prin
cipiile științifice ale învățămîntu- 
lui educativ-formativ, școlile 
noastre militare scot în fiecare 
an promoții de piloți și tehnici
eni de nădejde, care fac cinste 
aviației de vînătoare și de trans
port. Pe băncile acestor școli 
s-au format ofițeri aviatori cum 
sînt coloneii Alexandru Marcu, 
Octavian Bacanu, locotenent-co- 
loneii Ioan Suciu, Tudor Nicolae 
și loan Boțea, deținători ai titlu
lui de „Maestru emerit al spor- 
tului“, precum și numeroși piloți 
pe avioanele supersonice, tehni
cieni, aviatori care muncind cu 
stăruință asigură dobîndirea de 
succese tot mai mari de către 
unitățile de aviație în realizarea 
integrală și calitativ superioară 
a planului pregătirii de luptă în 
zbor.

Oameni crescuți la școala pa
triotismului fierbinte, a eticii so
cialiste, aviatorii noștri militari

se afirmă, totodată, și ca cetă
țeni cu caracter uman integru, 
îndeplinesc exemplar orice misi
une primită. Ne bucură și ne în
călzește inima atunci cînd aflăm 
de fapte eroice ale unor aviatori 
așa cum au fost, spre pildă ac
țiunile elicopteriștilor în zilele 
tragice ale dezlănțuirii puhoaie
lor de apă. în mulțumirile pe 
care întregul nostru popor, Co
mandantul suprem al armatei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Ie-a adresat militarilor prin Or
dinul de zi nr. 1, avia
torii au văzut și aprecierea 
dată muncii lor în procesul pre
gătirii de luptă și politice, mo
dului cum și-au făcut datoria în 
lupta împotriva calamităților na
turale abătute asupra țării.

în formarea multilaterală a a- 
viatorilor militari, în succesele pe 
care ei le obțin se încorporează 
Si activitatea rodnică a organe
lor și organizațiilor de partid și 
ale U.T.C. care, zi de zi, le cul
tivă cu stăruință înaltele trăsă
turi ale omului și ostașului soci
etății socialiste : devotamentul 
nemărginit față de patrie, popor 
și partid, dragostea pentru mese
ria de luptător aerian, pasiunea, 
curajul, dîrzenia în muncă.

La sărbătoarea Zilei aviației 
Republicii Socialiste România, a- 
viatorii militari își reafirmă hotă- 
rîrea lor neclintită de a-și desă- 
vîrșf- pregătirea de luptă și de 
specialitate, de a străjui cu o- 
noăre cerul senin al patriei, de 
a fi întotdeauna la înălțimea no
bilei misiuni încredințate.

-
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integrantă a forțelor 
armate, aviația militară 
astăzi de aparatură și 
de luptă modernă, de

Tn numele Comitetului județean de partid, al Consiliului popu
lar județean Mureș, al oamenilor muncii din județul nostru, vă 
mulțumesc din toată inima pentru solicitudinea, curajul și băr
băția de care ați dat dovadă — în momentele de grea încer
care, prilejuite de calamitatea naturală ce s-a abătut asupra 
județului nostru — în snlvarea vieților omenești.

Ne vom aminti cu drag și recunoștință de contribuția adusă 
de dv. în aceste zile în care ați fost trup și suflet alături de 
noi gata de acțiune.

NICOLAE VEREȘ
Prim-secretgr

al Comitetului județean Mureș al P.C.R., 
președinte al Comitetului executiv 

al Consiliului popular al județului Mureș

i

Vin elicopteriștii! Cite sute, 
cite mii, de suflete, Invite de 
greaua încercare a stihiilor na
turii oarbe, nu au rostit a- 
ceăstă scurtă dar încurajatoa
re exclamare în zilele de lup
tă cu furia apelor. Iar ei, eli
copteriștii, biruind oboseala, 
condițiile grele de zbor și, une
ori. chiar foamea, soseau de- 
îndată, oriunde erau solicitați. 
Acolo unde nimic și nimeni 
nu mai putea interveni.

elicopteriștii!

„Numai în filmele lui Gopo 
elicopterul decolează de pe 
coșul casei și aterizează tot 
acolo". M-am amuzat împreună 
cu piloții .de elicoptere de a- 
ceastă imagine „stilizată" dar 
a trebuit să recunosc că nu cu
noaștem decît puține lucruri 
despre acești oameni. Spunem 
astăzi elicopter cu ușurința cu 
care altădată evocam romanti
cul vehicol mișcat ici-colo de 
căluți nostimi și ne sosește pe 
retină conturul de bondar pîn- 
tecos care spintecă zgomotos 
aerul.

Am văzut de aproape apara
tele, a căror evoluție ni s-a 
fixat, de curînd, definitiv, în 
cîmpul emoției. Zi de antrena
ment. în combinezoane de zbor, 
oamenii care se mișcă printre 
ele par niște siluete informe, 
fără vîrsiă, fără chip.

„Aviația este prin excelență o 
profesie a tinereții. Media de 
vîrstă a piloților noștri nu trece 
de 30 de ani" — îmi comunică 
însoțitorul meu, tovarășul Io- 

' cotenent-colonel Mircea Chitic.
Un om meșterește ceva lîngă 

scara elicopterului. Privesc cu 
emoție macaraua aparatului. 
Pe ea se află înfășurat cablul, 
la capătul căruia s-au legănat 
în drumul lor spre salvare sute

La linia de avioane acti
vitatea se desfășoară după 
un program strict, bine 
stabilit: în timp ce un su
personic își ia zborul, al
tul se reîntoarce la celă
lalt capăt al liniei după ce 
tehnicienii i-atii 5* refăcut 
capacitatea de luptă» Nici 
nu s-ar putea altfel aici, 
pe aerodrom, unde totul se 
măsoară cu o precizie ma
tematică în timp și spațiu. 
Iar piloții care ■ stăpînesc 
grațioasele păsări argintii 
cu aripi delta al căror iirditș 
se topește abia îri strdtbS- 
jerâ — sînt, înainte de 
orice, oameni ai preciziei.

...în secundele cînd pu
ternicul motor al superso
nicului și-a dezlănțuit mi
ile de cai putere, într-un 
zgomot care înlocuiește în
țelegerea verbală dintre 
oameni cu cea prin semne, 
ara urinar it cit admirație 
pe unul dintre piloții unei 
astfel de aeronave de lup
tă. Aplecat asupua bordu
lui i-am observat o vreme 
prin transparența plexi- 
glasului cabinei, mișcările 
ritmice ale buzelor. Dar, 
îndată, am foșt nevoit să 
mă retrag din preajma d- 
vwnUlitî. Bine strunit; co
losul de oțel și aluminiu 
s-a îndreptat spre start cu
minte și înverșunat parcă. 
O oprire la linia dublă de 
var alb, un zgomot puter
nic, în cascade și „super
sonicul* s-a înșurubat în 
orizontul nesflrșit fiindu-i 
necesare doar cîteva Secun
de ca să dispară din raza 
noastră vizuală. După dis
pariția în văzdv* 4 a avio
nului, în linișteai . mi se 
părea aproape nefirească, 
m-am îndreptat spre „ze
bră". Aici am aflat unele 
amănunte despre cel ce 
pilota, ca pe o jucărie, avi
onul ce decolase cu cîteva 
momente înainte. Venise 
în această unitate de avia
ție în urmă cu doi ani, 
după ce urmase școala mi
litară de ofițeri activi de 
aviație „Aurel Vlaicu"- 
încă de la primele „ieșiri" 
pe modernul avion și-a 
cucerit dreptul de a se nu
măra printre cei „apți 
pentru supersonic'*. Aces
tei încrederi, locotenentul 
major Valentin Tănase, i-a 
răspuns prin persCveren- 
ța-i caracteristică. Modest, 
harnic, el a urcat vertigi
nos treptele grele ale mă
iestriei în arta pilotajului, 
în scurt timp, a izbutit sa 
execute misiuni dintre cele 
mai complexe, precum și 
interceptări deasupra pla
fonului în orice fel de con
diții meteorologice. „Am 
foarte mare încredere în 
posibilitățile lui — ne îm
părtășește opinia sa des
pre pilotul din înălțimi 
conducătorul de zbor loco
tenentul colonel D. Ilie, 
om cu aproape două dece- 

. nii de manșă. Ceea ce îmi 
plate la Tănase, ca de alt
fel și la ceilalți tineri pi
loți din escadrila ce o co
mand, este dorința de auto- 
depășire, de afirmare ca 
luptători aerieni desăvîr- 
șîți, năzuință izvotîtă din 
dragostea ce o au fată de 
țară, de arma aviației.

Locotenentul major Tă
nase dorește să-și însu
șească la perfecție tainele 
meseriei alese, să ajungă 
pilot interceptor de înaltă 
clasă. într-un cuvînt, să 
se înscrie cît mai repede 
în rîndurile așilor unității.

Planuri tinerești, fru
moase, firești pentru 
vîrsta sa. Perseverența și 
voința tînărului pilot, sînt 
chezășia îndeplinirii aces
tor deziderate pe care noi. 
cei obișnuiți să mergem 
doar... pe jos, le privim cu 
nedisimulată admirație.

M. VALENTIN

AVIATORIItunel cînd orice legătură cu 
lumea exterioară era tăia
tă, elicopteriștii interceneau 
prompt redînd oamenilor, mii
lor de oameni, care-și vedeau 
bunurile pierdute și viața în 
pericol, speranță, încredere. 
In acest sens sînt multe și 
edificatoare exemplele. Cită 
căldură sufletească i-a cuprins 
pe locuitorii orașului Satu- 
Mare de pildă, greu încercați, 
cînd deasupra lor zburau în 
permanență elicopterele. Din
tr-unui se aruncau pachete 
cu alimente; un altul evacua 
bătrînii, femeile și copiii din 
locurile izolate; al treilea 
distribuia bidoane de apă mi
nerala ; al patrulea făcea un 
scurt, zbof d& patrulare . în 
vederea luării celor mai grab
nice și judicioase măsuri co
respunzătoare evoluției nive
lului apelor..,

Carnetul de însemnări, ban
da de magnetofon, dar mai 
ales ochii au înregistrat zeci 
și zeci de fapte, de-a dreptul 
eroice, la Satu-Mare, Luduș, 
Lipova, Arad, Tîrgu Mureș... 
Să încercăm să le redăm în

MILITARI
RAPORTEAZĂ

Ați văzut fotografiile 
cute din elicopter, atunci, în 
zilele de grea încleștare cu 
natura? Fie că era vorba 
de un copil care, suspendat 
între . două clădiri deasupra 
valurilor, se uita înspăimin- 
tat încă de clipele de urgie 
prin care a trecut la salva
torii săi. fie că în imagine 
apărea un om scos prin ar'O-
perișul casei. La fiecare din
tre aceste imagini zgudui
toare se poate distinge

partea de sus o mînă 
dirijează
căruia se află încă o viață 
omenească smulsă vîltorii a- 
pelor. Este rriîna aspră, bă
tătorită a tehnicului de bord. 
Mina de elicopterist. Mîna 
salvatoare trimisă acolo unde 
era imposibil să vină altceva 
sau altcineva. Este mîna pe 
care au sărutat-o bătrîni, 
mîna de care se agățau în 
disperare femei, mîna care a 
luat în brațe trupuri firave 
de copii, mîna pe care au 
strîns-o cu putere luptători 
pe frontul zonelor calami
tate. Mîna întinsă la peste 
două mii de oameni salvați 
în aceste zile de grea încer
care. Mîna unor oameni 
zgîrciți la vorbă, dar plini de 
generozitate, băgați în fapte 
eroice. Nu, nu ne cereți nu
me și toate faptele.

cablul la capătul

ACEȘTI OAMENI MINUNA ȚL

ÎN MAȘINILE

LOR ZBURĂTOARE...

Urziceni luminat cu mijloace im
provizate s-a transformat în 
pistă de aterizare

„Ora 1,40. Pilotului care 
se află în sala de așteptare a 
spitalului i se comunică că fe
meia este în afara oricărui pe
ricol. Peste cîteva minute se 
aude uruitul motorului. Aparatul 
decolează. Șeful echipajului co
munică laconic, la aerodrom : 
„Misiunea a fost îndeplinită".

Iarnă grea. Zăpada a frîrit 
sub greutate cablurile care aduc 
lumina în casele unor sate din 
nordul Moldovei, 
timp bondarul se

de oameni- Tehnicul de bord, 
maistrul militar Vasile Enache, a 
învîrtit manivela care lansa și 
aaucea apoi în corpul aparatu
lui pe cei izolați undeva între 
apele dușmănoase.

Tehnicul de bord, personaj 
mai puțin cunoscut decît pilo
tul, este aici, la elicopteriști, un 
membru indispensabil al echi
pajului de zbor. Este „medicul* 
motoarelor, omul care cunoaște 
fiecare bătaie a mașinii, simte 
cu ușurință orice neregulă.

— De ce ai ales meseria asta, 
tovarășe maistru Cristea ?

— Din vocație. Nu sînt înfu
murat. Dar cred că este o mun
că în care nu au ce căuta dile
tantei. Mașina te simte și se 
răzbuna.

— N-ai fi preferat să pilotezi 
un avion, tovarășe locotenent 
Jeler ?

Locotenentul a terminat abia 
de doi ani școala militară de a- 
viație, care poartă numele te
merarului cavaler român al 
văzduhului — Aurel Vlaicu.

— Nu, pentru că îmi place 
să văd îndeaproape locurile pe 
unde zbor. Și apoi, aici la eli
coptere, lucrurile depind în 
mare măsură de inițiativa pilo
tului.

Locotenentul Adrian Orza, 
secretarul unei organizații 
U.T.C. din unitate, sare foarte 
repede peste bilanțul celor trei 
ani de meserie. Abordează ul
timele evenimente din epopeea 
luptei cu apele numai ca să

reamintească numele unui că
pitan de miliție care, în jude
țul Vrancea, la Călienii Vechi a- 
retezat cu promptitudine niște 
copaci ajutîndu-i să aterizeze 
într-un Joc unde un grup de oa
meni, amenințați de valuri, a- 
veau nevoie de urgent ajutor.

— Ați mai îndeplinit vreodată 
astfel de misiuni dificile ?

— Da. Anul trecut, la Tulcea, 
cînd apele au înconjurat com
plet sfufării'e. Trebuiau scoși din 
urgiile apelor, oamenii, alimen
tele, bunurile lor materiale. Și 
n-a fost mai ușor...

...Ora 0,30. Un apel telefonic. 
Undeva, într-un sat, o femeie în
sărcinată se zbate între viață și 
moarte.

...Ora 1,10. Stadionul din

Peste puțin 
învîrtește de

asupra văgăunilor. Unde să a- 
terizeze ? Omătul a netezit 
adîncimile, le-a făcut să seme
ne cu niște platouri veritabile. 
Și totuși, oeste puțin timp feres
trele au fost luminate. Defecți
unea a fost reparată de elicoo- 
teriști.

Altădată, același aparat stră- 
bătea văzduhul spre locurile de 
munte. Cabina era populată cu 
pasageri mai puțin obîșnuiți și 
din cale afară de pretențioși : 
puiet menit să înmulțească zes
trea piscicolă a acestor ținuturi.

Ti privesc pe acești oameni 
minunați, care muncesc cu mi
gală și calm la mașinile lor zbu
rătoare, de parcă pînă mai ieri, 
n-au făcut nimic neobișnuit.

SOFIA SCORȚARU

• h'umăr ieșiri — elicop
ter — 140
— avion transport — 
35

• Ore zbor — elicopter
— 400
— avion transport — 
100

• Vieți omenești salvate î 
peste 2 000
Transport copii din zo
nele sinistrate -. 450

Transport’ bolnavi din 
localitățile calamita
te : 85.

Transport alimente, 
medicamente, carbu
ranți, materiale : peste 
60 tone

• Județe în care au ac
ționat aviatorii mili
tari ; 20.

AICI

Zbîrnîitul telefonu
lui cu numărul 
33 33 33 înseamnă, 
fără excepție, o alar
mă, iar aparatele mi
cului aerodrom sani
tar din apropierea 
Bucureștiului ascultă 
numai de acest tele- 
fon-starțer.

— La Ghimpați 
este nevoie de sînge... 
Patru flacoane ! — a 
răsunat comanda la
conică de la ora 
10,15.

Mircea Păun, pilo
tul — un vechi și ex
perimentat pilot de 
Aviasan, cu mii de 
ore de zbor la activul 
său — știe cu exacti
tate ce are de făcut. 
Tot zborul de la de
celare și pînă la îna
poiere nu este decît 
o lungă cursă contra- 
cronometru: mai întâi 
parașutarea flacoane
lor cu plasmă, sînge 
sau medicamente e- 
xact în punctul stabi
lit, fiindcă acolo un 
bolnav în stare criti
că așteaptă ; apoi re
întoarcerea rapidă, 
gata pentru o nouă 
decolare care, de cele 
mai multe ori, nu-i 
permite nici să co
boare din carlingă.

Acolo, în urmă cu 
cîteva zile, era aștep
tat de loan Neagoe, 
de 53 de ani, al că
rui diagnostic îi recla-

33 33
ma de urgență pre
zența : ulcer perforat, 
stare de șoc.

...Bîzîitul cuminte 
al motorului înghițea 
kilometri. Alături de 
pilot, asistenta medi
cală Stela Ionescu 
trăia aceeași emoție a 
misiunii deși nu este 
o debutantă în ale 
zborului. Știa, la fel 
de bine, ce preț au 
■minutele. O rotire, 
două, deasupra punc
tului în care cîteva 
„halate albe** făceau 
semne cu ambele 
brațe.

— Gata!
Mica parașută albă 

cobora lin spre „hala
tele** care fugeau la 
punctul de întâlnire 
în timp ce Păun, apă- 
sînd paloniertd de 
stingă, s-a mai rotit o 
dată. Cîteva balansări 
de aripi, în semn de 
salut, și micul avion 
a prins capul compas 
de București.

— La Slobozia, re- _ 
pede, aterizezi 1 Duci 
30 de flacoane cu 
sînge și 10 cu plasmă. 
Sînt pentru patru ac
cidentați !

Noua dispoziție de 
zbor, primită la orele 
11.45, cînd echipajul 
se-ntorsese de la 
Ghimpați, n-a dat 
timp pilotului nici 
să „faie** motoarele. 
S -au schimbat, timp

de-o clipă, doar asis
tenții medicali. Zbura 
acum Victor Crăciu- 
nescu.

.-Al ți kilometri, a- 
celași bizîit „rotund**. 
Undeva departe, în 
urmă, la punctul de 
dirijare din marginea 
Bucureștiului, telefo
nul celor „șase do. 
trei** prindea din nou 
să zbîinie, să ordone. 
Alt echipaț format 
doar din doi oameni. 
Și apoi altul. Doi oa
meni, unul în haină 
de piele și altul în ha
latul alb, plecau în 
misiune urgentă.

Secvențele sînt a- 
proape identice, pen
tru fiecare zbor. Re
acțiile „echipajului* 
aproape aceleași, de 
fiecare dală. Un zbor 
după altul, pe un e- 
vahtai de direcții, aco
lo unde viața cheamă, 
acolo unde viața or
donă. Și oamenii a- 
ceștia, în haine de 
piele și halate albe, 
despre care s-ar pă
rea că nu se poate 
spune nimic senzațio
nal, veghează fără 
întrerupere, luptîn- 
du-se cu timpul și 
exactitatea.

Sînt oamenii neobo
siți ai telefonului cu 

numărul 33 33 33...

R. VIOREL

Pagină organizată de :
VIOREL RABA și VAL. MIHAI
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PRIMIRE LA C.C
AL P.C.R.

Consfătuire a miniștrilor ■ 
afacerilor externe ai țărilor ■

NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a primit din partea Reginei*- 
ELISABETA A II-A, următoarea telegramă:

Am apreciat foarte mult mesajul amabil al Excelenței Voa
stre cu ocazia zilei mele de naștere și vă mulțumesc pentru 
bunele urări pe care, la rîndul meu, vi le transmit în mod 
cordial.

Folosesc acest prilej pentru a exprima speranța mea sin
ceră că după inundațiile dezastruoase, munca de reconstruc
ție va fi încununată de succes și va înlătura în mod rapid 
amărăciunea și greutățile cauzate poporului român.

Tovarășul Gheorghe Pană, 
membru âl Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului, Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit viperi delegația de 
activiști ai P.S.U.G., condlisă 
de Werner Eberlein, adjunpt 
de șef de secție la C.C. âl 
P.S.U.G., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în

schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă tovără
șească, a participat tovarășul 
Al dea Military membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București.

participante la Tratatul ■ 
de la Varșovia

în zilele de 21 și 22 iunie 
a.c., va avea loc la Budapesta 
consfătuirea miniștrilor aface
rilor externe ai țărilor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia, în legătură cu exami
narea problemelor actuale pri
vind pregătirea conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa.

NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a primit din partea preșe
dintelui Indiei, VENKATA VARAHAGIRI GIRI, urmă
toarea telegramă :

LA REȘEDINȚA AMBASADORULUI CEHOSLOVACIEI
■ ■

Domnule Președinte,
Survolînd țara dv/în drum spre patrie, venind din Polonia 

adresez Excelenței voastre salutările mele cordiale și urări 
de fericire personală, de progres și prosperitate poporu- 
lui dv.

Solemnitatea înminării unor decorații doilea Festival al

ULTIMELE ZILE ALE

rr AUR"PRINȚESEI DE

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Radu
lescu, a primit vineri la amia
ză pe președintele Băncii A- 
gricole și Comerciale Bulgare, 
prof. univ. Totiu Totev, care 
face o vizită de documentare 
în țara noastră.

nu, președintele Comitetului 
de Staț al Planificării, care'a 
participat la ședința grupei de 
lucru pentru problemele coor
donării planurilor din 
C.A.E.R.

cadrul

ansam-
condus

Vineri după-amiază a pără
sit Capitala președintele Băn
cii Agricole și Comerciale 

. Bulgare, prof. univ. Totiu To
tev, care* la invitația pre
ședintelui Băncii Agricole. Ion 
Rușinaru, a făcut o vizită de 
documentare in țara noastră.

Oaspetele a avut convorbiri 
cu membri ai conducerii Băn
cii Agricole și a vizitat dife
rite unități agricole.

Vineri.-*'ara s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Mosco
va, tovarășul Maxim Berghia-

A sosit în țara noastră 
blul artistic din Albania 
de Jean Tseko. Ansamblul va 
susține două spectacole în Bucu
rești, la Sala Ansamblului artistic 
U.G.S.R., în zilele de 21 și 22 
iunie.

Conti nuîndu-și turneul, an
samblul va prezenta spectacole și 
la Mangalia (24 iunie), Constan
ța (25 iunie), Govora (27 iunie), 
Rm. Vîlcea (28 iunie), Pitești (30 
iunie).

Ansamblul e compus din artiști 
de la Teatrul de Operă și Balet 
din Tirana.

La reședința ambasadorului 
Cehoslovaciei din București a 
avut loc vineri dimineața so
lemnitatea înminării unor deco
rații conferite de președintele 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, generalul de armată Ludvik 
Svoboda, unor generali și ofi-r 
țeri superiori români, cu prile
jul celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei, pentru 
contribuția adusă la eliberarea 
acestei țări de sub jugul fascist.

La solemnitate au participat 
tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., general-colo
nel Ion Ioniță, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul forțelor ar
mate, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliuftîi de Stat. Va_ 
sile Vlad, șef de secție, și. gene- 
ral-locotenent Ion Dinîcă. ad
junct de șef de secție la, C,C. al 
P.C.R., Nicolae Ecobescu. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, adjuncți ai ministrului 
forțelor armate, generali și ofi
țeri superiori, foști combatanți 
din războiul antifascist.

Erau prezenți atașați militari 
ai unor țări socialiste la Bucu
rești.

Distincțiile au fost înmînate de 
ambasadorul R.S. Cehoslovace, 
Miroslav Sulek.

Au fost distinși cu ordinul 
„Leul Alb*. gradul II. general 
locotenent în rezervă Mihai Cor- 
buleanu și general locotenent în 
rezervă Ilie Antoneseu.

Cu ordinul „Drapelul Roșu* 
au fost distinși tovarășii Ștefan 
Boboș, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean — Neamț al P.C.R., Pe
tre Ionescu, membru al C.C. al 

'P.C.R., prim-SCcretar al Comite
tului județean Constanța al 
P.C.R., general colonel Marin 
Nicolescu, adjunct al ministrului 
forțelor armate, general locote
nent Petre Constantinescu, gene
ral locotenent Pompiliu Ionescu, 
general locotenent Gheorghe 
Lefter, general maior Polixenie 
Bălteanu, general maior Con
stantin Buculei, general maior 
în rezervă Miltiade Buzdea și 
Alexandru Versanschi, instruc
tor la C.C. al P.C.R.

Altor 20 de generali și ofițeri 
superiori, activi și în rezervă, 
le-a fost conrerit ordinul „Stea
ua Roșie".

în numele generalilor și ofi
țerilor decorați a mulțumit ge
neralul locotenent în rezervă 
Ilie Antonesfcu.

filmului balcanic
Vineri a luat sfîrșit cel de-al ■ 

doilea Festival al filmului, orga- ■ 
nizat pe litoralul românesc al g 
Mării Negre sub egida Comite- g 
tul ui de Stat pentru Cultură și 
Artă și Comisia națională roma- ■ 
nă pentrună pentru U.N.E.S.C.O., în cola- ■ 
borare cu instituții similare din g 

Grecia* Iugoslavia și a

de 6 zile, oameni ®

din pag, I)

ani în care economia noastră a 
cunoscut prefaceri spectaculoase, 
ani în care, sub conducerea par
tidului, poporul nostru a înscris 
în cartea realizărilor sale înfăp
tuiri remarcabile. Analizind cele 
mai variate procese și fenome
ne ale dezvoltării» economiei 
noastre naționale se. degajă cu 
limpezime constatarea că econo
mia României cunoaște o dez
voltare dinamică, echilibrată, a- 
flată în plin proceș de moder
nizare, puternic ancorată pe 
coordonatele progresului, aceste 
caracteristici găsindu-și în fi
nal o expresie vie în ritmurile 
înalte de sporire a produsului 
social și a venitului național.

Pe fondul realizărilor deose
bite obținute în anii construc
ției sociale, industria, verigă 
principală a producției materiale 
este ramura care a înregistrat 
cele mai înalte ritmuri de dez
voltare, devenind elementul ho- 
tărîtor al creșterii și perfecțio
nării forțelor de producție. Este 
convingător în această direcție 
ritmul mediu anual de creștere 
al producției industriale în Ro
mânia care în perioada 1951— 
1969 a fost de 13.0 la sută, su
perior ritmurilor realizate de ță
rile socialiste (cu excepția Bul
gariei), fiind în același timp de 
circa 2,5 ori mai mare decît rit
mul mer’iu anual de creștere al 
produc', i industriale a țărilor 
capitaliste. Datorită acestor rit
muri producția industrială din 
România se dublează în aproxi
mativ 5 ani, ceea ce înseamnă 
un interval de circa 2—3 ori mai 
mic decît cel existent pe plan 
mondial. Calculele arată că în 
ipoteza în care producția indus
trială a României s-ar fi dezvol
tat după anul 1950 iy ritmul pe 
care l-a avut în perioada ante
belică. nivelul de astăzi ar fi 
fost atins abia după anul 2 000, 
ceea ce demonstrează cu priso
sință caracterul profund științi
fic al politicii economice a parti
dului nostru, prevederea pe de
plin justificată, impusă de ne
voile generale ale dezvoltării 
multilaterale ale societății, de 
menținere a unei cote înalte a 
acumulării. Subliniindu-se rit
mul înalt de dezvoltare a indus
triei țării noastre, intr-un raport 
al diviziei de studii a Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Eu
ropa, se arăta : „România se si
tuează în rîndul economiilor ce
lor mai dinamice din Europa", 
iar o revistă vest-germană scria 
că economia României pe care 
o aprecia drept un ..miracol" are 
asemănare in Europa numai cu 
ceea ce se petrece în R. F .a Ger
maniei iar în lume numai cu 
dezvoltarea economică a Japo
niei. Dinamismul economiei ro
mânești, înscrierea economiei 
țării noastre pe coordonatele 
progresului este rezultatul acti
vității creatoare, a eforturilor 

''Susținute, a tăriei și abnegației 
de care a dat dovadă poporul 
nostru în făurirea chipului nou 
al patriei, este rezultatul con
ducerii ferme, consecvent mar- 
xist-leninîste. profund științifice 
a întregii dezvoltări economice, 
de către partid.

Astăzi. România dispune de o 
industrie modernă, judicios am
plasată, cu o structură rațională, 
a cărei diversificare și dezvol
tare proporțională evoluează în 
ritm rapid, avînd la bază orien
tarea prioritară a fondurilor de 
investiții pentru această ramură. 
Procesul de modernizare a 
economiei țării își găseste o 
vie expresie în schimbările 
structurale petrecute în însăși 
ramura cea mai importantă^ — 
industria — unde se acordă o 
atenție deosebită producției mij
loacelor de producție în compa
rație cu producția bunurilor de 
consum, ramurilor din grupa A 
revenindu-le peste 64 la sută din 
totalul producției industriale față 
de 45.50 la sută în anul 1038. ră- 
minînd însă o caracteristică e- 
sențială a economiei noastre re
ducerea decalajului dintre cele 
două grupe ale producției in
dustriale.

Dezvoltarea în ritm susținut a 
industriei energiei electrice și 
termice, a construcțiilor de ma
șini, orientarea siderurgiei mai 
ales spre producția de oțeluri de 
calitate, creșterea rapidă a pro-

ducției industriei chimice și în 
primul rind a petrochimiei, ca
racterizează evoluția actuală de 
perspectivă a economiei roma
nești, relevă viziunea .științifică 
de asigurare a unui ritm supe
rior de creștere a ramurilor in
dustriale, purtătoare ale progre
sului tehnic, cu un rol esențial 
în valorificarea resurselor natu
rale ale țării, în înzestrarea ce
lorlalte ramuri ale economiei.

De relevat faptul că în cadrul 
industriei cele patru ramuri de 
bază — energia electrică, side
rurgia, construcția de mașini, 
chimia — și-au modificat. pon
derea de la 23,7 la sută în 1950 
la 45 la sută în 1969, mutații 
care acționează deosebit de fa
vorabil în sprijinul creșterii în
tregii activități economice, o dată 
cu îmbunătățirea calitativă pe 
ramuri a industriei avind loc o 
accentuată modernizare în interi-

18.2 la sută, iar cea a întreprin
derilor de electronică și automa
tizări va fi în cincinalul următor 
de 2,4 ori mai mare. Conform 
directivelor producția de mașini- 
unelte va trebui sâ sporească do 
î,8 ori — 2 ori. O dată însă cu 
creșterile cantitative se acționea
ză susținut pentru o largă diver
sificare a nomenclatorului de 
produse prin introducerea în fa
bricație de utilaje, mașini și a- 
gregate de înaltă tehnicitate, cu 
parametrii tchnico-funcționali la 
nivelul celor existenți pe plan 
mondial.

Dezvoltarea economică reali
zată în ritmuri înalte a schim
bat treptat locul României în 
contextul mondial și cel euro
pean. România care deține 0,12 
la sută din suprafața lumii și 
0,6 la sută din populație produce 
peste 1 la sută din prodqcția in
dustrială. Amintim că in 1938

ECONOMIA
ROMÂNIEI
SOCIALISTE

orul ramurilor înșiși, repartiza
rea rațională a forțelor de pro
ducție.

Promovarea tehnicii noi în în
treaga economie și fructificarea 
cu rezultate cit mai bune a po
tențialului uman și material sint 
indisolubil legate astăzi de dez
voltarea puternică, accelerată a 
electrotehnicii, electronicii, me
canicii fine și producției de ma- 
șini-unelte. Nivelele prevăzute 
pentru dezvoltarea acestor do
menii, programele prioritare al- 

’Cătuite la indicația conducerii de 
partid pentru anii viitori consti
tuie o expresie grăitoare a efor
turilor care se fac pentru moder
nizarea continuă a construcțiilor 
de mașini, pentru echiparea eco
nomiei naționale cu cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
pentru amplificarea participării 
țării noastre la schimbul mon
dial de valori. Concludent este în 
acest sens faptul că în viitor 
producția industriei electrotehni
ce va atinge un ritm anual de

România burghezo-moșierească 
deținea 0,30 la sută din produc
ția mondială.

In cadrul dezvoltării mul
tilaterale a economiei națio
nale agricultura, -.ca ramură 
principală, a fost consecvent în
dreptată pe calea intensificării și 
diversificării producției pentru a 
permite satisfacerea necesarului 
de produse agricole destinate 
consumului industrial și al 
populației. In perioada 1950— 
1969 volumul investițiilor alocat 
agriculturii a fost de 95 miliarde 
lei din care 73 miliarde lei in
vestiții din fondurile statului. 
Crearea și dezvoltarea industriei 
naționale de echipament tehnic 
agricol, paralel cu menținerea u- 
nei ponderi însemnate a investi
țiilor pentru dotarea agriculturii 
cu mijloace mecanice, au făcut 
ca într-o perioadă relativ scurtă 
să se realizeze un ritm intens de 
înzestrare cu tractoare și mașini 
agricole. Comparînd evoluția par
cului de tractoare în perioada

1954—1966, pe plan mondial, în 
Europa și țara noastră rezultă o 
evidentă îmbunătățire a locului 
deținut de România. Astfel, în 
timp ce pe plan mondial numă
rul de tractoare a crescut în a- 
ceastă perioadă de 1.6 ori, iar în 
Europa (inclusiv U.ft.S.S.) de 
2,3 ori în țara noastră, creșterea 
a fost de peste 4 ori. Ca urmare 
în anul 1966 România deținea 0,56 
la sută din numărul de tractoare 
existente în lume față de 0.24 la 
sută în anul 1954 și 1,32 față de 
respectiv 0,66 la sută din parcul 
de tractoare al Europei.

La sfîrșitul anului 1969 Româ
nia dispunea de peste 100 000 
tractoare fizice, revenind 96 ha 

4eren arabil pe un tractor, asigu- 
rîndu-se mecanizarea lucrărilor 
de arat, semănat și recoltat ce
reale păioase aproape în tota
litate în întreprinderile agricole 
de stat și într-o proporție în
semnată în cooperativele agrico
le de producție. România a cu
noscut în perioada 1960—1969 
una din cele mai accentuate di
namici în dotarea agriculturii cu 
combine pentru păioase și res
pectiv în reducerea suprafeței 
de cereale păioase ce revine pe 
o combină. Dintre țăFile dezvol
tate numai R. F. a Germaniei și 
Franța se prezintă cu o încăr
cătură pe unitatea de suprafață 

. mai bună decît a noastră.
Rezultatele pozitive obținute în 

toate ramurile producției mate
riale, folosirea mai bună a re
surselor economiei, ridicarea pe 
o treaptă superioară a eficienței 
muncii se reflectă în mod nemij
locit în dinamica venitului na
țional, în ritmurile înalte de spo
rire a produsului social. Venitul 
național pe un locuitor a crescut 
în perioada 1950—1969 de 4,6 ori, 
creșterea medie anuală realizată 
fiind de 8,3 la sută.

Așa după cum se știe crește
rea venitului național în țara 
noastră, de 5,6 ori în 1969 ne si
tuează în rîndul celor mai dina
mice economii din lume. Dacă 
luăm ca baza anul 1950, dublarea 
producției materiale în România 
s-a realizat într-o perioadă de 
circa 2 ori mai mică decît pe 
plan mondial, dublarea venitu
lui național a fost posibilă în 
România într-o perioadă medie 
de 7 ani, în timp ce în Italia 
aceasta a avut loc într-o etapă 
de circa 14 ani, în Franța de 
circa 15—16 ani, în R. F. a Ger
maniei de circa 12 ani.

Traducerea în viață a progra
mului stabilit de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român, înfăptuirea politicii par
tidului pentru dezvoltarea ar
monioasă și echilibrată a econo
miei naționale, va reprezenta în 
fapt un salt important pe calea 
accentuării dinamismului, a mo
dernizării sale sub semnul ce
lor mai avansate cuceriri ale re
voluției tehnico-științifice 
temporane.

Bnlgaria, 
Turcia.'

Timp , __ _
de cultură și artă, conducători ■ 
de cinematografii, studiouri g 
și cinemateci, reprezentanți ai 
U.N.E.S.C.O., directori de festi
valuri, realizatori și interpreți de ® 
film, reprezentanți ah presei de ■ 
specialitate, invitați și alți spec- g 
tatori, au urmărit cu viu inte- — 
res, la Constanța și Mamaia, a- 
proape 40 de pelicule de lung și ® 
scurt metraj prezentate de cine- ■ 
matografiile celor cinci țări par- g 
ticipante la această prestigioasă 
manifestare internațională, desfă
șurată sub deviza „Prin film, ■ 
spre umanism, înțelegere și pric- ■ 
tenie".

în ultima zi a Festivalului, ci' 
nematografia română a prezentat 
filmul artistic în premieră’ „Ca- ® 
nărui și viscolul" în prezența re- ■ 
gizorului său. Manole Marcus, și g 
a interpreților Violeta Andrei, g 
Maria Rotaru și Mircea. Albu- 
le seu. ■

Al doilea Festival al filmului g 
balcanic s-a încheiat cu o recep- _ 
ție oferită în onoarea participau- 
ților de Comitetul de Stat pentru ■ 
Cultură si Artă, în saloanele ho- ■ 
telului „Internațional" din Ma- ■ 
maia. B

(Ager preș)

Delegația militară din Repu- ® 
blica Zambia, condusă de A. ■

■Zulu, ministrul apărării, a făr 
cut vineri o vizită protocolară 
la Ministerul Afacerilor Inter
ne, unde a avut o întrevedere 
cu ministrul Cornel Onescu, 
adjuncții săi si membri 
Colegiului ministerului.

Prințesa de aur“ își trăiește 
ultimele zile de... indepen
dență. Duminică, pe Azteca, 
ea va trebui să opteze defini
tiv între Fele. .împăratul A- 
mazoanelor" și Riva. „Regele 
Sardiniei". Capricioasa „fiică* 
a francezului Jules Rimet, 
plimbată prin atîtea decenii 
de pe un meridian pe altul, va 
trebui să-și aflp, în sfîrșit. o- 
dihna în sălașul de nobil ma
terial din muzeul trofeelor de
finitive. Rămîne de văzut dacă 
va fi preferată catifeaua al
bastru-azur, pregătită discret 
de Cetatea, eternă a Romei, 
sau verde-galbenul culcușului 
din puf de canaf, meșterit

■ -tuos în Brasilia, cetatea 
mai modernă...

Trebui? spus că aici, în 
xic, întreaga opinie publică 
sprijină ^candidatura"" împă
ratului și asta, se-nțelege, nu 
numai din patriotism... conti
nental, ci si, mai cu seamă, din 
ciudă pe Regele sard, con
chistador nemilos care a în
depărtat Mexicul’ din compe
tiție, spulberîndu-1 pur și sim
plu... De altfel, la nici una din 
partide — nici chiar la cele 
susținute de englezi — nu

■ ,s-au auzit atîtea huiduieli și 
fluierături cîte au răsunat la 
intrarea italienilor pe teren, 
pentru partida cu R.F.G., și 
chiar în timpul jocului... Dar, 
dacă invectivele de la început 
au putut să pară „firești*, cele 
din timpul desfășurării meciu
lui au sunat a profanare. Pen
tru că întîlnirea dintre Fa- 
chetti și Muller, dintre Be
ckenbauer și Rivera, dintre 
Seeler și Albertosi a fost — 
așa cum ați putut vedea, ală
turi de alte șase sute de mi
lioane de telespectatori. — o 
adevărată apoteoză fotbalisti
că, un moment superlativ al 
nobilului sport, o justificare

★

Prin telex de la

trimisul nostru
VASILE CÂBULEA

Decanul criticilor de jazz, 
Leonard Feather, afirma nu 
de mult că „...formația 
„Blood, Sweat and Tears" este 

' probabil cea mai importantă 
formație de muzică „pop" a 
acestei decade"... Afirmația 
criticului Feather este justifi
cată, formația caracterizin- 
du-se prin execuții de înaltă 
țintită artistică, prezentate in 
orchestrații îngrijite, într-o 
formă originală, foarte variată 
și cu sonorități bogate.

Repertoriul formației con
ține piese de mare populari
tate de rock, soul, jazz, contry- 
western, folk, pop, rhythm 
and blues, pînă la jazzul sim
fonic.

Fiecare dintre cei nouă 
membri ai formației sînt 

* muzicieni valoroși și instru
mentiști desăvîrșiți, avînd pre
gătire universitară la școlile 
superioare de muzică și prac
tică îndelungată în renumite 
formații. Gruparea a fost în
ființată din inițiativa a cîțiva 
dintre membrii ei, printre care 
Bobby Colomby și Steve

Vă prezentăm

ai

co-In baza înțelegerii de 
laborare pe anul 1970 dintre ■ 
Uniunile Scriitorilor din Re- g 
publica Socialistă România și — 
Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia, a sosit în țara ■ 
noastră o delegație condusă de ■ 
prozatorul Ciamil Siaric, pre- ■ 
ședințele Uniunii Scriitorilor ■ 
din Bosnia și Herțegoyina. Din g 
delegație fac parte poetul Jo- 

van Srezovski, directorul Fes- ■ 
tivalului de poezie de la Stru- ■ 
ga, și prozatoarea Gitica Ja- ■ 
copin. g

(Agerpres)

CRONICA
U.T.C.

Ieri, s-a întors din Sudan 
tovarășul Silviu Oană, acfivist 
al C.C, al U.T.C., care a 
participat la primul Festival 
al tineretului organizat în a- 
ceastă țajq,

La sosire au fost de față 
activiști ai C.C. al U.T.C.

■

■

■

fas- 
cea

Me-

plenară a marii lui popularități 
în contextul civilizației con
temporane și. la modul senti
mental vorbind. un omagiu 
superb adus „Prințesei de 
aur" înaintea... ieșirii ei din 
compeUție. „Un asemenea 
meci se vede numai o dată-n 
viață", rie-a declarat Angelo 
Niculesou și această aserțiu
ne sintetizează tot ce se spune 
și se gîndește în aceste zile, 
printre specialiști și profani, în 
legătură .cu întîlnirea Italia — 
R.F.G... Dar ce spun „inter- 
preții principali" ai splendi
dei partituri ? Valcareggi: 
„Am cîștigat în chip norocos. 
Dar, în același timp, toți jucă
torii noștri au depus un efort 
uriaș și victoria noastră este 
cu atît mai prețioasă cu cît 
am învins o echipă excelen
tă...* Schoen: „Acest meci 
a-nsemnat cu adevărat prea 
mult pentru persoanele cu 
nervii slabi. Au existat în fot
bal și alte drame decît meciul 
nostru, dar așa ceva se-ntîm- 
plă extrem de rar. îi felicit pe 
italieni și le doresc succes în 
finala cu Brazilia*. Seeler: 
„Accidentarea lui Beckenbauer 
ne-a ,dat gata...* Fachetti: 
„Pînă în ultima secundă 
simțit că vest-germanii 
capabili să marcheze...

am 
erau 
Dar 

pînă la urmă ei au plătit efor
turile făcute în meciurile 
terioare... în concluzie, 
poate cădea pe deplin de

★

an
se

ziaru- 
(„Un 

istoria

acord cu aprecierea 
lui italian Stampa 
meci care va intra în 
fotbalului*) și. la fel, cu aceea 
a comentatorului sportiv al te
leviziunii engleze („Nimeni nu 
va uita acest meci"), comenta
tor care, în calificativele sale, 
a lăsat de o parte cunoscuta 
reținere britanică, păstrîndu-se 
în ton cu alți doi compatrioți 
ai săi : Brian Clough, manager 
la Derby Country („E imposi
bil să găsești cuvinte pentru 
a descrie partida") și Don 
Reevie, manager la Leeds U- 
nited („Nu am văzut în viața 
mea un meci ca acesta").

...Dar poate că un asemenea 
meci vom mai vedea. Și poate 
chiar duminică. Căci, indife
rent de simpatiile pentFU o e- 
chipă sau alta, aici toată lu
mea prevede, pentru finală 
un spectacol fotbalistic de 
mare anvergură, mizîndu-se 
pe ambiția competitorilor* de 
a furniza ei cea mai frumoasă 
întîlnire a campionatului. 
(Dacă poate fi conceput ceva 
mai frumos decît meciul văzui 
miercuri !).

Cit orivește declarațiile fi
nalistelor, ele sint de o parte 
și de alta, la fel de nete. 
Vajcareggi : „Meciul cu Brazi
lia se: anunță a fi unul din nu
meroasele meciuri dificile pe 
care le-am Aisțin-ut în acest 
campionat. Nutrim insă spe
ranța ră'p’nă la sfîrșit vom in
tra în posesia marelui trofeu 
care este Cupa „Jules Rimet*. 
Zagalo : „Oricare ne-ar fi ad
versarul din finală, noi vom 
cîștiga marea Cupă“. (Decla
rație făcută înaintea disputării 
semifinalelor).

Oricine ar fi câștigătorul, un 
fapt rămîne sigur i ne vom 
despărți de „Prințesa de aur". 
Ce personaj de metal îi va lua 
locul ?...

★
• Stadionul „Azteca" din ca

pitala Mexicului găzduiește as
tăzi penultimul meci al celui 
de al 9-lea campionat mondial 
de fotbal, partida pentru stabi
lirea locurilor 3—4 între selec
ționatele R.F. a Germaniei și 
Uruguayului. După fantastica și 
epuizanta semifinală disputată 
miercuri contra Italiei, forma
ția vest-germană nu va putea 
alinia prima garnitură : Franz 
Beckenbauer, accidentat la u- 
măr, este indisponibil pentru 
șase săptămîni. Pe de altă parte, 
antrenorul Helmuth Schon in
tenționează să ofere cîtorva ju
cători de rezervă posibilitatea 
de a participa efectiv la acest 
campionat mondial și nu încape 
îndoială că „rezervele" vor 
ține să dovedească în acest 
meci că selecționarea lor a fost 
justificată. Schon nu va re-

nunța desigur la tandemul See- 
ler-Mulier. Primul va disputa al 
71-lea meci internațional (egă- 
lînd recordul lui Paul Janes), 
iar Muller are toate motivele 
să joace pentru a-și păstra lo
cul de fruntaș în clasamentul 
golgeterilor (10 goluri marcate) 
și chiar să încerce să egaleze 
recordul absolut al francezului 
Just rontaine (13 goluri în 1938). 
Cîștigînd acest meci, echipa 
R.F. a Germaniei ar fi una din 
puținele formații care a ocupat 
toate cele trei locuri ale podiu
mului (locul I în 1954, locul ” 
în 1966 și eventual locul 
acum).

Echipa Uruguayului, poate 
mai mult decît cea vest-germa- 
nă, nutrește de asemenea ambi
ția de a termina pe locul trei. 
Campioană mondială în 1930 și 
1950, Uruguayul nu s-a mai ca-

lifieat în semifinale din 1954, 
a fost învinsă în meciul pentru 
locul trei cu 3—1 de către echi
pa Austriei.

II 
III

• Comisia de arbitri a F.I.F.A 
l-a desemnat pe Rudi Glockner 
(R. D. Germană) ca arbitru al 
finalei campionatului mondial 
de fotbal, finală ce va opune 
duminică la stadionul „Azteca* 
selecționatele Brazilei și Italiei, 
în vîrstă de 41 de ani, Rudi 
Gldckner a arbitrat la 6 iunie 
meciul „optimilor" de finală 
dintre Uruguay și Italia la 
Puebla. Finala de duminică va 
fi cel de-al optulea meci inter
național pe care îl conduce în 
cariera , sa, de , arbitru. El va fi 
asistat la tușă de elvețianul 
Rudolf Scheurer (45 de ani) și 
de argentinianul Angel Coerezza 
(37 de ani).
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de „rock, rhythm and blues*
BLOOD, SWEAT and TEARS
Katz, cit și a lui Al Kooper, 
a cărui pzi
cală și-a lăsat amprenta 
timpul cît a făcut parte din 
colectiv.

Succesul formației rezultă 
în primul rînd din recordu
rile de vînzare a discurilor 
realizate de Casa „Columbia".

personalitate muzi-
în

Primul disc: „Child is Father 
to the man" este și primul 
„Disc de aur". Al doilea mare 
succes și „Disc de aur": 
„Blood, Sweat and Tears" . 
Urmează albumul următor cu 
un și mai mare succes, care 
conține piesele „Spinning 
Wheel", „Youve made me so

very happy", „And when die" 
și face un record de trei mi
lioane de discuri. In toate 
clasamentele făcute de diferi
te publicații de specialitate 
din lume, „Blood, Sweat and 
Tears" ocupă de mai mult 
timp primele locuri.

Formația B. S. & T. a fost 
distinsă cu premiul „Grammy" 
pentru cel mai bun disc al 
anului 1969 întrunind peste 
3 000 voturi din partea mem
brilor Academiei de Științe și 
Arte și înfruntînd concurenți 
de talia ■ unor > Johny Cash, 
Crosby, Nash etc., statueta 
Grammy constituind echiva
lentul în muzică al premiului 
„Oscar" din cinematografie.

Recent, formația „B.S. 6- T." 
a cucerit un nou succes la 
„Madison Square Garden" la 
„Festivalul de iarnă pentru 
pace". Componența formației 
este : David Thomas Clayton 
(solist vocal, compozitor), 
Bobby Colomby (baterie-per- 
cuție, solist vocal), Jim Fiel
der (bas electric), Dick Halli-

gan (aranjor, orgă, pian, flaut, 
trombon, solist vocal), Jerry 
Hayman (trombon, recorder), 
Steve Katz (chitară, solist vo
cal, compozitor), Fred Lip- 
sius (saxofon alto, pian, aran
jor), Lew Soloff (trompetă, 
fluegelhorn), Chuck Winfield 
(trompetă, fluegelhorn).

în curînd, formația ameri
cană „Blood, Sweat and 
Tears" va • concerta pentru 
publicul din țara noastră și va 
fi însoțită de o echipă de fil
mare care vor prezenta în ca
drul emisiunilor de T.V. din 
Europa și America, aspecte 
din turneul în România.

„Blood, Sweat and Tears" 
va concerta la București în 
zilele de 26 și 27 iunie, ora 
20 la Patinoarul acoperit „23 
August". în ziua de 23 iunie 
la Constanța și în ziua de 
29 iunie la Ploiești.

Evoluția celor zece „ca
valeri ai rock-ului* este aș
teptată cu mult interes de 
publicul românesc.
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(Vrmare din pag. I)

valoare de 32 000 000 lei, să dea 
la fondul pieței mărfuri în plus 
în valoare de 275 000 000 lei, sa 
realizeze beneficii însumînd 
187 000 000 lei, iar cota econo
miilor suplimentare să se ridice 
la 148 000 000 lei.

— Cum vor contribui tinerii 
la realizarea lor ?

Drept răspuns, interlocuto, ul 
nostru ne-a invitat într-una din 
duminicile trecute prin cîteva u- 
zine. Am fost la „23 August", la 
„Semănătoarea", la „Grivița ro
șie", la „Danubiana", la „Mașini 
electrice", la „Timpuri noi". 
Pretutindeni tinerii muncitori 
ne-au întîmpinat în haine de lu
cru, în fața mașinilor, făcînd din 
ziua de odihnă și distracții o zi 
obișnuită de muncă.

— în funcție de posibilitățile 
pe care le au, de angajamentele 
luate, colectivele fiecărei între
prinderi au hotărît ca pînă la 
sfîrșitul acestui an să lucreze 
cîte 1 sau 2 duminici pe lună 
iar acolo unde munca se desfă
șoară de obicei numai în două 
ture să lucreze în trei sau în 
schimburi prelungite.

— A început vacanța. Deja e- 
levii sînt zilnic vazuți pe șantie
rele muncii patriotice. Cum va 
fi organizată activitatea acestora 
și a studenților în cursul verii ?

Am fost din nou invitați pe 
teren. Sîntem la fabrica de cără
mizi „7 Noiembrie". Cîteva sute 
de tineri, îndeosebi elevi și stu- 
denți, funcționari din instituții, 
s-au alăturat muncitorilor în pre
gătirea materiei prime, la linia 
de presaj, la stivuirea și încăr
carea cărămizilor în vagoane. An
gajamentul lor. să producă 
50 000 600 de căiămizi pe care 
șantierele de refacere din orașele 
și satele țării le așteaptă ca pe 
pîinea caldă.

— Șantierele muncii voluntar- 
patriotice vor fi deschise însă și 
în alte unități ale Capitalei sau 
județului Ilfov. La fabricile de 
conserve „Flora" și „Fulger" vor 
lucra 800 de elevi de la liceele 
„Eminescu" și „Lazăr" spriji-

nind activitatea de conservare a 
fructelor și legumelor, iar pe 
șantierele fabricii „Anticorozivul" 
și a turnătoriei de otel a T.U.G., 
vor participa la lucrări necali
ficate. Avem deja deschise sau 
se vor deschide peste 50 aseme
nea șantiere.

— în fiecare dimineață pot fi 
văzute pe străzile Capitalei au
tobuze încărcate cu elevi în ți
nută de muncă, îndreptîndu-se 
spre ieșirile din oraș. încotro se 
duc ?

— Spre Bragadiru, Buciu- 
meni, Chirnogi, Mogoșoaia, spre 
alte unități agricole — C.A.P. și 
I.A.S. — pentru a ajuta la în
treținerea culturilor și la recol
tări. Graficeie noastre, întocmite 
împreună cu conducerile școlilor, 
prevăd ca între 15—25 iunie să 
se deplaseze în agricultură 3 025 
de elevi iar între 1—20 iulie 
4 190 studenti. De pe băncile 
amfiteatrelor vor mai pleca o dată 
cu luarea vacanței pe șantierul 
hidrocentralei de pe Lotru 100 
de studenti de la Politehnică și 
Construcții și 150 de elevi. Ei vor 
lucra ’a cot cu vestiții construc
tori de aici timp de 20 de zile. 
Alti 250 de colegi le vor da în a- 
ceeași perioadă replica pe Șan
tierul drumului național Bucu
rești — Pitești. Valoarea muncii 
voluntar — patriotice a tinerilor 
bucureșteni se va cifra astfel în 
anul 1970 la 120 000 000 lei — 
lucrări nefinanțate și 5 400 000 
lei — lucrări finanțate.

— Sîntem la jumătatea anului. 
Cu ce bilanț în acest domeniu, 
veți încheia semestrul întîi ?

— In numai cinci luni am 
realizat 1 250 000 lei la lucrări 
finanțate și 32 432 lei la lucrări 
nefinanțate. Cifrele par mici în 
comparație cu ceea ce ne-am 
propus. Dar lunile de vară, așa 
cum se poate vedea din graficul 
muncii patriotice, despre care am 
discutat, vor constitui perioada 
optimă a realizărilor noastre Ele 
vor fi o contribuție modestă a 
tineretului din Canitală la ampla 
acțiune a întregului popor, pen
tru refacerea și înflorirea patriei 
noastre.



SOIUZ-9" Sl-A ÎNCHEIAT 
CU SUCCES PROGRAMUL

® 424 DE ORE IN COSMOS • ECHIPAJUL A SUPORTAT
CU BINE ZBORUL DE LUNGĂ DURATĂ, MENȚINÎNDU-ȘI 0 

ÎNALTĂ CAPACITATE DE LUCRU
MOSCOVA 19. — Corespondentul Agerpres, Laurențiu 

Duță, transmite : Vineri, nava spațială sovietică „Soiuz-9" 
avînd la bord pe cosmonauții Andrian Nikolaev și 
Sevastianov, a aterizat, cu mare precizie, într-o zonă 
teritoriul Uniunii Sovietice dinainte stabilită.

Vitali 
de pe

In timpul celor 18 zile de 
zbor, programul de experimente 
tehnico-științifice și medicale a 
fost îndeplinit în întregime. Este 
pentru prima dată cînd se reali
zează un experiment de aseme
nea durată — echipajul s-a aflat . 
în zborul orbital timp de 424 de 
ore — cu participarea activă a 
omului în condițiile impondera
bilității. Numeroasele cercetări 
tehnico-științifice, observațiile și 
experiențele efectuate au avut 
drept obiectiv studierea în con
tinuare a spațiului circumterestru 
și determinarea posibilităților de 
folosire a aparatelor cosmice or
bitale în vederea satisfacerii inte
reselor a numeroase ramuri ale 
economiei naționale.

In timpul zborului s-au făcut 
observații și s-au fotografiat di
ferite putute de pe suprafața te
restră care prezintă anumite ca
racteristici geologice. Au fost fo
tografiate partea europeană a U- 
niunii Sovietice, Kazahstanul și 
Siberia occidentală. Concomitent 
cu experimentul realizat în spa
țiul Cosmic s-au făcut fotografii 
de pe avioane de cercetare geo
logică.

Intr-o anumită zonă de pe su
prafața Oceanului Indian s-a 
realizat un experiment unic: fo
tografierea simultană a formațiu
nilor de nori de la bordul navei 
„Soiuz-9“, de pe t asul de cer
cetări științifice „Akademik Șir- 
șov“ și de pe satelitul meteorolo
gic „Meteor**.

Un loc important a revenit 
cercetărilor medicale și biologi
ce destinate să studieze influ-

cosmicența factorilor zborului 
de lungă durată asupra organis
mului uman. Cu ajutorul dife
ritelor probe funcționale și teste 
psihofiziologice, membrii echipa
jului au făcut cercetări asupra 
sistemului cardiovascular, respi
rator, consumul de energie și al
tele. In decursul celor 18 zile de 
zbor, Nikolaev și Sevastianov au 
fost supuși permanent unui con
trol medical. Rezultatele acestor 
cercetări au demonstrat că în- 
tr-un timp scurt cosmonauții s-au 
acomodat la condițiile imponde
rabilității și au suportat bine ac
țiunea complexă a factorilor zbo
rului cosmic de lungă durată, 
menținîndu-și o înaltă capacitate 
de lucru.

In decursul celor 424 de ore 
de zbor, sistemele de bord și a- 
paratajul științific au funcționat 
ireproșabil. In compartimentele 
cosmonauților au existat condi
ții normale pentru activitate și 
odihnă, apropiate de cele terestre.

Pentru a reveni pe Pămînt, la 
un moment dinainte stabilit, An
drian Nikolaev, secondat de Vitali 
Sevastianov, a orientat nava cos
mică în poziția convenabilă. A 
fost pus în funcțiune motorul de 
frînare, iar „Soiuz-9“ s-a înscris 
pe o traiectorie de întoarcere. La 
cîteva minute după aceea s-a 
desprins aparatul de coborîre, 
unde fuseseră transferate instru
mentele științifice. Motoare spe
ciale au asigurat aterizarea lină 
a aparatului de coborîre.

La ora 13,59 (ora Bucureștiu- 
lui) „Soiuz-9“ s-a înapoiat pe 
Pămînt.

Zborul cosmic de lungă durată 
s-a încheiat cu succes. După 
cum preciza imediat după înche
ierea zborului, comentatorul a- 
genției TASS, cercetările și ex
perimentele efectuate de cei doi 
cosmonauți prezintă o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea 
tehnicii cosmice și pentru solu
ționarea unor probleme practice 
în vederea creării unor stații or
bitale capabile să funcționeze 
timp îndelungat, care prezintă o 
importanță pentru știință și pen
tru economia naționala.

Comitetul Central al P.C.U.S*, 
Prezidiul Sovietului Suprem și 
Consiliul de Miniștri ale U.R.S.S. 
i-au felicitat pe Andrian Nikolaev 
și Vitali Sevastianov pentru înde
plinirea sarcinei lor oficiale și de 
mare răspundere și pentru înche
ierea cu succes a zborului cos
mic.

în cadrul manifestărilor 
organizate cu prilejul sărbă
toririi a 100 Ge ani de cînd 
Roma a devenit capitala sta
tului italian, teatrul „Ion 
Creangă'* din București a 
prezentat — timp de trei zile 
— la „Teatro delle Arti" din 
Roma, spectacolul „Cocoșelul 
neascultător" de Ion Lucian. 
Interpretat în limba italiană, 
spectacolul a fost deosebit 
de apreciat de către cei 
prezenți, fiind viu aplaudat 
la scenă deschisă.

Televiziunea italiană a pre
zentat selecțiuni din specta
col, iar posturile de radio au 
transmis un interviu cu Ion 
Lucian. în cronica sa, ziarul 
„II Messaggero" relevă că 
spectacolul constituie unul 
din exemplele tipice ale mo
dului în care este posibil și 
se știe să se facă teatru pen
tru tineret".

în zilele următoare, teatrul 
„Ion Creangă" va prezenta 
la Bologna, Milano și Torino 
„Cocoșelul neascultător".

Surpriză in scrutinul 
din Marea Britanie 

Conservatorii au obținut 
majoritatea

Cu excepția a patru 
circumscripții, rezulta
tele alegerilor generale 
din Marea Britanie sînt 
acum cunoscute.

Partidul conservator, con
dus de Edward Heath, a cîș- 
tigat bătălia electorală, dis- 
punînd deja de 330 mandate 
în viitoarea Cameră a Comu
nelor, față de numai 287 man
date ale laburiștilor. Aceste 
rezultate au răsturnat pro
nosticurile observatorilor po
litici și ale majorității sonda
jelor de opinie.

La Londra se apreciază că 
principala cauză a marilor 
pierderi suferite de laburiști 
o constituie abținerea masi-
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Cambodgia: OFENSIVA 
IIJRJEIIJR DE REZISTENTĂ 

POPULARĂ
Știrile transmise din 

Cambodgia de corespon
denții agențiilor de pre
să semnalează o intensi
ficare a acțiunilor ofen
sive ale forțelor de rezis
tență populară împotri
va trupelor generalului 
Lon Noi în diverse re
giuni ale țării.

O presiune crescîndă este exer
citată de patrioți asupra poziții
lor deținute de trupele inamice 
în împrejurimile Pnom Penhu- 
lui ; comunicațiile rutiere dintre 
capitala khmeră și restul țării 
sînt în momentul de fată aproape 
total blocate. începînd de joi,

CONVORBIRI 
ECONOMICE

principala ?ofcea care! unește ora
șul cu exteriorul, făcînd totodată 
legătura cu Saigonul, este inuti
lizabilă din cauza bombardamen
telor declanșate in această zonă 
de forțele de rezistență popu
lară.

Lupte violente între detașa
mentele patrioților și trupele ge
neralului Lon Noi se desfășoară 
în regiunea de vest a Cambod- 
giei, unde forțele de rezistență 
populară au reușit să ocupe lo
calitatea Svay Don Kev, situată 
la 65 kilometri sud-est de impor
tantul oraș cambodgian Battam- 
bang.

Ciocniri între forțele patriotice 
și unități ale regimului de la 
Pnom Penii, continuă să fie sem
nalate și în capitalele provinciilor 
Kompong Chang și Kompong 
Thom, situate în zona septentrio
nală a Cambodgiei.
■■■■■■■■■■■a

O dimineață ide iunie, care ținea parcă să 
confirme vechiul proverb românesc despre 
felul cum se poate recunoaște o zi bună. 
Un aer proaspăt, îmbibat de rouă și mires
me, refracta, ca o imensă lupă de mare 
transparență și puritate, primele raze de 
soare, destrămînd lumina în mănunchiuri 
de irizații. Oamenii se îndreptau grăbiți spre 
stațiile autobuzelor, pentru a ajunge la lo
cul de muncă, uimiți de generozitatea brus
că a naturii, care cu trei săptămîni în urmă 

abătuse asupra țării marea catastrofă a 
inundațiilor. Pe fețele încordate surprin- 
dcam din cînd în cînd o umbră de zîmbet 
— dimineața aceasta îndreptățea speranța 
că lupta cu Dunărea, care pătrunsese în 
România, la cele mai înalte cote cunoscute 
vreodată, se va sfîrși cu o victorie.

In această dimineață, delegația Uniunii 
Tineretului Comunist din România, condu
să de primul său secretar și ministru pentru 
problemele tineretului, tovarășul Ion Iliescu, 
urca în avionul TAROM cu destinația Frank
furt pe Main, pentru o vizită oficială la in
vitația comună a ministrului federal pentru 
problemele tineretului, familiei și sănătății, • 
doamna Kăte Strobel, și a Consiliului fede
ral al tineretului din această țară.

După două ore și jumătate de zbor, pe 
aeroportul Rheim-Main din Frankfurt, de
legația este salutată corldial de președintele 
Consiliului federal al tineretului, dr. Wolf
gang Reifenberg, de fostul președinte Klaus 
Flegel, de membri ai prezidiului federal și 
reprezentanți ai organizațiilor membre ale 
consiliului, de amabasadorul român Ia Bonn 
și alți membri ai ambasadei, de ziariști și 
fotoreporteri. Temerile de acasă în privința 
vremii nu se adeveresc. Pardesiile, pălării
le, umbrelele rămîn în valize. Pe o căldură 
aproape toridă, coloana de mașini se îndreap
tă spre hotelul Intercontinental din Frank
furt, unde prezidiul federal al Tineretului 
socialist german „Die Falken" oferă o masă 
în onoarea delegației tineretului român. 
„Die Falken" este una din cele 16 organizații 
membre ale Consiliului federal al tineretu
lui din R.F. a Germaniei cu care U.T.C. are 
de mai mulți ani relații fructuoase, așa îneît 
contactul se stabilește ușor ; atmosfera sin
ceră, de înțelegere reciprocă care a guvernat 
aceste prime discuții și toasturi avea să ca
racterizeze întreaga desfășurare a vizitei. 
Iacă de la aceste prime schimburi de impre
sii și opinii ne-am întregit imaginea despre 
efervescența mișcării de tineret din R. F. a 
Germaniei, despre angajarea viguroasă a 
tinerilor vest-germani în viața politică inter
nă și externă a țării. Tînăra generație din 
R.F. a Germaniei aprobă și sprijină schim
burile pozitive intervenite in ultimul timp 
în viața politică a țării lor, cursul mai a- 
propiat de realități adoptat de guvernul ac
tual, și cere cu consecvență schimbări în
noitoare pe plan intern, recunoașterea R.D. 
Germane și a frontierelor apărute ca rezul
tat al celui de al doilea război mondial, pro
movarea unui climat de pace și destindere 
în Europa. Seara, după o călătorie cu auto
mobilele de-a lungul Mainului și al cursu
lui mijlociu, romantic al Rinului (cu opriri 
în pitorescul orășel Riidesheim și la legenda
ra stâncă Lorelei, cîntată Ide Heine) pe sub 
ruinele burgurilor medievale așezate pe cul
mile Taunusului, Eifelului și Hunsriicku- 
lui, prin cochetele așezări renane înconjura-

te de podgoriile în terasă de multă vreme 
celebre, am descins la Bonn, vechi centru 
universitar, oraș natal al demiurgului mu
zicii care a fost Beethoven. Am sosit în pli
nă campanie electorală. Peste numai zece 
zile urmau să aibă loc aici, în Rcnania de 
nord-Westfalia, ca și în Saxonia inferioară 
și în Saar, alegeri de land. La fiecare colț 
mai important de stradă, pe stîlpii de tele
graf, afișele electorale ale partidelor. Reți
nem cuvintele de ordine : ,,P.S.D. — mina 
sigură în landul nostru" ; P.L.D. — „Impu- 
neți o politică liberală"; Partidul Comunist 
German — „Totul pentru muncitori ? Da ! 
Alegeți P.C.G.". In Renania de nord-Westfa
lia, landul cel mai populat și cu o puternică 
și tradițională mișcare muncitorescă, guver
nat ca și R.F.G. de o coaliție între social- 
democrați și liberali, extremiștii de dreapta

Itinerar

german
II

nu se prea bucură de simpatie și acțio
nează numai în umbră și din umbră.

Ziua următoare este cea mai plină. Pro
gramul concc?:) .cază aici discuțiile, întâlni
rile și primirile oficiale ale delegației româ
ne. Dimineața, la sediul prezidiului Consi
liului federal al tineretului, și în continuare 
în convorbirea cu secretarul de stat parla
mentar din Ministerul pentru problemele 
tineretului, familiei și sănătății, Heinz West
phal, la Casa deputaților, remarcăm satis
facția interlocutorilor noștri pentru contac
tele și relațiile pe linie de tineret deja exis
tente, interes viu pentru cQntânuarea și dez
voltarea lor, simpatie pentru poporul român 
greu încercat de catastrofalele inundații. Cu 
secretarul de stat Westphal se ajunge 
o înțelegere asupra unui plan concret ir., n —ni în ci omul

la 
_ de

schimburi pentru anul în curs și anul ur
mător. Deosebirile de păreri existente în a- 
numite probleme nu pot împiedica dialogul, 
contactele reciproce, dezvoltarea relațiilor 
între organizații de tineret cu orientări dife
rite.

Recunoașterea realităților europene, a 
necesității destinderii și cooperării a format 
laitmotivul convorbirilor delegației române 
în timpul vizitei în R.F. a Germaniei, inclu
siv în cele purtate cu reprezentanții fracțiu
nilor partidelor din Bundestag. Punctul o- 
ficial culminant al vizitei a fost, desigur, 
primirea delegației tineretului român de că
tre președintele R.F. a Germaniei, dr. Gus-

SIRIENE
în cadrul vizitei pe care o în

treprinde la Damasc, delegația 
comercială lomână, condusă de 
Victor Ionescu, președintele Ca
merei de Comerț a Republicii 
Socialiste România, a fost primită 
de adjunctul ministrului sirian al 
petrolului, M. Mohanna. Cu acest 
prilej, iu fost discutate probleme 
privind lărgirea schimburilor și 
posibilitățile de cooperare dintre 
cele două țări în domeniul in
dustriei petroliere.

Membrii delegației comerciale 
române au avut, de asemenea, 
convorbiri cu guvernatorul Băncii 
Siriei H. Farah și cu conducă
torii întreprinderii de stat pentru 
importul de mașini.

• ZIARELE iugoslave au pu
blicat o declarație a purtătoru
lui de cuvînt al Secretariatului 
de Stat pentru Afacerile Externe 
al R.S.F. Iugoslavia, privind re
lațiile dintre Iugoslavia și Alba
nia. El a subliniat că guvernul 
iugoslav depune eforturi perma
nente în direcția normalizării 
continue a acestor relații, fiind 
convins că ele corespund inte
reselor popoarelor celor două 
țări vecine. Rezultatele de pînă 
acum, a spus el, deși sînt încă 
limitate, arată posibilitățile care 
există în direcția dezvoltării 
permanente a colaborării bilate
rale, a menționat purtătorul de 
cuvînt. »

Vizita lui 0. Palme
la Moscova

9 ÎN comunicatul dat publi
cității la încheierea vizitei în 
U.R.S.S. a primului ministru al 
Suediei, Olof Palme, se subli
niază că, relațiile dintre cele

vă a adepților lor de la 
tare. Ziarul „Guardian.** 
vă că participarea 'la vot în a- 
legerile de joi a fost ceș mal 
scăzută din anul 1918, ceea ce 
a constituit un sprijin acordat 
candidaților conservatori.

în cursul zilei de vineri, 
premierul laburist, Harold 
Wilson, și-a prezentat demi
sia reginei Elisabeta a Il-a, ca 
urmare a înfrîngerii suferite 
în alegeri de partidul său. în 
aceeași zi, regina Elisabeta a 
Il-a l-a însărcinat pe liderul 
conservator, Edward Heath, 
cu formarea noului guvern. A- 
cesta din urmă a acceptat sar
cina de a începe cohsultările 
pentru 
guvern

Vp- 
rele-

alcătuirea viitorului 
al Marii Britanii.
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Villa Hammerschmidt,tav Heinemann, la 

în cadrul căreia, într-o atmosferă destinsă, 
cordială, președintele s-a interesat îndea
proape de dezvoltarea relațiilor dintre orga
nizațiile de tineret din cele două țări, re- 
ținînd în continuare pe ministrul român 
pentru problemele tineretului pentru o con
vorbire amicală.

După discuțiile interesante și cu un bogat 
conținut informativ purtate la sediul Fe
derației Sindicatelor Germane (D.G.B.) din 
Dusseldorf cu membri ai Comitetului Exe
cutiv Federal și cu secretarul federal al ti
neretului sindical, a urmat o vizită la Amba
sada română din Koln și o reconfortantă 
promenadă la uriașa catedrală de aici (mo
numentul cel mai impunător al arhitecturii 
gotice germane)' și pe străzile principale, 
pline de tineri în căutarea distracției de 
sfîrșit de săptămînă. La întoarcerea ia Bonn 
am traversat din nou acest peisaj ordonat 
de mina omului, supus necesităților civiliza
ției moderne, împinzit de căi de comunica
ție pe care se circulă intens, continuu și pe 
care accidentele rămîn reversul neplăcut al 
medaliei. Zeul motorizării cere și obține 
implacabil nu numai tributul în sînge, ci și 
pe cel în exasperare — locul de parcare 
începe să devină, dacă nu a devenit deja, o 
obsesie.

Punctul următor — Hamburg. în automo
bil, de la hotelul Vier Jahreszeiten spre res
taurantul unde sîntem oaspeții Federației 
Sindicatelor Funcționarilor, traversăm ve
chiul, celebrul oraș hanseatic, după care fa
cem cunoștință, în vasul Senatului, cu prin
cipala mîndrie a hamburghezilor — imensul 
port construit de-a lungul estuarului Elbei, 
străjuit de docuri, vase, șantiere de construc
ții și reparații navale. Seara, o intîlnire cu 
tineri din Hamburg, la clubul acestora — 
trebuie să „rezistăm" unui adevărat tir de 
întrebări : interesul pentru România și po
litica sa, pentru tineretul român, este real 
și deosebit de puternic. A doua zi, la Bonn, 
conferință de presă — de astă dată pe Rin. 
Ambianță plăcută. Colegul Mircea Moarcăș, 
corespondentul Agerpres la Bonn, ne comu
nică seara, la cocteilul oferit de Ambasada 
română, la reședința ambasadorului din Bad 
Goîdesberg, cu ocazia vizitei delegației 
U.T.C., că răspunsurile date de conducătorul 
delegației au găsit ecou favorabil atât în 
rîndurile oficialităților, cit și ale presei. 
După cocteil — o intîlnire de lucru cordială 
cu conducerea federală a organizației prie
tenilor noștri comuniști din R.F. a Germa
niei — reprezentanții Tineretului Socialist 
Muncitoresc German SDAJ.

Ultima zi. La sediul Consiliului federal, 
pe Venusberg, se trag concluziile, se fixează 
termene pentru viitoare schimburi, se expri
mă reciproc satisfacția pentru rezultatele 
vizitei și perspectivele pe care Ie deschide. 
La masă se rostesc ultimele toasturi in spi
ritul atmosferei în care s-a desfășurat în
tregul program al acestei vizite. Ne despăr
țim cu convingerea comună că ne cunoaștem 
și ne înțelegem mai bine și că această vizi
tă va contribui la dezvoltarea relațiilor din
tre organizațiile și tineretul celor două țări, 
la promovarea ideilor de colaborare, destin
dere, securitate și pace.

BAZIL ȘTEFAN
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puternică demonstrație împotri
va autorităților colonialiste. 
Trupele au deschis focul asupra 
demonstranților, ucigînd 10 din
tre aceștia și rănind mulți al
ții.

două țări evoluează în mod fa
vorabil în spiritul bunei vecină
tăți. Se deschid noi posibilități 
pentru dezvoltarea comerțului, 
colaborării tehnico-științifice, 
culturii, sportului și turismului, 

în cadrul convorbirilor s-a a- 
cordat o deosebită atenție asi
gurării securității pe continen
tul european, cele două părți 
luîndu-și angajamentul să con
tinue consultările cu părțile 
interesate, pentru asigurarea 
succesului unei conferințe ge
neral europene în această pro
blemă.

Starea excepțională a fost decla
rată în Uganda în decembrie 
1969 după atentatul eșuat la via
ța președintelui țării, Milton 
Obote.

în mod special, pregătirii con
ferinței ministeriale a acestei 
organizații, programată pentru
24 iunie. în capitala algeriană.

întrevedere

Reuniunea O.P.E.C.

• PARLAMENTUL Ugandei 
a hotărit prelungirea stării ex
cepționale in această țară pe o 
nouă perioadă de alte șase luni.

• LA PALATUL Națiunilor 
de lingă Alger s-a deschis re
uniunea Consiliului Guverna
torilor O.P.E.C. (Organizația ță
rilor exportatoare de petrol). La 
această întrunire participă dele
gați din Algeria, Irak, Indonezia, 
Iran, Qatar, Abu Dhabi, Vene
zuela, Kuweit, Arabia Saudită și 
Libia. Dezbaterile sînt consa
crate examinării unor probleme 
privind activitatea O.P.E.C. și»

e COMISIA pentru energia 
atomică a S.U.A. a fost nevoită 
să amîne efectuarea unor ex
periențe nucleare subterane ca 
urmare a grevei declarate de 
lucrătorii de pe poligonul din 
Nevada. Greva se află în cea 
de-a 17-a zi, deși autoritățile 
exercită presiuni asupra lucrăto
rilor în vederea reluării lucru
lui.

• O SITUAȚIE încordată 
domnește în Sahara Spaniolă, 
unde populația a organizat o

A. Kosîghin — 
U Thant

• 
xei 
la Kremlin pe secretarul general 
al O.N.U., U Thant. în cursul 
convorbirii au fost abordate pro
bleme actuale ale situației inter
naționale și unele aspecte ale 
activității O.N.U., anunță agen
ția TASS.

La convorbire a participat și 
ministrul de externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko.

PREMIERUL sovietic, Ale- 
Kosîghin, l-a primit vineri

Dahomey: tineretul 
și consecințele 
subdezvoltării

Ne vorbește Jean Noel Innocente de Souza, 
secretar general al Mișcării de Tineret 

din Dahomey

Jean Noel Innocente de Souza ne vorbește despre Dahomey 
și generația sa tînărâ. Secretarul general al Mișcării de Tineret 
din Dahomey, un tînăr nu prea înalt, mereu îngîndurat și cu o 
reținere în gesturi și frază, se dovedește un interlocutor plăcut, 
îi lipsește, poate, exuberanța dar examinează fenomenele^ cu o 
remarcabilă profunzime, refuză superficialitatea. Firește, își dă 
seama că sutele de kilometri care despart Cotonu de capitalele 

europene creează dificultăți pe planul informației cotidiene. 
Dar, în România, constată țu surprindere nu numai interes față 
de Africa, ci și o constantă și obiectivă relatare a evenimen
telor de pe acest zbuciumat continent.

Mai întîi o scurtă pre
zentare a Mișcării de Ti
neret din Dahomey.

— Este o organizație de ti
neret mai mult sau mai puțin 
„bătrînă". Exista din 1948 dar 
începuturile ei sînt determinate 
de condițiile specifice domina
ției coloniale. Pe atunci se nu
mea UJ D. (Uniunea Tineretului 
din Dahomey) și ori de cîte ori 
încerca să afirme un punct de 
vedere progresist era reprima
ta. Primii ani de activitate s-au 
desfâșuraî mai mult în ilegali
tate, mulți membri au fost ares
tați, suportând consecințele ade
rării la o organizație interzisă. 
După obținerea independenței 
Dahomeyului ne-am reluat acti
vitatea cu o nouă denumire, cea 
pe care o purtăm și în prezent : 
Mișcarea de Tineret din Daho
mey. Am optat pentru o cale 
progresistă, afirmîndu-ne cu 
claritate pozițiile în problemele 
importante dar recunoașterea 
oficială a organizației a întâr
ziat destui ani. Abia în 1967 s-a 
produs autorizarea oficială a 
activității noastre.

— Ce influență exerci
tă organizația dv asupra 
tineretului din Dahomey 
și care sînt categoriile 
sociale către care se în
dreaptă în principal ?

— Avem peste 15 000 ade
renți. Nu este o cifră record dar 
ținînd seama de populație (a- 
bia 3 000 000 locuitori) și de 
condițiile specifice considerăm, 
totuși, că dispunem de o in
fluență remarcabilă. Printre 
membri se găsesc studenți, e- 
levi, țărani și muncitori. Centrul 
de greutate al activității se află 
la sate. La orașe sînt condiții 
mai prielnice pentru pătrunde
rea ideilor noastre. în lumea 
satului dificultățile sînt cu mult 
mai mari și de aceea desfășu
răm un permanent efort de re- 
convertire a mentalității. Orqa- 
nizînd un cineclub, proiectând 
filme cu caracter progresist, 
desfășurînd cursuri serale în
cercăm să facem o educație 
civica tinerilor țărani care tră
iesc într-o sărăcie greu de de
scris, să i angajăm în lupta 
pentru drepturi democratice. în 
împrejurările din Dahomey,“în 
care există un mare număr de 
analfabeți, informarea prin i- 
magini capătă o valoare deo
sebită. Paralel, îi ajulăm să-și 
amelioreze condițiile de viață 
prin îndrumări nrivind muncile 
agricole.

— Există o problemă a 
locurilor de muncă pen
tru tineret ?

— Problema șomajului est© 
dureroasă pentru noi- în pri
mul rînd mulți din cei ce au în
vățat o meserie nu au unde 
să o practice. în al doilea rînd 
există exodul rural. Mii de ti; 
neri părăsesc satele căutîndu-și 
norocul la orașe. Bineînțeles, 
iluziile lor se spulberă repede. 
Vagabondează fără șanse de a 
găsi un loc de muncă, trăiesc 
în mizerie, îngroașă rîndurile 
șomerilor. în ceea ce ne pri
vește, am inițiat acum trei ani 
crearea la Cotonou a unei 
școli profesionale în care in- 
struim 400 de tineri din păturile 
sărace ale populației. Este o 
construcție modestă, din paie, 
dar tinerii învață o meserie. 
Profesorii sînt membri ai orga
nizației noastre. Problema pla
sării absolvenților o soluționăm 
pe măsura posibilităților. Există 
perspective pentru ca economia 
țării să ofere mai multe locuri 
de muncă. Descoperirile petro
lifere de la Cotonou ne dau 
speranțe. O rafinărie, dacă s-ar 
construi, ar rezolva într-o oare
care măsura problema șomaju
lui. Dar progresul economic 
este lent, economia națională 
se mai găseste legată de ca

pitalul străin. în jurul petrolului 
din Dahomey se înfruntă intere
se franceze și americane. S-a 
produs deocamdată „decoloni
zarea bugetuiui". Reducerea 
deficitului bugetar cronic a 
permis renunțarea la subvenții
le franceze- Consecințele le-a 
suportat, însă, muncitorimea. 
Salariile au fost drastic reduse, 
cu 25 la sută. Clasele privile
giate au găsit modalități de 
evaziune, pentru a-și menține 
intacte profiturile. Oricum, tre
buie să obținem independența 
economică, chiar dacă pentru 
aceasta vom plăti cu multe 
sacrificii. într-o țară qj prepon
derență agricolă ca Dahomeyu! 
dezvoltarea modernă a satului 
rămîne un deziderat esențial. 
Principiul a fost reținut pe plan 
oficial, dar realizarea lui în
târzie.

— Posesorii de diplo
me universitare au o si
tuație mai burtă ?

— Două treimi diefccopulație 
este analfabetă și totuși despre 
Dahomey se afirma că este 
„Cartierul Latin al Africii". 
Mulți intelectuali din Dahomey 
au fost folosiți de administra
ția colonială în Coasta de Fil
deș, Ciad, Camerun, Niger etc. 
Ajunse la maturitate, indepen
dente, aceste țări nu mai au 
nevoie de funcționarii aduși de 
colonialism. Iar aceștia se re
întorc în Dahomey mărind nu
mărul șomerilor. Numărul repa- 
triaților din Niger și Ghana, de 
exemplu, este foarte mare, ceea 
ce complică o situație compli
cată.

— Core este rolul or
ganizației dv. în viața 
politică a țârii ?

— Rplul nostru poate fi înțe
les doar în contextul unei reali
tăți complexe. Noi desfășurăm 
o activitate intensă și năzuim să 
afirmăm interesele generațfei 
tinere. Fată de guvern avem o 
atitudine rezervată și atunci 
cînd situațiile o cer, critică. în 
Dahomey, ori de cîte ori se 
produce un protest popular, ar
mata profită de împrejurări, își 
elimină adversarii și preia pu
terea. Apoi nu trebuie să uităm 
influența exercitată de triba
lism- Toate acestea au dus la 
o instabilitate politică devenită 
cronică.

— Acum o întrebare 
despre România : cu ce 
impresii pârâșjțL țara 
noasiră ?

— Admiraoile. Deși nu am 
stat decît puține zile, cele vă
zute mi-au produs o puternică 
impresie. Litoralul are o frumu
sețe deosebiră. în tabăra stu
dențească de la Costinești sînt 
vizibile condițiile create pentru 
odihna tineretului. Bucureștiul 
este un oraș modern, prosper.

— Ce perspective exis
ta pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre U.T.C. și 
Mișcarea de Tineret din 
Dahomey ?

— în discuțiile pe care le-am 
purtat la C.C. al U.T.C. s-a evi
dențiat dorința comună de a 
strînge legăturile de prietenie 
dintre organizațiile noastre. 
Dorim să efectuăm schimburi 
de delegații, de materiale in
formative, de expoziții- Româ
nia prin politica ei de indepen
dență națională, prin sprijinul 
pe care îl dă tuturor popoare
lor ce^ luptă pentru libertate, 
deplină suveranitate, se bucură 
de un prestigiu deosebit. Po
porul român ne oferă exemplul 
unui popor stăpîn pe destinele 
sale. Sperăm că bunele noastre 
relații se vor dezvolta continuu, 
ceea ce corespunde dorinței și 
intereselor reciproce.

EUGENIU OBREA

'^ncma
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 SERCENTULUI GRIȘA : 
rulează la Lumina (orele 9—15,45 
în continuare ; 18,15; 20,45).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Festival (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

JURNALUL UNEI CAMERISTE : 
rulează Ja Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,30; 21), Grădina 
Capitol (orele 20.30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează Ja 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 DIRIJABILUL SPRE POLUL 
NORD : rulează la 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; 20,3C), 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 Ia Timpuri Noi (orele 9—21 
în continuare).

CEI 1000 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).

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), Grădina Ex
poziția (ora 20,15).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ 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 S 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-

^PENTRU TIMPUL D V. L I B E R g
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 : 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 ÎNAPOIAZĂ: ru
lează la Drumul Sării (orele 16; 
18; 20).

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

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

LUANA : rulează la Pacea (o- 
rele 16: 13: 20).

BUNA ZIUA, CONTESA : ru

lează la Crîngașl (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; 13,15; 20,30). Flamura 
(orele 11; 16; 18,15: 20,30).

DANSIND SIRTAKI : rulează Ia 
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 CÎNTA- 
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 FAP.A BĂTRÎNE- 
ȚE : rulează la 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).

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

SÎMBATA, 20 IUNIE 1970
Opera Română : RĂPIREA DIN 

SERAI ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă : LOGODNICUL DIN
LUNĂ — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) • TRAVESTI — ora 20 ; 
(Sala Studio) : AL PATRULEA 
ANOTIMP — ora 20..; Teatrul 
„Lucia Sturilza Bulandra" (Schit. 
Măgureanu) : NEPOTUL LUI 
RAMEAU — ora 20 ; Teatrul de 
Comedie : DISPARIȚIA LUI 
GALY GAY __ ora 20 ; (La Tea
trul de vară „Herăstrău") : NIC-

NIC — ora 20,30 ; Teatrul Mic : 
PREȚUL — ora 20; Teatrul Giu
lești (La Teatrul de vară ,,23 Au
gust") : GEAMANDURA — ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Studio) : NĂZDRĂVANUL OCCI
DENTULUI — ora 20 ; (La Arene
le» Romane) : BĂRBAȚI FĂRĂ 
NEVESTE — ora 20 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : ACTUL DE CĂ
SĂTORIE — premieră — ora 20 ; 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
NICUȚĂ LA TĂNASE — ora 
19,30 ; Teatrul ..Țăndărică" (Cal. 
Victoriei) : NOCTURN I — ora 
21,30.

SÎMBĂTA, 20 IUNIE 1970 
PROGRAMUL I
• 17,00 Deschiderea emisiunii. 

Microavanpremieră • 17,05 Bu

letin de știri • 17,10 Emisiune în 
limba germană q 18,15 Bună 
seara, fete ! Pună seara, băieți i
• 19,05 Fapt divers © 19,20
1001 de seri. Emisiune pentru cei 
mici • 19,30 Telejurnalul de seară 
a 20,30 Tele-enciclopedia © 21,15 
Film serial „Rocambole" (VI)
• 22,00 Tablouri dintr-o expoziție
muzicală (Interviziune) • 22,55
Telejurnalul de noapte © 23,10
Of, inimioară. Program de roman
țe susținut de o formație instru
mentală condusă de Florian Eco- 
nomu © 23,30 Telesport. Campio
natul mondial de fotbal. Meciul 
pentru locurile 3—4. Transmisiune 
directă.
PROGRAMUL II
• 20,30 Propatria. Antologie li

rică din versurile lui Mihai Be- 
niuc • 20,45 La fîntîna dorului. 
Din arhiva Institutului de etno
grafie și Folclor © 21,15 Seara 
melomanului. Momente remarca
bile ale stagiunii 1969—1970 © 22,30 
Film serial „La fiecare km" (I) 
© 23,30 închiderea emisiunii pro
gramului 2.

DUMINICĂ, 21 IUNIE 1970 
PROGRAMUL I

© 8,30 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră © 8,40 Gim
nastică și muzică © 9,00 Viața sa
tului © 10,00 Simfonia a V-a de 
P. L Ceaîkovsxl. în interpretarea 
Filarmonicii din Leningrad © 11,00 
Tele-vacantă « 12^00 De stjală pa
triei © 12.70 Căminul © 13,15 Emi
siune în limba maghiară © 17,C0 
Microavanpremieră © 37.05 Bu
letin de știri © 17.’0 ,.H ;i să-ntin- 
dem hora mare" © 17.40 Cravate1;? 
purpurii o 18.35 Magazin dumi
nical © 19,30 Telejurnalul dc • 
ră © 19-50 Finala cele! de-a IX a 
ediții a Campionatului mondial de 
fotbal. Transmisiune directă de la 
Ciudad de Mexico © 21,45 Repor
taj TV © 22,05 Electronii în lumi
na reflectoarelor © 22,35 Telesport 
© 22,50 Telejurnalul de noapte 
© 23,00 închiderea emisiunii pro
gramului I.
PROGRAMUL II

© 21,45 Carnet plastic. Salonul 
de primăvară © 22,00 Roman foi
leton : „Casa Buddenbrook". Re- 
Juarea episodului II.
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