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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe Ahmed Mohamed Farah, 
conducătorul delegației somaleze

Sub auspiciile tradiționalei prietenii, deschizînd o nouă 
și amplă perspectivă colaborării româno-italiene, a început ieri

Luni dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit pe Ahmed Mohamed Farah, 
membru al Consiliului Revoluțio
nar Suprem al Republicii Demo
cratice Somalia, ministrul poștelor 
și telecomunicațiilor, care, în frun
tea unei delegații, se află în vizită 
în țara noastră.

Oaspetele este purtătorul unul 
mesaj personal adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de general-ma- 
ior Mohamed Siad Barre, președin
tele Consiliului Revoluționar Su
prem și prim-minlstru al Republi
cii Democratice Somalia.

La întrevedere au participat to
varășii Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, și Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei.

Odată cu mesajul, conducătorul 
delegației somaleze a transmis, în 
numele președintelui Consiliului 
Revoluționar Suprem, un salut 
călduros și cele mal bune urări to
varășului Nicolae Ceaușescu, po
porului român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat președintelui 
Consiliului Revoluționar Suprem 
al Somaliei un călduros salut și 
cele mai bune urări de fericire 
personală, de pace, prosperitate și 
bunăstare poporului somalez.

în cadrul întrevederii, care a-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordială prietenie, s-a evidențiat 
interesul comun manifestat pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
între România și Somalia, In inte
resul celor două popoare, al cauzei 
păcii, securității șl înțelegerii in
ternaționale.

VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU, IN ITALIA

La Roma, solemnitatea 
primirii — într-o atmosferă 

de cordialitate 
și înaltă considerație

Roma, oraș al cărui nume, al 
cărui trecut se regăsesc în în
săși istoria neamului românesc, 
evocînd prin emoționante mărtu
rii străvechile legături ale locui
torilor Peninsulei Italice cu cei 
de pe pâmînturile de la Carpați 
șt Dunăre, a rezervat conducăto
rului României socialiste, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu o pri
mire strălucitoare. Este expresia 
vie a stimei și prestigiului de 

1 eare se bucură șeful starului nos
tru, realizările poporului român, 
care prin munca și acțiunile sale 
Iși aduce contribuția la cauza

nobilă a păcii și colaborării in
ternaționale.

Festivitatea de la aeroportul 
Ciampino, sentimentele de prie
tenie manifestate de cetățenii 
Romei, înaltele onoruri militare 
de la Palatul Quirinale, oma
giul adus președintelui Nicolae 
Ceaușescu de șefii misiunilor di
plomatice ai unor țări de pe toate 
continentele, atmosfera de cor
dialitate care a caracterizat pri
ma convorbire dintre cei doi pre
ședinți, schimbu’ de decorații, 
depășind prin semnificații un act

(Continuare în pag. a Il-a)

La sosire pe aeroportul Ciampino

Dineu oferit de președintele
Giovanni Leone

Luni seara. în marele „Salone 
delle feste" din Palatul Quirinale, 
președintele Republicii Italiene, 
Giovanni Leone, și soția sa, doam
na Vittoria Leone, au oferit un 

onoarea președintelui 
de Stat al Republicii 

România,
fi a

Curții con-

Zece miliarde
kWh energie electrică

a produs pînă ieri
Hidrocentrala de la Porțile de Fier
DROBETA TURNU

SE VERIN (Corespon
dentul ,3ctnteil“, Vir
gil Tătaru). — o zi 
obișnuită de muncă la 
Porțile de Fier. In 
fața pupitrului de co
mandă, ’ ;.1
peste 40 de metri sub 
nivelul . ' . " ’
uriașele instalații 
ansamblul 
oamenii 
gesturi calme dar si
gure „pulsul Dunării”. 
Ca si pină acum, totul 
decurge normai. In 
fiecare minut, in fie-

acolo jos, la
apelor, lingă 

‘ ’ din
turbinelor, 

urmăresc cu

care oră, de aici, de 
la Porțile de Fier, 
pornesc, pe magistrale 
aeriene, mii, zecL de 
mii de kilowați de e- 
nergie electrică. 21 mal, 
ora 16,35. De la pu
nerea in funcțiune a 
primei turbi ne 
pină la această < 
hidrocentrala de 
Porțile de Fier 
pulsat in sistemul 
nergetic național 
miliarde kWh energie 
electrică. „Ca urmare 
a punerii în devans 
in funcțiune a celor 6

și 
dată, 

la 
a 

e-
10

turbine din centrala 
electrică românească 
— ne-a spus mg. 
Alexandru Petrescu, 
directorul Întreprinde
rii „Centrala hidroe
lectrică «Porțile de 
Fier-" — pină la aceas
tă dată s-au produs 
peste plan 850 732 000 
kWh energie electrică, 
cantitate care depășeș
te de două ori întreaga 
producție de energie 
realizată ln 1971 de 
centralele hidroelec
trice din țară*1.

tovarășei
Nicolae 

i Elena

Amîntore 
Senatului,

Fan-
Ales-

dineu in
Consiliului
Socialiste
Ceaușescu,
Ceaușescu.

Au participat 
fanf, președintele 
sandro Pertini, președintele Ca
merei deputaților, Francesco Paolo

Bonifacio, președintele 
stituționale, Giulio Andreotti, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Mario Tanassi, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru 
al apărării, Giuseppe Medici, mi
nistrul afacerilor externe, miniștri, 
deputați și senatori, generali și ofi
țeri superiori, Clelio Dări da, pri
marul general al Romei, alte per
soane oficiale, reprezentanți ai 
cercurilor economice și de afaceri, 
directori de ziare.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale române care îl în

soțesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu în vizita sa în Italia.

Celor doi șefi de stat, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei Vittoria 
Leone le-au fost prezentați invitații 
la dineu aflați în sălile de repre
zentanță ale Palatului Quirinale.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, de 
cordialitate, președintele Italiei șl 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România au 
rostit toasturi.

Toastul președintelui

Giovanni Leone
Domnule președinte
Sînt foarte bucuros să vă reînnoiesc dumneavoastră, 

distinsei dumneavoastră soții și eminentelor personali
tăți care v-au însoțit, cel mai călduros bun venit din 
partea mea, a guvernului și a poporului italian și să 
vă exprim via și sincera mea satisfacție de a vă avea 
ca oaspete drag în țara noastră.

în persoana dumneavoastră. Italia aduce omagiul 
gău unui mare popor, care, de-a lungul secolelor, s-a 
distins prin patrimoniul său cultural și uman și care 
întotdeauna s-a inspirat din idealurile de civilizație, 
independență și suveranitate.

Antice și profunde legături unesc cele două popoare 
ale noastre. Originea noastră latină comună, profun
dele afinități de cultură și de limbă care există între 
noi, tradițiile stabilite în trecut și mai ales în secolul 
precedent, cînd cele două națiuni și-au redobindit in
dependența prin evenimente care prezintă puncte de 
analogie — aceștia sînt tot atîția factori care asigură o 
alimentare continuă a prieteniei și colaborării între cele 
două țări și state. Aș vrea să reamintesc că în 1855 
Cesare Correnti definea România „o altă Italie", iar 
Cavour susținea cu fervoare unirea 
lahiei.

în această fază atît de importantă 
ți internaționale în general. Italia și
pectivele lor situații politice și sociale, tind spre 
solidarea păcii și spre dezvoltarea colaborării pe 
respectului reciproc dintre toate popoarele.

Din viziunea comună fundamentală a acestor

Moldovei și Va-

a vieții europene 
România, cu res- 

con- 
baza

mari

(Continuare in pag. a IlI-a)

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte,
Sub puternica impresie a ospitalității cu care sin- 

tem înconjurați, doresc să vă adresez, încă o dată, din 
partea poporului român și a mea personal, dumnea
voastră și doamnei Leone, un salut călduros și cele 
mai bune urări. Țin să vă asigur, de asemenea, că.nu
trim cele mai vii sentimente de prețuire față de 
poporul italian, care, prin energia și talentul său, a 
adus și aduce o contribuție de seamă la tezaurul ci
vilizației umane.

Aflindu-ne aici, la Roma, nu putem să nu evocăm 
originea comună a popoarelor noastre, legăturile stră
vechi care le-au unit, contactele strinse pe care le-au 
avut secole de-a rîndul și care și-au găsit o puterni
că expresie în solidaritatea și întrajutorarea spiritelor 
înaintate ale celor două națiuni în lupta lor pentru li
bertate, neatîrnare și progres.

în zilele noastre a devenit posibil, domnule pre
ședinte, să dăm noi dimensiuni legăturilor tradițio
nale dintre popoarele român și italian — în concor
danță cu cerințele diviziunii internaționale a muncii, 
ale circulației mondiale a valorilor materiale șl spiri
tuale, cu interesele de progres și propășire ale țărilor 
noastre. într-adevăr, în ultimii ani, relațiile româno- 
italiene au cunoscut o puternică dezvoltare, Italia ocu- 
pînd astăzi locul al doilea, dintre țările occidentale, în 
comerțul exterior al României. S-au extins schimbu
rile comerciale, cooperarea economică, colaborarea teh- 
nico-științifică și cultural-artistică.

Ca și dumneavoastră, dorim amplificarea acestor 
relații, astfel ca raporturile dintre Italia și România, 
state cu orânduiri sociale diferite, să constituie un 
exemplu de colaborare bazată pe avantaj recinroc, 
pe deplină egalitate în drepturi și respect mutual.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Plecarea din București
Ștefan Voitec, Constantin Băbâlău, 
Comei Burtică, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalca, Aurel Duca 
Mihai Gere. Ion Ionițâ, Vasile Pa- 
tilineț, Ștefan Andrei, cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor ob
ștești, personalități ale vieții noas
tre științifice, culturale și artistice, 
generali, ziariști.

Erau de față Maurizio Battaglini, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Italiei la București, șefii misiunilor 
diplomatice acreditați in țara noas
tră.

Un mare număr de bucureșteni 
au salutat cu multă căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. i-au 
urat drum bun, deplin succes Ln 
vizita sa.

Răspunzind îndelung, cu priete
nie, tuturor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urcat la bordul avio
nului in aclamațiile celor prezenți.

La ora 12,30, aeronava preziden
țială a decolat, indreptindu-se spre 
Roma.

Luni la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Reptiblicil Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a plecat spre ca
pitala Italiei, unde, la invitația pre
ședintelui Giovanni Leone, va face 
o vizită oficială — eveniment de 
seamă in dezvoltarea tradiționalelor 
legături româno-italiene.

Președintele Consiliului de Stat 
este însoțit de Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele, de consilieri și experți-

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, solii poporului român au fost 
conduși de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu. Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană. Gheorghe Radules
cu, Virgil Trofin. Ilie Verdeț. Ma
xim Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dăhălache, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu. Gheorghe Stoica,

Ieri, pe litoral, se allau 
în vacanță 15 200 de tu
riști, dintre care peste 
7 000 străini. In primul “1” 

după deschiderea oficială a sezo
nului au venit să-și petreacă 
vacanța pe coasta românească a 
Mării Negre turiști din R. F. Ger
mania, Anglia, Olanda, Belgia. în 
zilele următoare sint așteptați să 
sosească in grupuri mari vilegiatu- 
riști din Italia, Danemarca, Elveția, 
Finlanda, Franța etc. După cum ne 
informează tov. V. Trandafir, di
rectorul general al centralei turis
mului — in acest an vor trimite 
turiști pe litoral peste 70 de agenții 
de voiaj din Europa. Asia și Ame
rica, cu care O.N.T. Litoral are 
incheiate convenții.

Chimiștii de la Combi
natul de îngrășăminte a- 
zotoase din Slobozia au 
obținut primele cantități 
CÎ6 CIZOt 1117113 verificării di

feritelor componente ale utilaje
lor, s-a apreciat că Instalația de 
producere a azotului este aptă să 
intre in funcțiune. ” 
treaptă care va duce la intrarea 
in exploatare a marii uzine chimice 
din inima Bărăganului va fi, după 
cum ne asigură ing. Constantin 
Iovânel, directorul general al com
binatului, producerea la începutul 
lunii iunie a gazului cracat Reali
zările dobîndite de colectivul com
binatului vor crea condiții pentru 
începerea probelor la fabrica de 
amoniac — primul obiectiv in or
dine cronologică care urmează să 
intre în funcțiune.

La uzina „Unio" din 
Satu-Mare a fost realizată 
prima locomotivă Diesel

Următoarea

de mină, de 14 tone. Prin 
caracteristicile tehnico-productive 
și funcționale atinse, noua loco
motivă se situează la nivelul ce
lor realizate in țări cu tradiție In 
fabricația unor asemenea mijloace 
de tracțiune. Avînd o putere de 
două ori mai mare decit cele fo
losite pină in prezent, noile loco
motive prezintă și o mai mare si
guranță în circulație, fiind dotate 
cu dispozitive de frânare pneuma
tică.

60 000 metri cubi apă 
potabilă pentru populația 
Clujului. Cu această cantitate, 
adusă din lacul de acumulare de 
la Gilău, atit necesitățile popu
lației, cit și cele ale industriei sint 
satisfăcute pe deplin. Evenimentul 
este legat de darea în funcțiune a 
stației de filtrare a apei, construită 
după un proiect original, realizat 
de un colectiv de specialiști 
cadrul catedrei de alimentări 
apă a Institutului politehnic Bu
curești. Lacul de acumulare de la 
Gilău a devenit un izvor de apă 
nu numai pentru clujeni, ci și 
pentru necesitățile industriale ale 
centrelor miniere de la Căpuș și 
Aghireș, Iar împrejurimile sale — 
minunate locuri de agrement

Peste 40 de noi pro
duse din legume șl fruc
te vor fi realizate anul a- 
cesta de Institutul de stu
dii, cercetări și proiectări 
pentru construcții hortlvl- 
ticole din București. ve- 
derea prospectării pieței, noile 
produse vor fi fabricate ln canti
tăți etalon de dte 20 tone flecare, 
urmînd ca cele mai solicitate să 
fie introduse din anul viitor în 
producția curentă.

din 
cu

In timpul dineului oficial
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ygifta președirițeliri Nicolae_Ceaușescu_în Italia
Atmosferă 

de cordialitate
și înaltă considerație
(Urmare din pap. D

protocolar, alestlnd trăinicia rela- 
Vilor reciproce, cuvintele de caldă 
ospitalitate rostite de președintele 
Giovanni Leone la fastuosul di
neu oferit în cinstea solilor po
porului român, totul lasă să se 
întrevadă încă din prima zi a vi- 
- tei că ea a inceput sub cele mai 
bune auspicii, că așteptările celor 
două popoare. încrederea lor în 
succesul deplin al convorbirile’- la 
nivel înalt româno-italiene se vor 
împlini.

...După un zbor de două cea
suri. timp în care au fost survo
late teritoriul Iugoslaviei prietene, 
nord-estul și centrul Italiei, avio
nul prezidențial, arborind în fața 
carlingei stegulețe cu tricolorul ro
mân și cel italian, aterizează 
pe aeroportul Ciampino-vest, la ora 
14,00, ora locală, fiind escortat de 
la graniță de reactoare ale forte- 
lor aeriene ale țării-gazdă. Clădirea 
aerogării este împodobită cu dra
pelele de stat ale celor două țâri. 
Sub cerul de mai răsună salvele 
de tun, in semn de salut.

Au venit să întîmpine pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. pe to
varășa Elena Ceaușescu, să le a- 
dreseze urarea de bun venit, pre
ședintele Republicii Italiene. Gio
vanni Leone. împreună cu soția, 
Vittoria Leone, președintele Consi
liului de Miniștri, Giulio An
dreotti. președintele Curții Consti
tuționale, Francesco Paolo Bonifa
cio, vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri și ministru al apărării, 
Mario Tanassi, ministrul afacerilor 
externe, Giuseppe Medici.

Pe aeroport se află, de aseme
nea. miniștri, subsecretari de stat, 
deputați și senatori, alte oficialități 
civile și militare.

Sint de față Iacob Ionașcu, am
basadorul României la Roma, mem
bri ai ambasadei și ai agenției co
merciale a țării noastre, condu
cerea „Bibliotecii române" din ca
pitala Italiei.

Au venit, totodată, să salute pe 
șeful statului român ambasadorul 
Italiei la București, Antonino Res- 
tivo. decanul corpului diplomatic, 
monseniorul Romolo Carbon!, 

șefi de misiuni diplomatice acre
ditați la Roma și alți membri al 
corpului diplomatic.

La coborîrea din avion, pre- 
șt<lLntele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt în
tâmpinați de președintele Giovanni 
Leone și de soția sa, doamna 
Vittoria Ix*one. Cei doi șefi de 
stat se salută cu cordialitate. își 
string cu căldură mîinile. Sînt in
tonate imnurile de stat ale Româ
niei și Italiei.

Președintelui Consiliului de Stat 
și tovarășei Elena Ceaușescu le 
sînt prezentate personalitățile ofi
ciale italiene venite în întîmpi- 
nare.

Apoi, cei doi președinți trec tn 
revistă garda de onoare.

La rîndul său, șeful statului ro
mân face prezentarea persoanelor 
care îl însoțesc : Ion Pățan, 
George Macovescu, loan Avram.

Cei doi șefi de stat iau loc, apoi, 
pe un podium special amenajat în 
fața tribunei oficiale, de unde 
rostesc scurte alocuțiuni. La Palatul Quirinale

Cuvîntul de salut 
al președintelui Giovanni Leone

Cuvîntul de răspuns 
al președintelui Nicolae Ceaușescu

Ceai oferit în onoarea tovarășei 
Elena Ceaușescu de soția președintelui 

Republicii Italiene, doamna Vittoria Leone
Domnule președinte,

Sint deosebit de fericit să vă a- 
dresez domniei voastre, distinsei 
dumneavoastră soții și eminente
lor personalități care vă însoțesc 
cel mai călduros salut de bun ve
nit si să vă exprim cea mai vie 
satisfacție a guvernului, a poporu
lui italian și a mea personal pen
tru prezența dumneavoastră în Ita
lia.

Deosebit de profundă este satis
facția noastră pentru această vizită 
a dumneavoastră, pe care am do
rit-o mult și care constituie cea 
mai bună confirmare a excelente
lor relații dintre cele două țări și 
a prieteniei care leagă cele două

După terminarea ceremoniei o- 
ficiale, cei doi președinți, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Vittoria Leone, se urcă 
într-un elicopter, îndreptîndu-se 
spre oraș.

De la bordul elicopterului, care 
survolează orașul, panorama Ro
mei este impresionantă. Undeva, 
strecurîndu-se printre umbrelele 
deschise ale pinilor, via Appia e- 
vocă, în peisajul contemporan, tre
cutul glorios al capitalei care 
poartă cu demnitate vîrsta de mai 
bine de 2 700 de ani. Istoria a con
servat aici, peste milenii, monu
mentele nepieritoare ale culturii 
și civilizației romane, apoi, mai 
tirziu, ale Renașterii, care nu s-au 
lăsat copleșite de construcțiile mo
derne, ci s-au integrat în metropo
la de astăzi, dăruindu-i nu numai 
farmecul și poezia de o inegalabilă 
frumusețe, ci și confirmarea geniu
lui. inventiv, a dragostei de fru
mos, a capacităților unui popor 
harnic și talentat Mărturie vie 
este însuși centrul istoric, un imens 
muzeu în aer liber, unde, alături 
de Colosseum, de arcurile de tri
umf ale imperatonilor, de vestita 
Columnă a Iui Traian — emoțio
nantă cronică vizuală a originii po
porului român — 8-au ridicat clă
dirile purtînd semnătura creatoare 
a arhitecților de astăzi.

Roma se înfățișează privirilor cu 
tinerețea-i veșnică, „Cetatea eter
nă" rămînînd simbolul latinității 
ce a generat și menținut, în decur
sul anilor, permanența unor legă
turi de prietenie și fraternitate în
tre cele două popoare. 

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului IOSIP BROZ TITO 
Președintei* Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, îmi 
este deosebit de plăcut de a vă adresa un cordial salut tovărășesc și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Folosesc acest prilej pentru a ura popoarelor Iugoslaviei frățești 
noi succese pe calea dezvoltării economico-sociale. a prosperității și în
floririi patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
t Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România

popoare ale noastre. Este o priete
nie adîncă, bazată pe antice și in
disolubile legături istorice, pe des
cendența dintr-o ob’irșie comună, 
pe tradiția culturală latină comu
nă. Azi, aceste legături sînt reîn
noite prin optimele relații exis
tențe intre Italia și România și 
prin acțiunea pe care ambele țări 
o desfășoară în folosul păcii, secu
rității și colaborării intre popoare
le lumii.

In acest spirit și cu aceste senti
mente, doresc, domnule președinte, 
să vă reînnoiesc salutul de bun 
venit și să vă urez dumneavoastră 
și soției dumneavoastră o ședere 
fericită și fructuoasă în Italia.

Elicopterul aterizează la cazar
ma Macao.

De aici, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Giovanni Leone iau 
loc într-o mașină deschisă, urma
tă de mașina în care se află tova
rășa Elena Ceaușescu și doamna 
Vittoria Leone. Motocicliști și un 
escadron de corațieri călare — 
garda republicană — purtînd uni
forme de gală, deschid drum cor
tegiului oficial, care se îndreaptă 
spre Palatul Quirinale, locul de 
reședință rezervat înalților oaspeți 
pe timpul șederii în capitala Ita
liei.

Roma îi întîmpină pe solii po
porului român împodobită cu dra
pelele de stat ale României și Ita
liei, arborate pe principalele ar
tere, pe edificiile publice. Ii în
tîmpină cu sentimentele de bucu
rie și de caldă prietenie ale lo
cuitorilor săi. în numele cărora 
primăria capitalei a lansat o ade
vărată chemare-manifest afișată 
pretutindeni : „Orășul nostru, care 
se simte onorat de prezența pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
urează ilustrului oaspete o fericită 
ședere și își reînnoiește convinge
rea că numai prin intermediul 
dialogului, al întîlnirii, al recu
noașterii valorilor comune de ci
vilizație se poate construi o pace 
trainică, bazată pe dreptate și li
bertate".

Acum, la ceasurile amiezii, pe 
traseul străbătut de cortegiul ofi
cial — Piazza della Croce Rcssa, 
Porta Pia, Largo Susana și Via 
XX Settembre — locuitorii Romei 
și, alături de ei, mulți turiști 
străini, fac semne prietenești, sa-

BELGRAD

Domnule președinte.

Doresc. înainte de toate, să vă 
mulțumesc cu cordialitate pentru 
amabila invitație pe care mi-ați fă
cut-o, de a vizita frumoasa dum
neavoastră țară. îmi face o deose
bită plăcere să vă adresez dum
neavoastră și stimatei doamne 
Leone un salut călduros și să aduc 
poporului italian prieten mesajul 
celor mai alese sentimente de sti
mă și considerație ale poporului 
român și ale mele personal.

Vizita pe care o începem, cu 
multă satisfacție, în țara dumnea
voastră — expresie a bunelor re
lații dintre popoarele noastre, ale 
căror izvoare milenare de afinitate 
sînt bine cunoscute — va deschide

Iută cu spontaneitate pe șeful sta
tului român. Asistăm la manifes
tări emoționante, de profundă con
siderație față de solii poporu
lui nostru. Se aud voci adre- 
sind urări : „Viva il presidente 
Ceaușescu !“, „Viva la Romania !“

Președintele Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu căldură saluturilor și 
urărilor care i se adresează. Sim
patia și ospitalitatea orașului 
gazdă le regăsim pretutindeni ex
primate cu pregnanță. Am des
prins din toate acestea caldul me
saj de prietenie al poporului ita
lian, satisfacția și interesul cu care 
este primită, încă din prima 
zi. vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

De altfel, încă din zilele pre
mergătoare sosirii solilor poporu
lui român, opinia publică din țara- 
gazdă și-a manifestat interesul 
deosebit față de vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

Suita de interviuri acordate 
presei și Radioteleviziunii italiene, 
prestigioasele manifestări cultural- 
artistice, apariția volumului trei 
de „scrieri alese" ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și a 
Raportului prezentat la Conferința 
Națională a partidului nostru, au 
avut darul să contribuie la mai 
buna cunoaștere în Italia a mun
cii și realizărilor poporului nos
tru, a politicii externe a statului 
român, a stadiului actual și a 
perspectivelor relațiilor româno- 
italiene. Așadar, este lesne de în
țeles de ce italienii văd în vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
mesajul cald al unei națiuni prie
tene, o încununare a procesului de 
apropiere dintre cele două țări și 
popoare, o expresie strălucită a 
bunelor relații statornicite între 
România și Italia, a dorinței sin
cere de a conlucra mai strîns, de 
a acționa împreună pentru propă
șirea lor, pentru edificarea unei 
Ejrope și a unei lumi a păcii, pen
tru securitate și colaborare. Ei 
știu și prețuiesc. în același timp, 
faptul că mesagerul acestei solii 
de prietenie este o proeminentă 
personalitate politică — atît de cu
noscută și respectată și în tara lor 
— care și-a adus și își aduce o con
tribuție de seamă la adînclrea le
găturilor româno-italiene. la reali
zarea nobilelor aspirații ale ome
nirii contemporane.

Pe măsură ce cortegiul ofi
cial se apropie de reședință, 

calea unei și mai rodnice colabo
rări multilaterale româno-italiene, 
în interesul propășirii ambelor țări. 
Sînt convins că vom găsi, tot
odată, soluții pentru o tot mai efi
cientă conlucrare a României și 
Italiei pe plan internațional, în 
slujba idealurilor nobile ale prie
teniei și colaborării între popoare.

Animat de aceste gînduri, vă 
mulțumesc din toată inima, dom
nule președinte, pentru cuvintele 
de bun venit și îmi exprim con
vingerea că vizita, convorbirile pe 
care le vom avea, înțelegerile la 
care vom ajunge vor stimula ex
tinderea și intensificarea colaboră
rii româno-italiene, în interesul 
celor două popoare, al cauzei pă
cii și destinderii internaționale.

unități ale armatei italiene, repre- 
zentînd toate armele, dau onorul.

In fața coloanei de mașini se 
deschid porțile monumentale ale 
Palatului Quirinale, ridicate de 
renumitul sculptor Bernini.

Construit în plin centru al orașu
lui, pe cea mai înaltă dintre coli
nele Romei, în anul 1574, Palatul 
Quirinale — capodoperă a arhitec
turii italiene — este vestit prin ar
monia și decorația saloanelor sale 
strălucitoare, prin comorile de artă 
pe care le adăpostește — sculp
turi originale de o valoare inesti
mabilă, colecții celebre de tapise
rii, considerate printre cele mai 
importante din Europa, fresce de 
mari dimensiuni, multe inspirate 
din istoria Italiei.

De altfel, palatul însuși a fost 
de-a lungul veacurilor martor al 
unor evenimente istorice care încep 
cu epoca papalității, continuă cu 
prezența trupelor cotropitoare na
poleoniene, cu mișcările revoluțio
nare de la 1848, pentru a cunoaște 
apoi momentul instaurării republi
cii, devenind în 1946 reședința pre
zidențiala.

Prin dimensiunile sale — kilo
metri întregi de coridoare și scări 
leagă între ele cele aproape 2 000 
de saloane și camere — prin pito
reasca sa grădină bogată în fîn- 
tîni, jocuri de apă și grote artifi
ciale. palatul constituie un mo
nument reprezentativ al capitalei.

Pe peronul de onoare al palatu
lui sînt aliniate o gardă de cara
binieri și o gardă de corațieri că
lare, în ținută de gală, care pre
zintă onorul.

Sosirea celor doi șefi de stat este 
anunțată prin sunet de trompetă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Giovanni Leone se 
înclină în semn de salut în fața 
drapelelor Republicii Italiene șl 
Republicii Socialiste România. Ră
sună acordurile Imnurilor de stat 
cile celor două țări.

Președinții trec în revistă garda 
de onoare.

Șeful statului român șl tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt conduși în 
saloanele rezervate drept reședință.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :
Nicolae PUICEA 
Nicolae VAMVU

Fotografii : Anghel PASAT
Dumitru ION 

Soția președintelui Republicii 
Italiene, doamna Vittoria Leone, a 
oferit, luni după-amiază. la Pala
tul Quirinale, un ceai în onoarea

Presa italiană relevă semnificația 
majori a vizitei atît pe planul 

relațiilor bilaterale, cit și al vieții 
internaționale în ansamblu

întreaga presă italiană de 
luni consacră spații largi vizitei 
președintelui Consiliului de Stat 
al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. Majoritatea zia
relor prezintă personalitatea șefu
lui statului nostru, împreună cu 
fotografii, precum și principalele 
date ale programului vizitei.

într-un articol intitulat „Azi, 
Ceaușescu in vizită la Roma — noi 
perspective de cooperare și înțe
legere. pentru destindere". ziarul 
„IL MESSAGGERO" relevă simili
tudinea punctelor de vedere ale ce
lor două țări in diferite probleme 
ale vieții internaționale, fapt care 
8-a putut constata cu prilejul nenu
măratelor contacte care au avut loc 
in ultimii ani intre reprezentanții 
României și Italiei. Evidențiind că 
vizita va permite ca această con
cordanță de vederi să fie confrun
tată printr-o intilnire la nivel de 
șefi de stat, ziarul arată : „Pre
ședintele român este convins de 
faptul că intilnirile cu conducăto
rii altor țări reprezintă o contri
buție importantă la destindere". 
Convorbirile de la Roma — con
chide ziarul — vor oferi, in același 
timp, un prilej pentru examinarea 
unor noi posibilități de înțelegere 
concretă, îndreptate spre o mai lar
gă colaborare economică și tehnico- 
științifică". Același ziar publică o 

tovarășei Elena Ceaușescu. Au 
luat parte soțiile unor dem
nitari italieni, precum și soția am

amplă biografie a tovarășului 
Ceaușescu.

Pe cuprinsul unei întregi pagini, 
ziarul „IL GIORNO" publică mai 
multe articole dedicate convorbiri
lor la nivel înalt dintre România 
și Italia și realizărilor pe multiple 
planuri ale României socialiste. O 
cuprinzătoare biografie, pe șase co
loane, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, însoțită de un portret, 
domină întreaga pagină. Unul din 
articole trece in revistă programul 
de dezvoltare economică a țării 
noastre, care Iși propune să aducă 
Intr-un timp scurt România in rin- 
dul statelor avansate din punct de 
vedere industrial. Sint. de aseme
nea, prezentate date despre evolu
ția raporturilor comerciale și eco
nomice dintre România și Italia, 
insistindu-se asupra perspectivelor 
lor de dezvoltare.

într-un comentariu intitulat 
„Nicolae Ceaușescu sosește astăzi 
la Roma", ziarul „STAMPA 
SERA" relevă că această primă vi
zită a unui șef de stat român in 
Italia este un eveniment deosebit 
de important. Subliniind că „Con
ferința pentru securitate euro
peană, temă de interes comun, va 
constitui nucleul convorbirilor 
italo-române", ziarul scoate in e- 
vidență activitatea consecventă des
fășurată de România in direcția 
înfăptuirii acestui deziderat, pen

basadorului român la Roma. Ia 
timpul ceaiului a domnit ® 
atmosferă de cordialitate.

tru transformarea Europei într-o 
zonă a păcii și înțelegerii.

„Datorită activității neobosite a 
lui Ceaușescu — scrie ziarul — 
pentru dezvoltarea permanentă a 
relațiilor intre state, pe baza prin
cipiilor independenței și suverani
tății naționale. România și-a asu
mat un rol important in viața po
litică internațională".

Ziarele „L’UNITA" și „CORRIERE 
DELLA SERA” publică, de aseme
nea, diferite materiale consacrate 
vizitei. Întreaga presă relevă sem
nificația majoră a vizitei președin
telui Consiliului de Stat atît pe 
planul relațiilor bilaterale, cit și al 
vieții internaționale in ansamblu.

Cu puțin timp înainte de sosirea 
șefului statului român, în emisiu
nile radioionice au fost prezentate 
biografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și diferite comentarii in 
legătură cu cursul favorabil pe care 
l-au urmat. indeosebi in ultimii 
ani, relațiile dintre România și Ita
lia. Televiziunea italiană a trans
mis in direct sosirea la aeroportul 
Ciampino, precum și primirea la 
Palatul Quirinale.

De asemenea, posturile de radio 
și televiziune au informat pe larg 
in emisiunile lor despre principa
lele manifestări ale primei zile a 
vizitei in Italia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Radu BOGDAN
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu in Italia

Dineu oferit de președintele 
Giovanni Leone

Toastul președintelui

Giovanni Leone
Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

idealuri se inspiră, de asemenea, 
relațiile dintre Italia și România, 
relații care, pentru a cita chiar 
cuvintele dumneavoastră dintr-un 
recent interviu acordat presei ita
liene. ,.au cunoscut in acești ani 
o creștere foarte puternică".

în domeniul economic s-a 
realizat o lărgire constantă a 
raporturilor comerciale și s-a ob
ținut o însemnată intensificare a 
colaborării economice și tehnico- 
industriale. Și în domeniul cultu
ral. relațiile noastre se dezvoltă in 
mod mai mult decît satisfăcător. 
Sintem convinși că această evolu- 
t!e pozitivă este reciproc avanta
joasă și îi dorim o tot mai mare 
creștere, pe baza nu numai a afi
nităților istorice, ci și a intereselor 
comune, care îndeamnă la căutarea 
unor forme tot mai largi de coope
rare într-o epocă a sporirii contac
telor in toate sectoarele dintre state 
și dintre popoare.

îmi este plăcut să reamintesc in
teresul și simpatia cu care Italia 
urmărește însemnatele progrese pe 
care națiunea română le înregis
trează sub conducerea dumneavoas
tră. cu certitudinea că aceste pro
grese vor crește și mai mult în 
viitor. De altfel, acest lucru e con
firmat de glorioasele tradiții ale 
poporului dumneavoastră, care, așa 
cum afirma în secolul trecut ilus
trul istoric și om de stat Mihail 

Kogâlniceanu, totdeauna a căutat 
..să-și asigure propria ființă în ma
rea familie a națiunilor și acesta a 
fost scopul tuturor acțiunilor, lup
telor și suferințelor sale".

Domnule președinte,
în acest cadru, vizita dumnea

voastră, prima vizită a unui șef 
de stat român în Italia, constituie 
o etapă fundamentală în istoria 
relațiilor italo-române. Ea repre
zintă nu numai dovada prieteniei 
și colaborării existente între noi, 
ci și premisa întăririi lor ulte
rioare.

Sînt, de aceea, convins că schim
burile de păreri pe care le-am în
ceput cu succes și pe care ne pre
gătim să le continuăm nu vor în- 
tîrzia de a da rezultate pozitive, de 
mare folos. Interesul fața de cu
noașterea punctelor noastre de ve
dere este mare și, cred, reciproc. 
In plus, contactele noastre din a- 
ceste zile ne permit să constatăm 
rezultatele obținute în diferitele 
sectoare ale raporturilor noastre și 
să deschidem noi perspective co
laborării noastre atât pe plan bila
teral. cît și pe plan european.

Cu această încredere și cu a- 
ceastă urare vie și sinceră, dom
nule președinte, ridic paharul în 
sănătatea dumneavoastră personal 
și a doamnei Ceaușescu, pentru 
fericirea nobilei națiuni române și 
pentru prietenia care leagă cele 
două țări și popoare ale noastre.

(Urmare din pag. I)

Vom avea prilejul, domnule pre
ședinte. să facem un util schimb 
de păreri și în legătură cu proble
mele politice generale ale ldmii de 
astăzi, în scopul unei conlucrări 
mai strînse a României și Italiei 
pe tărîmul eforturilor pentru des
tindere, colaborare și pace pe con
tinentul european și în întreaga 
lume.

Constituie o realitate incontesta
bilă că în viața internațională ac
tuală se instaurează un curs nou, 
favorabil conviețuirii pașnice între 
națiuni. Dar tot o realitate este 
faptul că pe agenda internaționa
lă continuă să se afle o seamă de 
probleme spinoase de care depin
de evoluția destinelor omenirii. 
Am în vedere, înainte de toate, ne
cesitatea promovării pe continen
tul european a unor relații noi, 
întemeiate pe principiile egalității 
în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, pe ne- 
recurgere la forță și la amenin
țarea cu folosirea forței — rela
ții care să dea fiecărei națiuni ga
ranția unei dezvoltări libere și 
nestingherite. la adăpost de agre
siuni, atacuri și ingerințe. Salu
ți nd progresele realizate la reu
niunea pregătitoare de la Helsinki, 
apreciem că s-au creat premisele 
ținerii, încă în vara acestui an. a 
conferinței general-europene. Con
siderăm că toate popoarele Euro
pei sînt interesate și trebuie să 
acționeze pentru ca această confe
rință sâ ducă la realizarea unui 
consens privind dezvoltarea fără 
nici un fel de îngrădiri și discri
minări a colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale în
tre toate statele continentului, fără 

deosebire de orînduire socială, în 
scopul înfloririi fiecărei națiuni, al 
cauzei progresului general, al a- 
propierii și prieteniei între popoare. 
Aceasta ar avea o înrîurire deo
sebit de binefăcătoare asupra cli
matului politic general.

Viața internațională impune, de 
asemenea, ca o necesitate arzătoa
re. intensificarea demersurilor tu
turor statelor pentru stingerea fo
carelor de încordare și tensiune 
care mai stăruie în lume, pentru 
soluționarea tuturor problemelor 
litigioase pe calea tratativelor. 
Considerăm că toate țările — fie 
ele mari, mijlocii sau mici — au 
atît dreptul, cît și datoria să par
ticipe, cu drepturi egale, la rezol
varea tuturor problemelor ce con
fruntă lumea contemporană.

Domnule președinte,
Această primă vizită a unui șef 

de stat român în Italia va mar
ca, fără îndoială, intrarea într-o 
etapă nouă, superioară, a relații
lor țărilor noastre. Convorbirile cu 
dumneavoastră, domnule preșe
dinte, cu oameni politici și repre
zentanți ai vieții economice italie
ne vor deschide, desigur, perspec
tiva unui nou avînt al cooperării 
româno-italiene. atît pe planul re
lațiilor bilaterale, cit și pe tărîmul 
vieții internaționale. Animate de 
aspirații spre progres și prosperi
tate, popoarele noastre, colaborînd 
strins. pot aduce o contribuție pre
țioasă la eforturile omenirii înain
tate, pentru instaurarea pe planeta 
noastră a unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Cu aceste gînduri, doresc să 
toastez pentru sănătatea și feri
cirea dumneavoastră, domnule 
președinte, și a doamnei Leone, 
pentru prosperitatea bravului po
por italian, pentru prietenia ro- 
mâno-italiană.

întâlnire între președinții

EMicolae Ceaușescu și Giovanni Leone
La Palatul Quirinale, în cabine

tul oficial de lucru al președin
telui Italiei — Studio della ve- 
trata — a avut loc luni după-a- 
miază o întilnire între președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Italiene, Giovanni Leone.

în cadrul convorbirii, președin
tele Leone a confirmat simpatia 
cu care înaltul oaspete este primit 
în Italia. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat, la rîndul 
său, satisfacția deplină pentru in- 

Primirea fe către președintele Nicolae Ceausescu

tîlnire. Cu acest prilej — pe baza 
reafirmării valabilității principiilor 
respectării independenței și suve
ranității naționale, egalității in 
drepturi a statelor, neamestecului 
în treburile interne, a avantajului 
reciproc, a renunțării la folosirea 
forței — au fost abordate temele 
cele mai importante care privesc 
pacea în lume și eforturile ce tre
buie întreprinse pentru a favoriza 
destinderea, îndeosebi în ce pri
vește zona europeană și medite
raneană.

A avut Ioc. de asemenea, un 
schimb de păreri asupra proble
melor specifice conferințelor de la 
Helsinki și Viena.

în ce privește relațiile bilate
rale, s-a luat act cu satisfacție de 
stadiul colaborării economice, teh
nico-științifice șl culturale, fiind 
confirmată dorința comună de a 
le dezvolta pe mai departe.

Convorbirea, care a durat o oră 
șl douăzeci de minute, s-a des
fășurat într-o atmosfera deosebit 
de cordială.

Recepție în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

După dineu, cei doi șefi de stat, 
împreună cu soțiile, au străbătut 
numeroase săli celebre din Pala
tul Quirinale, în care se a- 
flau opere de artă de o deo
sebită valoare, realizate de-a lun
gul secolelor de maeștrii sculptu
rii și picturii italiene — galeria

busturilor. unde este expus uni
cul bust cunoscut, în marmură, al 
comandantului de oști Hanibal ; 
Salonul anotimpurilor, care se 
bucură de faimă datorită celor 12 
fotolii cu sculpturi de o mare fi
nețe înfățișînd semnele zodiacu
lui, Sala oglinzilor și Sala d’arco,

decorate artistic în spiritul anilor 
'600 și '800, reflectînd măiestria 
celor care le-au realizat. înalților 
oaspeți le-au fost prezentate cu a- 
cest prilej numeroasele personali
tăți ale vieții politice și econo
mice, reprezentanți de frunte ai 
artelor și culturii care iau parte

la recepția oferită în onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, în 
sălile Palatului Quirinale.

Aceeași atmosferă de cordialitate 
și amiciție a domnit în tot 
timpul desfășurării recepției.

a membrilor corpului diplomatic
în dupâ-amiaza zilei de 21 mai, 

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au pri
mit, în „Sala degli ambasciatori", 
de la Palatul Quirinale, pe șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
în capitala Italiei, cu soțiile.

Precedați de decanul corpului

diplomatic, monseniorul Romolo 
Carboni. ambasadorii și însărcina- 
ții cu afaceri din peste 90 de țări 
de pe toate continentele au expri
mat profund respect și înaltă con
siderație față de președintele 
Nicolae Ceaușescu, apreciind neo
bosita sa activitate pe plan inter
național, pusă în slujba colaborării 
și prieteniei între popoare, a con

solidării păcii tn Europa șt în 
lume.

întâlnirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu șefii misiunilor di
plomatice din Italia, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a re
flectat încă o dată relațiile priete
nești pe care le întreține România 
pe plan extern, prețuirea de care 
se bucură țara noastră în lume.

Întîlniri de lucru
SOLEMNITATEA DECORĂRILOR

în „Sala del Brustolon“ din Pa
latul Quirinale a avut loc luni 
seara solemnitatea schimbului de 
decorații intre președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 

și președintele Republicii Italiene, 
Giovanni Leone.

în cadrul solemnității, președintele 
Nicolae Ceaușescu a inminat șefului 
statului italian ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România14 
clasa I.

La rîndul său, președintele Gio
vanni Leone a înmînat președin
telui Nicolae Ceaușescu cea mai 
înaltă distincție italiană, ordinul 
„Marele Cordon al Meritului Re
publicii".

Tovarășei Elena Ceaușescu I s-a 
înmînat ordinul „Marea Cruce a 
Meritului Republicii".

Schimbul de decorații ilustrează 
bunele relații, în continuă dezvol
tare, dintre cele două țări și po
poare. 

în cursul după-amiezii de luni, 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, a avut întîlniri cu 
Mario Tanassi, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Italiei, 
cu Matteo Matteotti, ministrul co
merțului exterior, și cu Mario Val- 
secchi. ministrul finanțelor.

• Cu acest prilej au fost analizate 
diferite aspecte ale dezvoltării coo

perării economice și comerciale 
dintre Italia și România.

★

La Palatul Farnesina, sediul Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Italiei, a avut loc o întâlnire între 
ministrul de externe al Republicii 
Socialiste România, George Maco- 
vescu, și omologul său italian, 
Giuseppe Medici. Au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea legă

turilor bilaterale și aspecte ale re
lațiilor internaționale.

★
loan Avram, ministrul industriei 

construcțiilor de mașini grele, și 
Gheorghe Oprea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, s-au 
întilnit cu Mauro Ferri, ministrul 
industriei și comerțului al Italiei. 
Au fost discutate probleme pri
vind extinderea cooperării dintre 
industriile celor două țări.

$e trece în revistă garda de onoare Pe străzile Romei, in drum spre rejedinja prezidențială
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faptul! 
divers; 
Lalele negre I 

pe litoral
Un colectiv condu* de inginera I 

Elena Bit lan a reușit să pro- . 
ducă, in laboratorul d? floricul- I 
tură de la Eforie Nord, al ala- | 
țiunii experimentale Valul Tra
ian. două specii de lalele negre : I 
La tulipe noire fi Black Parrot. I 
In prezent. aceste „flori alese" * 
Împodobesc multe din grădinile | 
fi zonele verzi ale litoralului. I 
Pe lingă aceasta, cei care le | 
cultiva si le înmulțesc vor livra . 
Incă din acest an 150 000 de I 
bulbi pentru alte localități din I 
tară. »

Un document J 

inedit despre
George 
Coșbuc

La Arhivele statului din ora- I 
.« Bistrița a fort descoperit un ■ 
document inedit : dosarul de I 
bursă acordată lut Georpe Coș- | 
buc in anii 1S84 si 1885. cind 
poetul a studiat la Universitatea I 
din Cluj, din ..Fondurile grăni- I 
cerești". Dosarul cuprinde două I 
cereri de acordare a bursei a ie ■ 
studentului George Cosbuc. re- I 
zolvate favorabil, datate 13 au- I 
pust 1884 și 12 august 1885. A- 
celoși dosar conține o copie cer- I 
tiiicată a indexului studențesc 1 
al lui George Coșbuc pe semes- I 
trul de vară al anului 18S4—1885. . 
din care rezulta că in această I 
perioadă el a frecventat urmă- I 
toarele cursuri : ..Teoria ft isto
ria retoricii la greci fi la ro- I 
mani", ..Interpretarea de poeme I 
alese din Horațiu". „Marile I 
.ocuri naționale ale grecilor-. • 
„Istoria grecilo- antici" ji ..He- I 
raldicâ generală". Prețiosul do- | 
cument deschide noi perspecti
ve de cercetare și aprofundare I 
a vieții poetului in anti de stu- I 
denție la Cluj. I

V INesăbuință 
tragică

ZI de salariu la secția de me- | 

caruzare a agriculturii din Cras- 
naleuca (Botoșani). Cu banii in I 
buzunar, tractoristul Ioan C. I 
Simion. împreună cu aiți colegi 1 
de muncă, a intrat să se cin- I 
ștească in bufetul din localitate. I 
Au consumat cite un pahar de I 
țuică, două, cinci, nouă. ...Era 
mare veselie in bufet. Pe la I 
ora 22.00. I.S. și-a adus amin- I 
te că are soție, copii care il • 
așteaptă acasă. S-a urcat pe un I 
tractor și a pornit spre satul 1 
natal — Ghireni. Urmările au | 
fo't tragice. La intrarea in sat. . 
ei a pierdut controlul volanului. I 
Tractorul s-a răsturnat, iar I. S. | 
a fost accidentat mortal.

FINALIZAREA UNUI AN DE STUDIU
prin concluzii clare, legate organic de sarcinile practice

Mai bine de două milioane și ju
mătate de comuniști și alti oameni 
ei muncii, care și-au imbogățit cu- 
nosr;nț?7 poiitico-idoologice in ca
drul unei mari varietăți do cursuri 
ale învățămintului de Dartid. narti- 
cioă in aceste zile la convorbirile 
recapitulative ce marchează înche
ierea anului de studiu.

însemnătatea acestor convorbiri re
capitulative in ansamblul vieții 
noastre ideologice este anul acosta 
accentuata de faptul că ne aflăm 
intr-o perioadă de intensă concen- 
t.are a forțelor pentru înfăptuirea 
programului stabilit de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională ale 
P.C.R.. pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan și a angajamente
lor suplimentare pc 1973. anul hotări- 
tor al cincinalului. Mai mult ca oricind. 
eficiența propagandei poate fi anre- 
ciati in lumina acelui criteriu fun
damental pe care il constituie capaci
tatea dc mobilizare a oamenilor la 
înfăptuirea sarcinilor concrete, prac
tice, trasate de partid in diferi
tele domenii ale activității eco
nomice și sociale. Este de la 
sine înțeles că această forță de 
înmurire depinde in măsură decisivă 
de o tot mai strlnsă ancorare m pro
blematica actuală a construcției so
cialiste in România, in aspectele fun
damentale ale politicii partidului. 
Numai eliminind cu desăvirșire 
orice manifestări de abordare sco
lastică a problemelor, de plutire ln 
sfe'-a abstracțiunilor și tezelor gene
rale rupte de viață, exercitîndu-și 
cu responsabilitate comunistă func
ția de prospectare a realităților so
cietății românești, dind răspunsuri 
clare și mobilizatoare problemelor 
cu care sint confruntate diferitele 
colective, studiul ideologic răspunde 
exigențelor actuale.

Anul de studiu care se încheie în
vederează. de altfel, progresele reali
zate in acest sens. Apare evidentă 
influența binefăcătoare pe care apli
carea programului de educație comu
nistă elaborat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971 a avut-o 
asupra creșterii forței de inriurirc a 
propagandei, ca principal mijloc dc 
a înlesni comuniștilor. celorlalți 
oameni ai muncii, ridicarea preg.î- 
tirii lor politice. însușirea temeinică 
a ideologiei și politicii marxi-u-leni- 
ni<te a Partidului Comunist Român.

Integrarea organică in toate pro
gramele de studiu a marii bogății 
de idei, de înaltă valoare teoretică 
si practică, cuprinse în documentele 
Conferinței Naționale, alo plenarelor 
ulterioare ale C.C. al P.C.R.. in cuvin- 
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
m care sint abordate problemele ma
jore ale evoluției țării noastre pe 
calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a contribuit

ale înfăptuirii politicii partidului
la reliefarea caracterului creator al 
politicii interne și externe a parti
dului. ca și la desprinderea do con
cluzii practice privind activitatea 
cursanților în viața economică și so
cială.

Buna desfășurare a învățămintului 
de partid a fost înlesnită de orga
nizarea studiului pc organizații de 
bază, de participarea mai activă « 
cadrelor de conducere la activitatea 
ideologică ; in calitate dc lectori și 
propagandiști. mulți dintre ei au 
condus cursuri și seminarii, au pre
zentat expuneri, consultații, au răs
puns la întrebările cursanților.

Convorbirile recapitulative sint. 
menite să dezvolte progresele reali
zate in desfășurarea studiului ideo-

venirea situațiilor nefirești înlilnîte 
la unele cursuri unde erau anîplu 
prezentate căile de creștere a efi
cienței activității economice, uitin- 
du-se insă sâ se vorbească tocmai 
despre ceea ce trebuie întreprins 
electiv in unitatea respectivă spre 
a ridica productivitatea muncii sau 
a reduc? prețul de cost. Mai intil- 
nim unități unde rebuturile se men

ea. fără a insista asupra faptului 
că această cerință trebuie să-și

țm hi o cotă ridicată . materia pri-
mă e prost gospodărită, utilaje de
înaltăi tehnicitate sint folosite eu
mult sub randamentul lor — și,’ to-
tuși. propaganda de partid Se li-
mita la considerații a’-’sfracte pn-
vi nd atitudinea nouă față d<* mun-

ÎNCEP CONVORBIRILE RECAPITULATIVE 
1N INVÂTĂMINTUL DE PARTID

logic, contribuind la o mai temeinică 
fixare a bazelor principiale ale poli
ticii partidului in strinsâ legătură cu 
sarcinile practice care revin cursanți
lor. la dezvoltarea capacității aces
tora dc a interpreta și a se orienta 
de sine stătător in complexitatea 
vieții politice interne și internațio
nale. Situind in centrul dezbaterilor 
problematica majoră a politicii 
partidului, problemele fundamentale 
cuprinse in documentele Conferinței 
Naționale, ale plenarelor C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972 și fe
bruarie—martie 1973. in cuvintârile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. con
vorbirile recapitulative iși vor înde
plini cu atit mai mult rolul cu cit 
vor pune accentul pe sensul și 
finalitatea concretă a diferitelor 
măsuri adoptate de partid, cristaii- 
zind cu claritate concluziile politice, 
educative și sarcinile practice care 
decurg din problematica respectivă 
pentru unitatea in care iși desfă
șoară activitatea cursanții.

Caracterul concret al dezbateri
lor. strinsa lor legătură cu viața, 
cu realitățile cu care se conTruntă 
fiecare colectiv. apar cu atit mai 
imperioase in discutarea probleme
lor vieții economice care trebuie 
abordate, fără excepție, prin prisma 
căilor de înfăptuire a obiectivului 
major spre care sint concentrate 
energiile întregului popor — reali
zarea cincinalului înainte de ter
men. Iată de ce se impune pre-

găsească concretizare In respectarea 
riguroasă a disciplinei muncii, folo
sirea integrală a capacităților de 
producție și timpului de lucru. îm
bunătățirea calității produselor, grija 
pentru ridicarea calificării profesio

nale și aportul personal la perfec
ționarea organizării producției. Prin 
prisma aceleiași legături strinse a 
teoriei cu practica se impune anali
zarea sarcinilor care decurg — ca 
urmare a recentelor măsuri dc îm
bunătățire a structurii unităților 
economice — pentru folosirea cit 
mai rațională a foiței de muncă, a 
capacității de creație in producție a 
specialiștilor, in scopul accelerării 
progresului tehnic in întreaga econo
mie. Rolul convorbirii recapitula
tive este ca. dezvoltind cele în
treprinse in acest sens in cursul 
anului de studiu, să contribuie 
la înrădăcinarea convingerii că 
realizarea unei înalte eficiențe 
economice, condiție hotăritoare a 
ridicării nivelului de trai, depin
de de aportul nemijlocit al fie
cărui om al muncii.

O mare atenție va trebui acordată 
dezbaterii problemelor legate de 
dezvoltarea conștiinței revoluționare, 
de aplicarea normelor de viață și 
muncă ale comuniștilor, de statorni
cirea principiilor eticii și echității 
socialiste in toate compartimentele 
vieții sociale. Nu se poate admite 
ca. așa cum se mai petrec lucrurile 
ln unele colective de muncă, invă-

-------------------------------------------

DIN POȘTA REDACȚIEI

• FAPTE

Penalizare
cu... 
avansare!

In ziua de 3 aprilie ax.. Marin » 
Redea, șeful depozitului de pro- i 
duse petroliere din Pitești, prin I 
decizia nr. 274. semnată de C. | 
Avram, directorul l.L.P.P. Cra
iova, a fost penalizat cu 5 la I 
sută din salariu. Această sane- I 
țtune fusese dată in urma unor . 
abateri grave sâvirșite in ulti- I 
ma vreme de M.N., care, intre | 
altele, lăsase în plină campanie 
sute de tractoare fără motori- I 
ni. După numai șa*e zile insă. I 
prin decizia nr. 256 din 9 IV I 
ax., semnată de. același direc- ■ 
tor. M..V. a fost promovat in I 
funcția de șef de filială ! Cu | 
alte cuvinte, a fost penalizat" 
cu... o avansare. Curat sancțiu- I "" | 
„Chiriași" la |
penitenciar

într-o noapte. Elisabeta Po- I 
povici. In vlrstâ de 71 de ani, | 
din Suceava, s-a pomenit la ușa . 
locuinței sale cu doi musafiri I 
picat! din senin. Tinerii Liviu I 
Onofrei, salariat la fabrica de 
tricotaje din localitate, și Virgi- I 
nia lantz, fără ocupație, doreau I 
la acea oră tirzle să închirieze. I 
chipurile, o cameră liberă. Dar ■ 
nici n-au început bine „tratati- I 
vele" fi cei doi i-au aplicat bă- | 
trinei mai multe lovituri. în 
urma cărora aceasta a decedat I 
După această faptă, au furat din-j 
locuință mai multe obiecte și 
ruma de 6 000 lei și au dispărut I 
— credeau ei — fără urmă. Dar | 
»-au Înșelat. La scurt timp au 
fost descoperiți de organele de I 
miliție. Din primele cercetări s-a | 
«tabilit că L.O. și V.I. au să- 
vlrșit crima In Înțelegere cu Ilie I 
Pădureț, șofer la Fabrica de | 
tricotaje Suceava (care a stat de t 
pază Ln atntdâ). și Roland Iva- I 
mtchî. in locuința căruia au im- | 
părțit bunurile furate. După de- . 
finltivarea cercetărilor, autorii I 
crimei și complicii lor vot fi I 
deferiți instanței de judecată. •

Rubrîco redoctoio de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scinfeii" |

țftmintul de partids3 se limiteze la 
probleme generale sau teze dc prin
cipiu privind rolul conștiinței socia
lite. lata a se ocupa in mod serios, 
aprofundat. d<’ stavile de lucruri.de 
sprijinirea si popularizarea exemple
lor înaintate. concomitent cu grija de 
a combate cazurile dc chiul și lndis- 
i i plinii in muncă, amatorii de căpă
tuială. E-ențial e<te ca. pornind de 
l.i realitățile cunoscute dc cursanți. 
dezbaterile să releve daunele unor 
manifestări contrare principiilor 
moralei socialiste, să dezvolte in
transigența față de mentalitățile 
retrograde și atitudinile înapoiate, 
să cultive abnegația șl spiritul de 
dăruire in numele intereselor gene
rale ale societății. dragostea licr- 
binte față dc patrie, devotamentul 
neprecupețit față de cauza socialis
mului. Indiferent dc profilul specific 
•al diferitelor forme sau cercuri de 
învățâmint, rostul fiecăruia dintre 
ele este de a înrădăcina in conștiința 
cursanților convingerea că a fi re
voluționar azi înseamnă înainte dc 
toate a munci fără preget pentru a 
înfăptui exemplar politica partidu
lui. in sectorul propriu de activitate, 
a lupta jmpotriva a lot ceea ce sttn- 
jenește progresul societății, a pune, 
in orice împrejurare, mai presus de 
orice interesele obștești.

Deosabit de important este ca dis
cuțiile să se desfășoare nu in stilul 
unui ..examen" in care cursanții tre
buie doar să răspundă pe rind la cite 
o întrebare, ci intr-o ambianță favo
rabilă schimbului de păreri, incit oa
menii să-și spună cuvintul gindind 
„cu capul lor", nu repetind stereotip 
idei memorizate. Grija pentru jus
tețea tezelor și formulărilor trebuie 
sâ se imbine cu o mai accentuată 
strădanie a organizațiilor de partid, 
a propagandiștilor spre a imprima 
discuțiilor un caracter cil mai a- 
tractiv. Intr-un asemenea climat, 
convorbirile recapitulative au posi
bilitatea să stimuleze, paralel cu 
semnalarea neajunsurilor in activita
tea unității respective, exprimarea 
propunerilor, observațiilor, sugestii
lor menite să contribuie la înlătura
rea răminerilor in urmă, la perfec
ționarea activității. Depinde de gra
dul de receptivitate al organelor de 
partid, al conducerilor tehnico-admi- 
nistralive ca toate propunerile ju
dicioase să fie valorificate in inte
resul progresului unității respective.

Condiția hotăritoare a includerii 
in bune condiții a anului de stu
diu constă in îndrumarea nemijlocită 
si controlul exigent al organelor lo
cale de partid. Este de datoria mem
brilor birourilor comitetelor județe
ne. municipale și orășenești de partid, 
a tuturor activiș'ilor de Dartid să 

■participe efectiv la întreaga acțiu
ne de pregătire a închiderii anului 
școlar.

Cabinetele de științe sociale «int. 
la rindul lor. chemate să se afirme 
ca o prezență activă în această pe
rioadă; paralel cu furnizarea mate
rialului • bibliografie- și documentar 
necesar cursanților. să antreneze cele 
mai competente cadre la prezenta
rea de informări. consultații, răs
punsuri la întrebări.

Evident, convorbirilo recapitulative 
marchează încheierea anului școlar, 
dar nu începutul unei „pauze" in 
munca politico-educativă. De aceea, 
continuarea acesteia pe linia propa
gandei prin conferințe va trebui im-, 
binată cu organizarea de dezbateri 
politico-ideologice in adunările ge
nerale ale organizațiilor de bază, la 
cabinetele de științe sociale, cluburi 
și cămine culturale, expuneri și in
formări axate pc cele mai actuale 
probleme ale politicii partidului.

După convorbirile recapitulative 
esi • necesar ca la nivelul comitete
lor județene, municipale și orășe
nești de partid sâ fie analizată des
fășurarea anului de studiu care se 
încheie, incit, pe baza acestor ana
lize. să fie generalizată experiența 
pozitivă si să se desprindă conclu
zii privind modalitățile de perfec
ționare organizatorica și metodolo
gică a sistemului propagandei in vi
itorul an de studiu, cu preocuparea 
insistentă de a extinde cele mai a- 
tractive. interesanle si eficiente for
me ale Învățămintului de partid.

• OPINII
• PROPUNERI

Brigada Whdusă de comunistul Constantin Motorola, de 
la Exploatarea minieră Leurda-Gorj. lucrează. d« pe data de 5 mai. 
in contul lunii iunie. In acest fel ea și-a adus contribuția la reali
zarea unor economii la prețul de cost de 2.5 milioane lei. înregistrate 
de întreprindere n<j primele patru Juni ale anului. (Ștefan Podosu, 
pițim-maislru minier).

♦ Formațiile corale de amatori în întrecere. ,n 
cadrul acțiunilor de ridicare la un nivel superior a muncii cultural- 
educative de masa. în orașul Hirlău s-a organizat un concurs al for
mațiilor corale de amatori intitulat : „Te slăvim Românie, pămint 
strămoșesc !“. (Paul Iancu. locțiitor al secretarului Comitetului oră
șenesc de partid Hirlău. județul Iași).

♦ La nUÎTiai un an fle 'a *nlrarea 1° funcțiune, la fabrica
de anilină a Combinatului chimic Făgăraș se obține un spor de pro
ducție de 20 la sută peste capacitatea proiectată. Anilină farmaceutică 
produsă aici este destinată exportului in proporție de 75 la sută. (Ion 
Cliiriță si Ion Petrescu, maiștri).

♦ Aproape 70 000 lei Uzlna de prelucrare ■
aluminiului din Slatina, in fiecare trimestru, cooperativei meșteșugă
rești „Tibleșul"-Tg. Lăpuș. județul Maramureș, pentru deratizarea sec
țiilor uzinei. Nu s-ar putea, oare, găsi o altă unitate prestatoare de 
asemenea .servicii, situată la mai mică depărtare de întreprinderea 
noastră, căreia să i se plătească prețuri mai puțin... piperate ? (Ion 
Oltcanu, U.P.A.-Slatina).

♦ Micii gospodari ’■ ™nlun',‘ noastre — elevii,școlii ge- 
nerale din localitate — iși desfășoară orele de practică direct pe 
ogoarele cooperativei agricole. O măsură salutară care, datorită re
zultatelor ei educative, trebuie continuată. (Vasile Crisiea, membru 
cooperator, comuna Moșr.a^ județul Sibiu).

♦ 0 treabă doar pe jumătate. ’ RE-craiov.. care > 
executat. încă din luna februarie a.c.. instalația electrică pe raza co
munei Bala, județul Mehedinți. ..a omis" să facă și racordul la re
țeaua de înaltă tensiune. (M. Iovescu, membru cooperator).

O Mai mult respect pentru liniștea și odihna 
locatarilor. Stația de amplificare din piața Berceni (Aleea Stră
duinței nr. 2) este deschisă la maximum zilnic intre orele 4—23.00. 
tulburind liniștea celor ce locuiesc in imobilele din jur. (Maria Kontza, 
educa t oa r e- B ucu r eș ti).

❖ La cineclubul 
a avui loc. recent, o intilnire 
prilej s-a prezentat o gală

de la uzinele „Electr.>putere"-Craiova 
a cineamatorilor cu muncitorii. Cu acest 
de filme proprii si s-a făcut un util

schimb de experiență pentru realizarea unor pelicule inspirate din 
viata uzinei. (Carol Bora, economist).

<$> Pentru simpla legalizare “ unei copil de un ,ct
la Notariatul de stat al sectorului 2. cetățenii sint nevoiți să Diardă 
uneori o zi întreagă. Solicitudine, nu glumă ! (Ghcorghe Ivanciu, 
București).

> I- nib
Lucrările de construcție noul- ‘9caJ de 5CO*lă dln

comuna Făgețelu. județul Olt. avansează în ritm de... melc. Iar 
materialele procurate, mai ales cimentul, se degradează. (Un grup 
de cetățeni).

♦ PârCUlOtUl de Pe strada Popa Stan din Capitală, ce fu
sese amenajat ca loc de joacă pentru copii, a fost transformat de 
întreprinderea de salubritate in... depozit de gunoi. (Gabriel Popesru, 
București).

Solicităm orSan<?J°r C.F.R. să ia măsuri pentru crearea
unei surse de apă potabilă in gara Ilia, județul Hunedoara, impor
tant nod de cale ferată. (Ion Scorobctc, activist cultural. Timișoara).

♦ Noua stațiune balneară c*ucM-Timiș. « Pro<>i 
reumatologie, și-a spori', capacitatea de cazare cu 150 de paturi, prin 
darea in folosință, la inceputul* acestei luni, a incă două pavilioane. 
(Gheorghe Onodi, muncitor).

Fără consimțămîntul muncitorilor, ”
mecanic de la Fabrica de talDă si încălțăminte din cauciuc Drăgă- 
șani-Vilcea s-au reținut din salariu pe luna trecută cite 10 lei pen
tru asociația sportivă „Unirea" din localitate. Este o practică nclegală. 
ce trebuie interzisă. (Constantin Trăislaru, muncitor).

Rubricâ realizata de 
Alexandru BOGHIU

X 
î

La Covasna
SF. GHEORGHE (Corespon

dentul „Scânteii", Tomori Geza). 
în centrul orașului Covasna, 
denumit pe drept cuvlnt „orașul 
cu 1 000 de izvoare de apă mi
nerală", odată cu debutul o- 
ficial al sezonului estival a în
ceput și construcția unui nou 
hotel balnear. Amplasat in ime
diata vecinătate a hotelului 
„Covasna" (dat in funcțiune la 
sfirșitul anului trecut), noul ho
tel in construcție (10 etaje. 200 
de locuri in camere cu 1 și 2 
paturi) va fi cea mai înaltă 
clădire din oraș. El va dispu
ne de un restaurant cu 80 de 
locuri, o cofetărie cu 50 de 
locuri, un bar de zi cu 30 de 
locuri, precum și de o bază de 
tratament care va cuprinde : 
băi cu apă minerală carbo- 
gazoasă. împachetări cu nămol, 
cabinete mc-dicale și cosmetice. 
In fotografie: Hotelul ..Covas
na", inaugurat la sfirșitul anu
lui 1972.

_______________________ /

PORUMB ȘI FURAJE- 
pe toate terenurile piua acum necoltivaie

Cum se desfășoară acțiunea de stăvilire a risipei de pămint
Acum, cind insămințările dc primăvară sint pe terminate, in toate 

județele, cu sprijinul și sub îndrumarea directă a organelor și organi
zațiilor de partid, se desfășoară o amplă acțiune de identificare a tu
turor terenurilor nocultivatc, indiferent de mărime, de Ia marginea 
drumurilor, din curțile unităților agricole, școlilor, dispensarelor și 
ailor unități economice și sociale din comune și orașe, de la gospodă
riile populației. Se urmărește insămințarea lor, in primul rind cu 
porumb, precum și cu plante de nutreț. Cum se desfășoară acțiunea dc 
identificare și insămințare a terenurilor care, in mod obișnuit, rămi- 
ncau necultivate ? Pentru azi, răspunsuri din județele Galați și Neamț.

Nou pentru posesorii 
de televizoare

Recent, cooperativa „Kadio- 
Progres" din Capitală a lost do
tată cu două laboratoare mopjle 
dc depanare a televizoarelor. 
Respectivele mașini sint diri
jate prin Ftații de radio-telefon 
de la un post central care pri
mește comenzile la tel. 83 60 75 
8i 63 69 75. Personalul aoestor 
laboratoare poate remedia, pe 
loc. cele mai pretențioase de
fecțiuni. precum 6i înlocuirea 
tuburilor ci ne «con.

De la cooperativa ..Kadio- 
Progre?" am aflat și alte in
formații utile : pentru repara
rea televizoarelor din comunele 
apropiate Capitalei se vor or
ganiza in curind puncte fixe de 
depanare (la Panteiimon, Mogo- 
șoala, Voluntari ți Dobroiești), 
iar in comunele Glina. Popes’.i- 
Leordeni. Otopeni, Cbitila, 
Chiaj.na și Jilava se vor depla
sa. de două ori po săptămână, 
tehnicieni din Capitală.

La Începutul acestui an, din ini
țiativa biroului comitetului jude
țean de partid, colective formate din 
activiști de partid și specialiști au 
analizat situația tuturor parcelelor 
de teren, in vederea punerii lor în 
valoare, prin cultivarea cu porumb 
și furaje. Au fost deschise altfel 21 
de șantiere in comunele Munteni. 
Foltești, Brăhășești. Nicorești, Gh:- 
digeni. Bâleni. Măstâcani și altele. 
Aproape 6 000 de ha au fost astfel 
incluse in circuitul agricol. acțiu
nea. bine organizată, desfâțurin- 
du-se sub lozinca : „Nici o palmă de 
pămint in afara circuitului agri
col". Merită evidențiată inițiativa 
cetățenilor din comuna Fundeni. în 
ce constă ea ? Iată ce ne-a declarat 
tov. Ștefan Gherasim, secretarul 
comitetului comunal de partid și 
primarul comunei : Noi am lansat o 
chemare la întrecere — „Toate curți
le — cultivate cu legume și furaje"! 
— prin care urmărim transformarea 
gospodăriilor personale ale coopera
torilor intr-o sursă de aprovizionare 
a pieței și a comunei cu legume și 
fructe. Extinsă, cu sprijinul depu- 
taților la nivelul întregii comune, 
inițiativa va avea ca rezultat, in a- 
cest an, transformarea celor 200 de 
ha „bătătură uscată" in teren de 
cultură pentru legume și furaje.

Generalizată, inițiativa celor de la 
Fundeni ar putea pune in valoare, 
in acest an. circa 20 000 de hectare 
cit totalizează suprafețele din jurul 
locuințelor cetățenilor din satele și

gricole Schela. Bâleni ele. La Bă- 
leni. de pildă, suprafața aflată intre 
grajduri, de circa 5 ha. a fO9t însă
mi ntată cu borceag.

Atit din constatările de oe teren, 
cit și din discuțiile avute la uniu
nea județeană a cooperativelor agri
cole și direcția agricolă a reieșit că. 
in județ. îndeosebi in cooperativele 
agricole din Drâgușeni. Smulți, Ră- 
deșli. Bălăbănești si altele, printre 
grajduri și in curțile țăranilor coo
peratori sint suprafețe mari de te
ren râmase, neinsămințatc. Ca ur
mare a măsurilor întreprinse de bi
roul comitetului județean de partid

In ultimele zile în cooperativele 
agricole din Dulcești, Girov, Bodești, 
Secuieni, Moldoveni și altele s-a 
trecut la o redimensionare a suprafe
țelor destinate zonelor de serviciu 
din jurul fermelor zootehnice, a 
parcurilor de furaje, platformelor de 
gunoi și secțiilor de mecanizare, pen
tru ca acestea să funcționeze intr-un 
perimetru cit mai redus. Numai pe 
această cale s-au cișligat 60 de ha 
teren arabil, care au și fost insămin- 
țatc. Tot in aceste zile, in 15 coope
rative agricole din județ s-au execu
tat lucrările prevăzute prin proiectul 
dc organizare a teritoriului, cum ar

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT DIN JUDEȚELE GALAȚI Șl NEAMȚ

comunele județului Galați. „In mul
te comune — ne declara tov. Traian 
Gătcj, președintele Uniunii județene 
Galați a cooperativelor agricole — au 
fost depistate terenuri cu mârâcini- 
șuri. cele aflate intre grajduri, dru
murile si potecile de prisos. Coope
rativele agricole din Vlădești. Fun
deni. Barcea. Matca si altele pot fi 
date ca exemplu pentru modul ln 
Câre folosesc fiecare palmă de pă- 
rnint. Desigur, sint încă suprafețe 
râmase necultivate atit in curțile 
cooperatorilor, cit si ale cooDerative- 
lor agricole. îndeosebi Intre grajduri 
și construcții. La Pcchea. de exem
plu. anul acesta, de pe terenurile 
cuprinse intre grajduri se vor obți
ne circa 250 tone masă verde. La fel 
s-a procedat si la cooperativele a-

se preconizează ca. pină simbătă, 27 
mai. să se însăminteze toate aceste 
t< renuri cu porumb si furaje.

Tudorel OANCEA
★

Ce s-a făcut in direcția cultivării 
fiecărei palme de pămint roditor, 
care sint resursele pentru aducerea 
in circuitul agricol a noi suprafețe ? 
— iată inlrebări care au fost readu
se ieri dimineața, pe agenda unei 
ședințe dc lucru a biroului Comitetu
lui județean de partid Neamț. Cu a- 
cest prilej s-a desprins o concluzie 
de mare preț și anume că deși pla
nul la insâmințârlle de primăvară a 
fost îndeplinit incă de acum doua 
săptâmini. totuși, obligația de a rea
duce in circuitul productiv și alte 
suprafețe de teren nu trebuie consi
derată ca încheiată.

fi reorganizarea rețelei drumurilor de 
exploatare și limitarea lor la strictul 
necesar, prilej cu care au mai fost 
redate in circuitul agricol alte 50 ha 
teren arabil.

„Ințelcgind marea însemnătate a 
utilizării la maximum și cu bune re
zultate a fiecărui petic de pămint. in 
prezent cooperatorii noștri lucrează 
la insămințarea manuală a tuturor 
suprafețelor de teren din jurul puz
deriei de stilpi dc înaltă tensiune, 
telegrafici etc. — ne spunea tov. Ni
colae Bostan, președintele cooperati
vei agricole din Girov. Mă refer la 
acele ogașe care nu au putut fi lu
crate mecanizat și care totalizează 
vreo 4 ha".

Inițiativa cooperatorilor din Girov 
merită a fi preluată și de celelalte 
unități agricole, deoarece un calcul su
mar demonstrează că suprafețele ne

lucrate din jurul celor peste 20 000 
dc stilpi dc înaltă tensiune, telegra
fici și alții, care sint plantați in 
cimpiile județului, ajung la circa 40 
de ha.

— Posibilitățile de readucere In 
circuitul productiv a fiecărui petic 
de pămint. indiferent de mărimea 
lui, nu au fost incă epuizate — spu
nea tov. Gheorghe Ibânescu, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular 
județean. Analizînd in perspectivă 
situația utilizării cit mai bune a 
pămintului, biroul comitetului ju
dețean de partid a stabilit un șir de 
măsuri, printre care amintesc întoc
mirea unui studiu pentru recupe
rarea din vechea albie a riului Bis
trița (acum indiguită) a circa 3Q0 ha 
teren unde se vor face plantații dc 
răchită, pepiniere pentru specii lem
noase repede crescătoare și pășuni. 
Pe de altă par.e se are in vedere 
revizuirea unor schițe de sistemati
zare a satelor pentru a evita risipa 
de teren, continuarea acțiunii dc 
raționalizare a zonelor de serviciu 
din jurul fermelor zootehnice și a 
rețelei de drumuri din interiorul 
tarlalelor, extinderea culturilor du
ble și altele.

Nu ne putem explica insă de ce 
Ministerul Energiei Electrice, spre 
exemplu, programează majoritatea 
lucrărilor dc montaje a liniilor dc 
înaltă tensiune tocmai in perioada 
de vegetație a culturilor, ceea ce 
duce la scoaterea temporară din cir
cuitul agricol a unor culoare de 'te-, 
ren arabil prea muri față de cele 
admise, mergind pină la 50—75 me
tri. Este necesar să se acționeze pe 
toate căile in vederea utilizării op
time și cu bune rezultate a pămintu1 
lui.

ion MANEA

\

lucruri.de
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întrevedere la C.C. al P.C.R.
Luni. delegațiR Partidului Socia- 

1 st Belgian. condusă de tovarășul 
Jan Luyten, membru al Biroului 
Național, secretar al P.S.B. care la 
invitația C.C al P.C.R. face o vizită 
in țara noastră, a avut o întrevedere 
cu o delegație a C.C. al P.C.R. alcă
tuita din tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Cornel Bur

tică. membru supleant al Comitetu- 
luj Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R . ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R . Ghizela Vass. mem
bru al C.C. al P.C.R . Nicolae Con
stantin, secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat lnlr-o 
ambianță cordială, de prietenie to
vărășească.

Ministrul afacerilor economice externe
al Danemarcei a

Luni dimineața a părăsit Capitala 
Ivar Norgaard, ministrul afacerilor 
economice externe al Danemarcei, 
care, la invitația Ministerului Co
merțului Exterior, a făcut o vizită in 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ion Pățan.

părăsit Capitala
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului exterior, 
de alte persoane oficiale.

Au fost Drezenti Torben Bușck- 
Nielsen. ambasadorul Danemarcei la 
București, si membri ai ambasadei.

(Agerpres)

0 delegație de activiști ai P.C.R. a plecat 
la Budapesta

Luni r plecat la Budapesta o de
legație de activiști si Partidului Co
munist Român condusă de Trandafir 
Codrii, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. pnm-secretar al Comitetului 
județean Caraș-Severin al P.C.R.. 
care, la invitația CC. al P.M.S.U..va 
face o vizită in schimb de experien
ță in R. P. Ungară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți Ion Savu și Dumitru 
Turcuș, adjuncți de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații militare elvețiene
La invitația Ministerului Apărării 

Naționale a sosit in Capitală o dele
gație militară elvețiană, condusă de 
generalul de divizie Denis Borel, loc
țiitor al șefului Statului major gene

ral al armatei elvețiene, care va face 
o vizită in Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

A APĂRUT

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 10/1973

Revista publică in deschidere ar
ticolul „Creșterea rolului organiza
țiilor de partid in conducerea ac
tivității economice" de GHEORGHE 
CIOARA. în continuare, la rubrica 
..125 DE ANI DE LA REVOLUȚIA 
DIN 1848" sint înserate articolele : 
..Idealul national in revoluție" de 
LEONID BOICU. ..Revoluția din 
Transilvania : obiective sociale si 
naționale" de VASILE CURTICA- 
PEANU și „Anul revoluționar 1848 
in Europa" de CAMIL MUREȘAN. 
Revista publică in continuare arti
colele : „Direcții prioritare ale cer
cetării științifice și dezvoltării teh
nologice" de OCTAVIAN GROZA 
și „Raport echitabil intre producția 
agricolă și retribuirea cooperatori
lor" de CONSTANTIN SANDU.

La rubrica „DIALECTICA DEZ
VOLTĂRII SOCIETĂȚII SOCIA
LISTE" sint inserate articolele 
„Știința și acțiunea socială in pro
cesul conducerii politice" de MI
HAI M. PETRESCU și „Corelația 
economic-politic-etic" de N. NICU- 
LESCU si V. CONSTANTINESCU. 
Articolele ..DImitrie Cantemir des

pre originea, continuitatea și unita
tea poporului român" de ȘTEFAN 
ȘTEFANESCU și „Alexandru loan 
Cuza : O viață consacrată făuririi 
statului român modern" de DAN 
BERINDEI sint grupate la rubrica 
..PAGINI DE ISTORIE". La rubrica 
„CURENTE ȘI IDEI" este publicat 
articolul „Rolul statelor mici și 
mijlocii in relațiile Internaționale" 
de EDWIN GLASER, iar la rubri
ca „ȘTIINȚA-ÎNVAȚAMINT" sint 
inserate articolele : „Geografia, o 
știință in declin ?" de VASILE 
CUCU și „Posibilități insuficient 
folosite in perfecționarea progra
melor de invățămint" de IOAN 
HAȚEGAN.

Articolul „Politica de recurgere 
la autenticitate — mijloc de stimu
lare a dezvoltării Zairului" semnat 
de MADRANDELE TANZI este in
serat la rubrica ..VIAȚA INTER
NAȚIONALA". Revista mai cuprin
de obișnuitele rubrici „CÂRȚI ȘI 
SEMNIFICAȚII". ..REVISTA RE
VISTELOR". ..ATITUDINI" și..CU- 
VÎNTUL CITITORILOR".n=

I -................ .. .......
Programul I
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f.W) Teleșcoală • Fizică (anul 
III liceu). Unde electromag
netice. Colaborează prof. dr. 
Mircea Oncescu. (Televiziune 
școlară integrată — ciclu 
realizat cu concursul Insti
tutului de științe pedago- 
g.ce). Aerofotogrammetria • 
Matematică (clasa a VHI-a). 
Corpuri de rotație. Prezintă 
prof. Ivanca Ollvotto.

10.00 Telex.
10,05 Publicitate.
10.15 Avanpremieră.
10.20 Teleenclclopedia a Shakes

peare (II) a Breviar (meca
nică) • Păsări.

11,00 Telecinemateca pentru co
pii : „Iazul cucuvelelor". O 
producție, a studiourilor ci
nematografice din R.D. Ger
mană. Regia Walter Beck. 
Cu : Manfred Krug șl Dieter 
Wien.

12.20 Muzică populară.
12,45 52 de inițiative in 52 de săp- 

tâmlni. Micronul — gramul 
— secunda, la doi ani de la 
lansare.

13.00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba rusă. Lecția 

a 54-a.
ÎS.00 Telex.
18,05 Publicitate.
18.15 Pe-un picior de plai. As

pecte din luna culturii bu- 
zoiene și „Alaiul primăve
ri- — Reșița — aprilie 1973.

18.40 Panoramic științific.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Cincinalul ina

inte de termen — cauză a 
Întregului popor.

20,10 Cintecul săptâminii : ..Din- ■
totdeauna pe acest pâmint" 
de T. Popa. Versuri de Mir
cea Bloc. Interpretează Con
stanța Cimpeanu.

20.15 Reportaj TV : ..Ecourile pă
durii". Un film documentor 
semnat de Mircea Lerian.

20.35 Reflector.
20,50 Teatrul Uric TV prezintă ba

letul „Primăvara" de Cor
nel Trâilescu, in interpre
tarea Ansamblului Operei 
Române din București. în ro
lurile principale : Magdale
na Popa și Petre Ciortea. 
Conducerea muzicală Cor
nel Trâilescu. Regia sl co
regrafia Vasile Marcu.

22.00 24 de ore.
22.30 Călătorie muzicală — emi

siune de muzică ușoară 
realizată de Televiziunea din 
R.D. Germană.

ții cuprlnzlnd mostre din toa
te zăcămintele metalifere d.n 
România © Melodii la cere
rea dv. © ..Aripi de șoim" 
— reportaj despre un pilot 
de avioane supersonice • Fa
ceți cunoștință cu... Ion Ri- 
zescu de la I.R.A.. construc
tor de autoturisme. ciștigă- 
tor al mai multor raliuri © 
..Duminica unei tinere fa
milii" — mic tratat de com
portament • Drumul tină- 
rulul spre muncă — rubrică 
de orientare profesională : 
chimiștii electroniști © Semn 
de întrebare o Voci In pre
mieră : Mihai Corneliu.

cinema

Programul II

20.10 Seară pentru tineret • Ac
tual.tatea pentru tineret • 
Cartea de vizită a unui co
lectiv — transmisiune de la 
uzinele ..Autobuzul" • Dia
log intre generații cu Nicolae 
Petrulian, profesor consul
tant. donatorul unor colec

• Eliberarea (senile IV și V. pano
ramic) : PATRIA — 9,30; 13; 16,30; 
20.
• Bătrinil bandiți : LUMINA —
9; 11.15: 13,30: 16: 18.30: 20.45.
• Copiii căpitanului Grant : FES
TIVAL — 9: 11.15; 13,30: 16; 13,30; 
21, la grădină — 20.
• Cind legendele mor : SALA 
PALATULUI — 17.15 (seria de bi
lete — 4592) ; 20.15 (seria de bile
te — 4593), SCAL/X — 8,30: 11; 
13,30: 16. 18.30; 21. BUCUREȘTI — 
9; 11.15; 13.30; 16.30; 18.45: 21. la 
grădină — 20. FAVORIT — 9,15: 
11.30: 13.45: 16; 18,15; 20.30. GRA
DINA DINAMO — 20.
• Ciprian Porumbescu : CAPI
TOL — 9.30; 12,30: 16,15: 19,15, la 
grădină — 20. MODERN — 9; 
12.30; 16: 19,15. la grădină — 20.
• Pe aripile viatului : LUCEAFĂ
RUL — 10: 14.30: 19. la grădină 
20. ARENELE ROMANE — 20.
• Ceața : CENTRAL — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20.15. MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18.30: 20,45.
• Veronica : DRUMUL SĂRII — 
16; 18: 20. DOINA — 9; 11; 13; 
15; 18.30; 20.30.
• Program de filme documen
tare românești : DOINA — 17.
• Fată bătrină : GRIVIȚA — 9; 
11.15; 13,30 16; 18.15; 20.30.
• Amintiri bucureștene : TIM
PURI NOI — 9— 20.15 In con
tinuare.
• Acea pisică blestemată : EX
CELSIOR — 9: 11.15: 13.30; 16:
13.30; 20.45, GLORIA — 8.30; 11:
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Neamul Șoimăreștilor : MO
ȘILOR — 15.30: 19. la grădină
— 20.
• Grăbiți apusul soarelui : VOL
GA — 9; 12.30; 16; 19.30, ARTA — 
— 15.30: 19. la grădină — 19.45.
• Inimă nebună, nebună de le
gat — 10; 12: 14, O lume nebună, 
nebună (ambele serii) — 16.30. 
Ghici cine vine la cină ? — 20.30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Colier pentru iubita mea : 
MUNCA — 16: 18: 20.
• Misterul din insula Balfe : BU- 
ZEȘTI - 9: 11 15: 13.30: 16; 18,15: 
20.30. la grădină — 20.
• Sunetul muzicii : FLOREASCA 
15.30; 19.
• Drumurile bărbaților : ÎNFRĂ-

Vizitele trimisului special al premierului
Republicii Populare Bangladesh

Vicepreședintele Marii Adunări Na
ționale acad. IIie Murgulcscu a 
primit luni pe Mohiuddin Ahmed, 
trimisul special al premierului Re
publicii Populare Bangladesh.

în aceeași zi oaspetele a vizitat 
Fabrica de mașini-unclte și agregate 
București, precum și unele cartiere 
ale Capitalei.

(Agerpres)

Plecarea la Moscova a unei delegații
a academiei „Ștefan Gheorghiu11

Luni dimineața a plecai la Mos
cova o delegație a academiei „Ște
fan Gheorghiu", condusă de Leonte 
Râutu. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președinte al 
consiliului do conducere, rectorul 
academiei, care, la invitația Școlii 
superioare dc partid și Academiei de 
științe sociale dc pe lingă C.C. al 
P.C.U.S.. va face o vizită oentru 
schimb de experiență in Uniunea So
vietică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Janos 
Fazekas. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Ștefan

Andrei, 
activiști _ r

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

★
La sosirea pe aeroportul Șerome- 

tievo. tovarășul Leonte Răutu a fost 
salutat de E. M. Keharin. rectorul 
Școlii superioare de partid, și dc M. 
T. Iovciuk, rectorul Academiei de 
științe sociale.

Au fost prezenți Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României 
Sovietică, precum și 
ambasadei.

sccretar al C.C. al P.C.R., de 
de partid.

V.

in Uniunea 
membri ai

(Agerpres)

încheierea vizitei delegației
Frontului Național

Delegația Frontului Național al 
Republicii Democrate Germane, con
dusă de Alexander MaUickh, mem
bru al Prezidiului și Secretariatului 
Consiliului Național, care ne-a vizi
tat țara la invitația Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, a 
fost primită de către Corneliu Mă- 
nescu și Tamara Dobrin. vicepre
ședinți ai Consiliului Național 
Frontului Unității Socialiste.

A fost de față Hans Voss, ambasa
dorul Republicii Democrate Germane 
la București.

Oaspeții au vizitat in județele Me
hedinți. Caraș-Severin si Timiș uni
tăți industriale, agricole și social- 
culturale și au avut convorbiri cu 
membri ai consiliilor județene Me
hedinți și Caraș-Severin, ai consi
liului municipal Timișoara și ai con
siliului comunal Giarmata ale Fron
tului Unității Socialiste.

ăl

al R. D. Germane
Discuțiile ce au avut loc și care 

s-au desfășurat pretutindeni intr-o 
atmosferă tovărășească au prilejuit 
un valoros schimb de experiență și 
au relevat dorința ambelor părți de 
a dezvolta in continuare colaborarea 
și relațiile prietenești care le unesc, 
in interesul celor două țări, al cau
zei socialismului și păcii in lume.

Duminică după-amiază, delegația 
Frontului Național al Republicii De
mocrate Germane a părăsit Capitala, 
indreptindu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Tamara 
Dobrin, de activiști ai Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Republicii Democrate 
Germane la București.

Deschiderea festivalului

„Primăvara culturală bucureșteană
„Primăvara culturală bucureșteană". 

originală manifestare aflată ]a pri
ma sa ediție, a fost inaugurată, luni 
seara, la Ateneul Român.

Profilul acestui festival al artei 
bucureștene. la realizarea căruia isi 
dau concursul prestigioase instituții 
teatrale și muzicale, muzee, biblio
teci, casc de cultură, cluburi ale ti
neretului a fost conturat, in cuvintul 
de deschidere, rostit de Petre Con
stantin, secretar al Comitetului mu- 
nicipal-București al P.C.R. Contri
buția deosebită adusă la cultura 
națională de către capitala țării 
justifică inițierea acestei manifestări 
cu pregnant caracter de masă, ac
țiune ce va fi reeditată an de an.

O incursiune in istoria București
lor. momente ale trecutului său re
voluționar. probleme de actualitate 
și de perspectivă in dezvoltarea 
economică, in arhitectura și urbani-

TIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
• Ce se intlmplâ doctore 1 : AU
RORA — 9: 11.15; 13.30; 15,45: 18;
20.15, la grădină — 19.45. TOMIS 
— 9: 11.15: 13.30: 15,45; 18,13; 20,30. 
la grădină - 20. FLAMURA — 
9; 11.15: 13.30: lfl; 18.15; 20.30.
o Eolomea : UNIREA — 15.30: 18;
20.15.
• O floare șl doi grădinari : 
GRADINA UNIREA — 19.45.
o Țara sălbatică : DACIA — 9; 
11.15; 13.30; 16; 18.15: 20.30. VI-
TAN — 15.30; 18; 20.30. la grădi
nă — 20.
• Tecumseh ; GIULEȘTI — 15,30: 
18; 20.30, PROGRESUL — 13.30; 
13; 20,15.
a Nici un moment de plictiseală : 
BUCEGI — 13,30; 18; 20.30. la
grădină — 20. LIRA — 15,30: 18: 
20,30. la grădină — 20.
• Raportul agentului 36 : I 
RENTARI — 13,30; 17.45: 20.
© Organizația : COTROCENI
15,30; 18; 20,15.
• Clasa muncitoare merge in pa
radis : MIORIȚA — 9; 11.15; 13.30: 
15.45: 13.13: 20,45. GRADINA SE
LECT — 20.
• Adio, Petersburg.: PACEA 
16: 18: 20.
© Cowboy : POPULAR
18: 20,15, RAHOVA
20.13.
• Frontul nomad : COSMOS 
16: 18; 20.
• Moara cu noroc : VIITORUL 
15.30; 18; 20.13.

FE-

15.30: 
15.30: 13;

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneu — Sala Stu
dio) : in cadrul ciclului „Debu
turi—afirmări—confirmări" : Re
cital de pian susținut de Tudor 
Dumitrescu și recital dc vioară 
susținut de Alexandru Orban — 
20.
• Opera Română ; Flautul fer
mecat — 19.30.
• Teatrul de operetă : Suzana —
19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un flu
ture pe lampă — 20, (sala Studio) : 
Prizonierul din Manhattan —
20.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitul Mâ- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.
o Teatrul Mic : Recita) de poe
zie (in cadrul sâptăminll „Pri
măvară bucureșteană) — 17.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.30.
• Teatrul Ciulești : Răzbunarea
sufleurulul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scu
fița cu trei iezi — 16.
© Teatrul satlrlc-muzica) ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria !
— 19.30.
• Tea'rul de revistă șl comedie 
..ion Vasilescu" : Fetele Didinei
— 19,30.

L.

tc

zarea 
putut

publicul le-aBucureștiului r_____  .. _
audia in cadrul simpozionului 

„Personalitatea unui . L‘__
reștii de ieri, de azi și de miine".

Un spectacol festiv, cu participa
rea unor binecunoscuți actori și so
liști ai scenelor Capitalei, a incheiat 
prima zi a festivalului.

Recitaluri de poezie și muzică, 
spectacole de sunet și lumină, pre
miere teatrale și expoziționale, gale 
ale filmului, serbări populare in aer 
liber, carnavaluri — sint citeva din
tre manifestările incluse pe aganda 
„Primăverii culturale bucureștene".

(Agerpres)

oraș : EJucu-

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost in ge

neral frumoasă și a continuat să șe 
incălzească. Cerul a fost variabil. 
S-au semnalat averse izolate de 
ploaie și descărcări electrice in 
Munții Bucegi, in jumătatea de sud 
a Moldovei și in Bărăgan. Vintul a 
suflat slab, pină la potrivit, cu inten
sificări locale de scurtă durată in 
nord-vestul țării. Temperatura ae
rului la ora 17 oscila intre 15 grade 
la Sulina și 29 de grade la Bechet.

Cronica zilei
Primul ministru si ministrul afa

cerilor externe al regatului Lsosu- 
lui. prințul Suvanna Fuma, a adre
sat un mesai de mulțumire ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România. George Macoves- 
cu. oentru folic'tările ce i-au fosta- 
dresato cu ocazia Zilei naționale a 
Regatului Laos.

în cursul zilei de luni. Ahmed Mo
hamed Farah, membru al Consiliu
lui Revoluționar Suprem al Republi
cii Democratice Somalia. ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, a avut 
o întrevedere cu *' “ '
ministru! minelor, 
logici.

Cu acest prilej 
probleme privind _________ ___
fiilor de cooperare in domeniul in
dustriei extractive.

Bujor Al mă șan. 
petrolului și geo-

au fast discutate 
dezvoltarea rela-

Siegfried Wagner, adjunct al mi
nistrului culturii din R. D. Germana, 
care ne-a vizitat țara cu prilejul 
„Zilelor muzicii din R. D. Germană", 
a părăsit luni dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de loan 
Jinga, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, pre
cum și de reprezentanți ai Ambasa
dei R. D. Germane la București.

Cu același avion a părăsit țara și 
orchestra „Bach" din Leipzig, care a 
întreprins un turneu Ia București, 
Timișoara, Sibiu și Brașov.

Luni la amiază, ambasadorul R.D. 
Germane la București. Hans Voss, 
a oferit un cocteil cu prilejul „Zile
lor muzicii din R.D. Germană", or
ganizate in țara noastră.

Au luat parte loan Jinga, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
Uniunii compozitorilor, oameni de 
artă și cultură, precum și membrii 
delegației de muzicieni din R. D. 
Germană.

Luni după-amiază a părăsit Capi
tala. indreptindu-se spre patrie. 
Ignat Golob, șeful Secției pentru 
relații internaționale a Prezidiului 
U.C.I.. care, la invitația C.C. al P.C.R.. 
a făcut o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

Luni la amiază a sosit in Capi
tală o delegație a Comitetului Cen
tral al Cooperativelor din Danemarca 
condusă de Harald Buhr Vestergaard. 
secretar al acestui organ, care, la in
vitația Uniunii Naționale a Coopera- 
tivelor Agricole de Producție, va face 
o vizită in țara noastră.

★

Luni au inceput în Capitală lu
crările reuniunii Comitetului mixt 
de marketing româno-britanic. Par- 
ticipanții, reprezentanți ai Ministe
rului Comerțului Exterior, ai Ca
merei de Comerț, ai unor întreprin
deri producătoare și de comerț' ex
terior din țara noastră și ai unor 
firme și instituții din Anglia, anali
zează posibilitățile de promovare a 
noi produse româneș'.i pe piața Ma
rii Britanii.

Cu acest prilej, ambasadorul Marii 
Britanii la București, Derick Rosslyn 
Ashe, a oferit, luni seara, o recepție.

(Agerpres)

Tr. Măgurele. Budești. Dilga și Vi- 
ziru. La București : Vremea a fost 
frumoasă și călduroasă. Temperatura 
maximă a fost de 29 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
23. 24 și 25 mai. In țară : Vremea se 
menține călduroasă, mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi 
temporar noros. Se vor semnala ploi 
izolate. însoțite de descărcări elec
trice. in vestul și nordul țării. Vin
tul va sufla slab pină la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 7 și 17 grade, iar maxi
mele intre 20 și 30 de grade, mai ri
dicate in primele zile. La București ; 
Vreme călduroasă, cu cer variabil. 
Vint slab, pină la potrivit. Tempera
tura se menține ridicată.

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII SRI LANKA

Excelentei Sale WILLIAM GOPALLAWA
Președintele Republicii Sri Lanka

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Sri Lanka, am plăcerea să 
vă adresez. în numele Consiliului de Stat, și al poporului român, pre
cum și al meu personal, sincere felicitări, împreună cu cele mai cor
diale urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, de bunăstare 
și progres pentru poporul Republicii Sri Lanka.

Se împlinește astăzi un an ae 
cind Ceylonul, abolind statutul do 
dominion britanic — instituit după 
dobindirea independenței, ......
— s-a declarat, republică,
du-și străvechiul nume Sri 
înfăptuire a unei arzătoare 
ințe a poporului ceylonez, 
marea . • ; -
datorita succesului 
legislative din 1970 _______
unit al forțelor de stingă — format 
din partidele libertății, socialist 
și comunist — și instaurării gu
vernului de coaliție, prezidat de 
d-na Sirimavo Bandaranaike.

Noul guvern a trecut, imediat, 
la traducerea in viață a progra
mului său electoral, care cuprin
dea o serie de măsuri progresiste
— dezvoltarea sectorului de stat in 
economie, limitarea capitalului 
străin, ridicarea standardului de 
viață al populației. în acest sens 
se pot consemna naționalizarea in
dustriei petroliere, crearea unor 
corporații pentru asigurarea con
trolului de stat asupra comerțului 
interior și exterior, limitarea pro
prietății particulare asupra bunu
rilor imobiliare la orașe șl, in 
special, adoptarea legii cu privire 
la reforma agrară. Planul cincinal 
de dezvoltare a economiei națio
nale (1972—1976) prevede conti
nuarea procesului de industriali
zare, creșterea venitului național, 
reducerea dependenței țării față de

republicii a fost 
in 
ai

in 11)48 
reluin- 
Lanka. 
nă’U- 

procia- 
poslbilâ 

alegerile 
Frontului

Șl.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste. România

«ursele externe de finanțare a dez
voltării economiei.

în ciuda unor greutăți și rezis
tenței opuse do cercurile conser
vatoare. reacționare, forțele pro
gresiste din Sri Lanka sint hotă- 
rite să continue lupta pentru dez
voltarea de sine stătătoare, pentru 
punerea în valoare a bogățiilor na
ționale in interesul propriu, pentru 
progres economic și social.

Intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Sri Lanka s-au 
stabilit și se dezvoltă legături de 
prietenie și colaborare, pe diferite 
planuri, O expresie a acestor bune 
relații o constituie acordul bilate
ral de cooperare economică și teh
nică. in baza căruia România par
ticipă la proiectarea și realizarea 
unor obiective economice impor
tante. in Sri Lanka. Schimburile de 
vizite la diferite niveluri efectuate 
intre cele două țări contribuie, in 
mod însemnat, la amplificarea le
găturilor bilaterale.

Exprimindu-și întreaga simpatie 
și solidaritate față de eforturile 
depuse de poporul din Sri Lanka 
pentru lichidarea consecințelor do
minației coloniale, pentru consoli
darea independenței. pentru pro
pășire și bunăstare, poporul român 
ii urează să obțină noi succese pe 
calea spre pace și progres.

G. BONDOC

Sub semnul florii
cu cinci petale

Pregătiri pentru cel de-a! X-lea Festival 
al tineretului și studenților

Capitala Republicii 
Democrate Germane a 
adoptat, nu demult, un 
simbol ad-hoc — floa
rea cu cinci petale a 
celui de-al X-lea Fes
tival al tineretului și 
studenților, care va 
avea loc aici intre 28 
iulie și 5 august. Un 
simbol înscris De 
panourile cu anga
jamente de pe schelele 
unor clădiri aflate in 
construcție, pe strun
gurile metalurgiștilor, 
in vitrinele magazine
lor, la reverele berli- 
nezilor...

Mai sint încă destule 
săptămini pină la des
chiderea festivalului, 
dar Berlinul cunoaște 
de pe acum o eferves
centă specifică apro
pierii unui eveniment 
de asemenea amploa
re. Pregătirile sint pe 
măsură ; cu atit mai 
mult, cu cit organiza
torii festivalului au 
întocmit un program 
deosebit de bogat și 
variat, prevăzind nu 
mai puțin de 1 500 de 
manifestări ; conferin
țe, seminarii. intilniri 
etc. Se apreciază că 
dacă cineva ar dori să 
participe la întreaga 
parte a programului 
cultural. el ar avea 
nevoie de... trei luni.

Munca desfășurată 
pină acum și-a arătat 
primele roade. Astfel, 
se consideră că proble-

participan-ma cazării ,____r
ților a și fost soluțio
nată ; de asemenea, 
constructorii berlinezi 
și brigăzile de volun
tari ale tinerilor și stu
denților s-au angajat 
să efectueze inainte de 
termen diferite șlte lu
crări de construcții, 
cum ar fi cantine, lă
cașuri și zone de sport

CORESPONDENȚA 
DIN BERLIN

și recreare. în dome
niile aprovizionării cu 
bunuri alimentare, co
merțului in genere, 
prestărilor de servicii, 
transporturilor. asis
tenței medicale sint 
pregătite toate capaci
tățile necesare pentru 
a se putea face față 
cerințelor din zilele 
festivalului. „Vrem să 
ne dovedim gazde 
demne ale festivalu
lui" — declara intr-un 
interviu Herbert Fech- 
ner. primarul șef al 
Berlinului. Ceea ce lo
cuitorii orașului și fac. 
Fiindcă alături de or
ganizația Tineretului 
Liber German, care 
mobilizează masele ti
nerilor din R.D.G. in 
acțiunile de pregătire

a festivalului, la che
marea Frontului Na
țional, cetățeni de toa
te virstele și-au su
flecat minecile și mun
cesc cu sirguință pen
tru ca orașul lor să în- 
timpine oaspeții in ți
nuta adecvată everfi-' 
mentuldi.

Paralel cu 
în uzine, pe 
ca șî pe 
R.D.. Germane, în în- 
timpinarea festivalului 
au fost și sint adop
tate o serie de iniția
tive vizind creșterea 
productivității muncii, 
depășirea planurilor de 
producție, economisi
rea de materiale etc. 
De pildă, așa-numita 
„Acțiune de economi
sire a metalului ’73" 
a adus pină acum eco
nomii — pe plan na
țional — in valoare de 
31 milioane de mărci.

Ca preludiu al festi
valului, in prezenți au 
loc numeroase mani
festări culturale și 
sportive, se organizea
ză expoziții, serbări 
populare. Una din a- 
ceste serbări poartă 
sugestiva denumire 
..Bucuroși de oaspeți", 
ceea ce caracterizează, 
de altfel, in ansamblu, 
pregătirile ce se des
fășoară in aceste săp- 
tâmini pe meleagurile 
R. D. Germane.

aceasta, 
șantiere, 
ogoarele

C. VARVARA
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Sărbătorirea clubului sportiv
Dinamo București

CICLISM: „CURSA PĂCII"
ULTIMELE ETAPE

Luni după-amiază. la Casa de Cul
tură a Ministerului de Interne din 
Capitală a avut loc o adunare fes
tivă. in cadrul căreia clubului spor
tiv Dlnamo-București i-au fost in- 
minate steagul și diploma atribuite 
de C.N.E.F.S. pentru ciștigarea pri
mului loc in intrecerea dintre clu
burile și asociațiile sportive din țară 
pe anul 1972.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ral-locotenent Alexandru Dănescu, 
adjunct al ministrului de interne. 
Președintele clubului sportiv Dina- 
mo-București. col. Valeria Butea. a 
prezentat o informare privind acti
vitatea și rezultatele obținute de 
sportivii dinamoviști. In continuare, 
general-locoten^nt M'irin Dra«znea. 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, a decernat steagul și dioloma 
de club fruntaș, precum și titlurile 
de antrenor emerit, maestru emerit 
al sportului și maestru al sportului 
acordate unor sportivi și antrenori 
dinamoviști. Printre cei 26 de noi 
maeștri emeriți ai sportului figurează 
N. Mustață (atletism), Gh. Novac

Jocurile balcanice
de volei

în sala Olimpia din Timișoara au 
început luni întrecerile Jocurilor bal
canice de volei. Iată rezultatele înre
gistrate : masculin : România-Grecia 
3—0 ; lugoslavia-Turcia 3—1 ; Bul
garia-Albania 3—0 : feminin : Bul- 
garia-Iugoslavia 3—0.

Astăzi sint programate următoa
rele partide : Turcia-Bulgaria (f). 
Grecia-Iugoslavia (m). Turcia-Bul
garia (m) și România-Albama (m).

(baschet), D. Ciobotaru (box). Ga
briel Moiceanu (ciclism). A. Deleanu 
(fotbal), E. Pană (hochei) și G. Udiș- 
teanu (volei). Au fost distinși, prin
tre alții, cu titlul de maestru al spor
tului : D. Tureanu (hochei). Fl. Du
mitrescu (fotbal). L. Dumănoiu (vo
lei). Titlul dc antrenor emerit a fost 
decernat lui M. Flamaropol (hochei). 
Dan Niculescu (baschet). N. Voicu 
(ciclism) și alții. De asemenea, unii 
sportivi au primit Diploma de onoare 
a Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist.

(Agerpres)

Părticipanții la tradiționala între
cere cicliști „Cursa păcii- au pe
trecut ieri, in orașul Lublin, o bine
venită zi de repaus după 11 etape, 
insumind 1 456 kilometri. parcurși 
pe șoselele Cehoslovaciei și Poloniei. 
A doua treime a cursei, la fel de 
rapidă și de spectaculoasă ca și 
prima, a confirmat forma bună a 
rutierilor polonezi, care domină 
competiția, ocupind locurile fruntașe 
in ambele clasamente. Liderul for
mației poloneze, Ryszard Szurkowski, 
păstrează tricoul galben și se pare 
că tentativa sa de a ciștiga a treia 
oară cea mai importantă competiție 
ciclistă a amatorilor are șanse de

Există sau nu există
„Muzeul sportului'4 la Brașov ?
Aflindu-se intr-o excursie la Bra

șov,' un grup de elevi și-au prevă
zut in program să viziteze și „Mu
zeul sportului". Dar in calea dorin
ței lor a apărut un obstacol : nici 
ghidurile turistice, nici panourile de 
populariizare ale Brașovului, nici 
pliantele muzeului județean nu con
țin o cituși de sumară referire la 
existența acestui muzeu. Cu puțin 
timp inainte de a părăsi Brașovul 
au aflat totuși adresa. Din nou insă 
decepție : deși programul afișat la 
intrare arăta că la ora respectivă 
muzeul putea fi vizitat, ușile erau 
închise.

— Nu vă luați după programul a- 
cela. muzeul este inchls de doi ani 
— le-a spus cineva.

A doua 7.1 am ' '
acest 
chise. 
bogăția urdteriHiuiui expus, ue u 
mare valoare documentară : patine 
din lemn, schiuri de o construcție 
deosebită, un velociped «i • bici-

vrut să vizităm 
cu ușile in- 

impresionați de 
materialului expus, de o

..muzeu"... 
Râminem

cletă din lemn („străbunicii" bicicle
telor de astăzi), unelte folosite de 
alpiniști și multe alte piese din 
timpurile and diferitele sporturi 
tăceau la noi primii pași. Zeci de 
cupe, medalii, diplome etc., dovezi 
Incontestabile ale succeselor repur
tate în decursul ultimelor 5—6 
decenii de unele din formațiile spor
tive din Brașov, Sibiu. Mediaș. Si
ghișoara. Citeva fotografii înfăți
șează aspecte de la primele con
cursuri de schi din tara noastră.

Ceea ce pare de neințeles e fao- 
tul că acest valoros material este 
ținut aici „sub cheie" de circa doi 
ani, de cind acest muzeu a fost pre
luat... de către muzeul județean.

Ne manifestăm speranța că orga
nele locale vor lua măsurile necesare 
pentru ca „Muzeul sportului" să re
devină, chiar din acest sezon, un 
punct de atracție turistică, un fac
tor de instruire și educație sportivă 
a tineretului.

reușită. Nivelul tehnic al cursei este 
excelent : in etapa a 11-a, Torun— 
Poznan (150 km), primii clasați, 
printre care și românul Teodor Va- 
sile, au înregistrat recordul absolut 
de viteză din istoria ..Cursei păcii" : 
49,800 km medie orară (media orară 
a primului clasat este, după 11 etape, 
de 43,900 km). Cicliștii români s-au 
menținut oarecum in ritmul cursei 
doar in etapele cu plecarea in bloc, 
•foarte slaba lor pregătire la contra- 
cronomefru făcindu-i să piardă multe 
minute, astfel că. in clasamentul pe 
echipe, ocupă doar locul 10 (din 16 
formații), cu aproape o oră în urma 
echipei Poloniei.

înaintea ultimelor 5 etape, frunta
șii clasamentului general individual 
sint : Szurkowski (Polonia) ; Szozda 
(Polonia) — la 2’53” ; Lihaciov 
(U.R.S.S.) — la 5'43” ; Kaczmarek 
(Polonia) — la 6’21” : Gorelov 
(U.R.S.S.) — la 7’10” etc. Locurile ci
cliștilor români : Vasile Teodor (25), 
la 16'04” ; V. Selejan (43) ; A. So- 
fronie (49), I. Cernea (56), N. An- 
dronache (64), C. Grigore (66).

Astăzi, competiția se reia cu e- 
tapa a 12-a, Lublin—Gorlitz (110 km).

AUTOMOBILISM
Peste 

urmărit

N. MOCANU

20 000 de spectatori au 
pe circuitul de la 

der cea de-a 31-a ediție a 
relui premiu automobilistic al 
giei", a 5-a probă contind pentru 
Campionatul mondial al piloților de 
formula I. Victoria a revenit sco
țianului Jackie Stewart, la vo
lanul unei mașini ..Tyrell Ford" 
(293,470 km, cu o medie orară de 
173,334 km). Pe locul secund s-a cla
sat francezul Franțois Cevert (,.T>- 
rell Ford"), iar pe locul tre.i brazi
lianul Emerson Fittipaldi („Lotus"), 
care conduce in continuare in 
clasamentul campionatului mondial.

Zoi-
I

I



viața internațională
LA ORDINEA ZILEI —

SECURITATEA $1 COOPERAREA PE CONTINENT

Consultările multilaterale 
de la Helsinki

ACTIVITATEA IN GRUPURILE DE LUCRU
HELSINKI 21. — Trimisul nostru 

vpeciaL Dumitru Ținu, transmite : 
în cursul zilei de luni, grupul de 
lucru pentru problemele de pro
cedură. creat in cadrul reuniunii 
multilaterale de la Helsinki, a con
tinuat redactarea regulilor după care 
urmează .«să se desfășoare viitoarea 
conferință pentru securitate și coo
perare in Europa. Așa cum s-a mai 
anunțat, in activitatea de redactare 
a documentului respectiv au fost 
luate ca bază proiectele prezentate 
de delegațiile Franței și Iugoslaviei, 
care pornesc de la principiile stabi
lite Jn noiembrie 1972 pentru desfă

șurarea actualelor consultări pregă
titoare.

La rindul lor. participanții in 
grupul de lucru insărcinat cu pro
blemele cooperării culturale și con
tactelor umane au continuat activi
tatea de redactare a documentelor 
respective, iar grupul de lucru pen
tru problemele cooperării economice 
și-a concentrat atenția asupra defini
tivării textelor privind dezvoltarea 
relațiilor comerciale intre statele 
participante.

Aspectele militare ale securității 
europene au făcut obiectul unui 
schimb de păreri in grupul de re
dactare respectiv, întrunind experțj 
a numeroase delegații.

Declarația purtătorului 
de cuvint al M. A. E. 

al R. D. Vietnam
HANOI 21 (Agerpres). — La Hanoi 

a fost dată publicității o declarație 
a purtătorului de cuvint al Minis
terului Afacerilor Externe al R.D.V., 
In care se arată că avioane aparți- 
nind S.U.A. au pătruns, la 18 mai, 
de două ori in spațiul aerian al
R. D. Vietnam și au efectuat zboruri 
de recunoaștere asupra provinciilor 
Thanh Hoa și Nghe An. Cerind înce
tarea imediată a oricăror încălcări 
ale suveranității șl securității R.D.V., 
declarația subliniază că „in prezent, 
cind reprezentanții R.D.V. și ai
S. U.A. se intilnesc la Paris pentru 
discutarea rezultatelor îndeplinirii 
acordului cu privire la încetarea răz
boiului și restabilirea păcii, aseme
nea acțiuni ale S.U.A. au, neîndoiel
nic, o influență negativă asupra at
mosferei în care se poartă convor
birile".

Eliminarea bastioanelor coloniale — 
principala sarcină a Organizației 

Unității Africane
ADDIS ABEBA 21 (Agerpres). — 

Cu ocazia apropiatei aniversări a 10 
ani de la fondarea Organizației Uni
tății Africane, Nzo Ekhangaki. secre
tar general al O.U.A., a acordat mai 
multor agenții de presă un interviu 
in care a evocat sarcinile organiza
ției, succesele și perspectivele miș
cărilor de eliberare națională și ale 
luptei popoarelor africane pentru eli
minarea decalajului existent intre 
țările dezvoltate și statele in curs 
de dezvoltare. Eliminarea bastioane
lor coloniale do pe continentul afri-

Reuniuni semnificative
ale reprezentanților 

opiniei publice europene
LONDRA

Pnoblema securității 
și cooperării 
ne, influența 
pe care ar

europe- 
pozitivă 
avea-o 

realizarea acestui de
ziderat al popoarelor 
continentului asupra 
întregii situații inter
naționale, a constituit 
tema unor reuniuni 
ale reprezentanților o- 
pmiei publice desfășu
rate recent in Anglia. 
Astfel, la Morden, in 
apropierea Londrei, a 
avut loc o conferință 
inițiată de Consiliul 
pentru pace din Sur
rey. la care au parti
cipat numeroși dele
gați, reprezentând di
ferite organizații și a- 
sociații politice, sin
dicale. cooperatiste, 
consilii pentru pace și 
dezarmare din diverse 
localități.

Vorbind la începu
tul lucrărilor, lordul 
Brockway a subliniat 
că este necesar ca par
tizanii păcii și secu
rității din Anglia, din 
toate țările Europei 
să-și intensifice efor
turile pentru a obține 
Analizarea cu succes 
a convorbirilor pregă
titoare de la Helsinki 
și convocarea, la 
sflrșitu] lunii iunie, 
a conferinței miniștri
lor de externe. Sint 
create absolut toate 
condițiile pentru con
vocarea unei aseme
nea conferințe, ca și 
pentru o ințilnire a 
șefilor de state sau 
guverne din Europa, 
înainte de sfirșitul a- 
cestui an", 
vorbitorul.

Concluzii 
au evidențiat 
lalți delegați 
luat cuvintul.

spus

similare 
toți cei- 
care au 

cunos-

cuți activiști pe tărim 
obștesc.

în rezoluția adopta
tă la conferință sint 
„salutate progresele 
realizate pe calea des
tinderii și înțelegerii 
In Europa", subliniin- 
du-se in continuare : 
„noi privim aceste 
progrese ca o parte 
integrantă a unui pro
ces continuu de afir
mare a păcii in în
treaga lume, pentru 
ca omenirea să poată 
folosi toate resursele 
de care dispune spre 
binele oamenilor". Re
zolut ia se pronunță, 
totodată, „pentru in
terzicerea armelor nu
cleare și distrugerea 
stocurilor de aseme
nea arme, reducerea 
tuturor armamentelor, 
forțelor și instalațiilor 
militare, eliminarea 
pactelor militare".

în încheiere, dindu- 
se glas dorinței de 
pace și destindere a 
poporului britanic, se 
cere guvernului brita
nic „să joace un rol 
pozitiv la conferința 
pentru securitatea eu
ropeană".

★
Una din modalitățile 

concrete de înfăptuire 
a obiectivelor secu
rității este desfășura
rea unor schimburi e- 
conomice largi, libere 
de orice fel de discri
minări și opreliști, 
fapt ilustrat la o 
altă întrunire, res
pectiv la conferința a- 
nuală de la Londra a 
Institutului național 
pentru problemele ex
portului, — cu partici
parea unor proemi- 
nenți reprezentanți ai 
principalelor firme și 
bănci britanice, mem
bre ale acestui insti
tut, ai Ministerului Co
merțului și Industriei

și ai Consiliului bri
tanic pentru comerț, 
„în fața comerțului, a 
arătat președintele 
conferinței, sir Derek 
Pritchard, nu trebuie 
să existe nici un fel de 
bariere șl îngrădiri. 
Aceasta corespunde 
intru totul spiritului 
vremurilor noastre".

Capătă o anumită 
semnificație faptul că 
tocmai in condițiile in 
care Anglia a devenit 
membră a Pieței co
mune, participanții la 
discuții au evidențiat 
necesitatea ca firmele 
engleze să privească și 
„dincolo de cei nouă", 
spre alte țări și re
giuni, cu mare poten
țial comercial, cum ar 
fi țările socialiste. „E- 
xistă posibilități vaste 
pentru dezvoltarea co
merțului Est-Vest" — 
a declarat unul din 
raportori, J. B. Scott, 
oferind un șir de e- 
xemple concrete in 
acest sens, inclusiv a- 
cordurile și înțelegeri
le încheiate cu Româ
nia.

Mul ți 
au luat 
scos in

din cei care 
cuvintul au 

relief că re
lațiile economice Est- 
Vest nu reprezintă 
numai operațiuni de 
vinzare-cumpărare pur 
și simplu, ci, in pri
mul rind, o contribu
ție la apropiere și cu
noaștere intre popoare, 
la destindere și înțe
legere între țări cu 
diferite sisteme ale 
continentului euro
pean.

Este o concluzie ce 
s-a desprins, de altfel, 
cu pregnanță, pe intreg 
parcursul celor două 
reuniuni ale reprezen
tanților opiniei pu
blice britanice.

N. PLOPEANU

VIENA
Actualitatea 

ză din ultimele 
oferă exemple 
nificative pentru 
mosfera proprie, 
general, 
europene 
moment, ci nd ,__
tirile conferinței pen
tru colaborare și secu
ritate in Europa se 
apropie de stadiul fi
nal Dacă pe 
da activităților 
teres general 
pean, găzduite 
pitala Austriei 
ceste zile, prima pa
gină este consacrată, 
fără îndoială, reluă
rii in ședință plena
ră a consultărilor pre
gătitoare privind re
ducerea trupelor și ar
mamentelor in Euro-

viene- 
zile 

sem- 
at- 

_ ___ in 
capitalelor 
in acest 

pregă-

agen- 
de in- 
euro- 

de ca- 
in a-

pa centrală, 
actualității 
inscrie și alte 
uni de certă 
ficație. Prima 
ele, colocviul 
ma ,.Presa și r __
mele păcii și securită
ții in Europa", reu
nit sub egida Orga
nizației internaționale 
a ziariștilor și a Fe
derației internaționa
le a ziariștilor, cu 
participarea unor zia
riști din Estul și Ves
tul continentului. a 
dezbătut, in mod fruc
tuos. rolul mijloace
lor de comunicare in 
masă in promovarea 
idealurilor de pace, 
colaborare și progres 
in rindul popoarelor 
continentului, contri
buția pe care ziariș
tii sint chemați s-o 
aducă la cauza gene- 
ral-europeană.

cronica 
vieneze 

reuni
se mni- 
dintre 

cu te- 
proble-

Cealaltă manifesta
re, prima „Conferință 
sportivă intereuropea- 
nă", desfășurată 
gă Schdnbrunn, 
egida UNESCO, 
orientat atenția 
pra sportului privit ca 
factor de promovare 
a unei mai bune cu
noașteri, apropieri și 
prețuiri reciproce în
tre națiunile euro
pene.

Asemenea manifes
tări, organizate pe 
cele mai diferite pla
nuri — economic, cul
tural, turistic. spor
tiv — reprezintă tot 
atitea prilejuri de ex
presie a aspirației o- 
piniei publice din Aus
tria spre înfăptuirea 
securității pe conti
nent.

lin- 
sub 
și-a 

asu-

Cornelia VLAD

Obiectivul: o acțiune pentru succesul 
conferinței de securitate

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — Co
municatul privind vizita in Polonia 
a unei delegații a Partidului Socia
list Belgian, in frunte cu președinții 
partidului. Jos Vas Eynde și Andre 
Cools, reliefează că P.S.B. și P.M.U.P. 
sl-au exprimat voința de a acționa 
pentru succesul conferinței europene 
de securitate si cooperare. Cele două 
partide au hotărit să continue con
tactele reciproce in interesul păcii și 
destinderii, al întăririi relațiilor de 
prietenie dintre popoarele Poloniei și 
Belgiei.

★
ROMA 21 (Agerpres). — în comu

nicatul comun dat publicității la în
cheierea vizitei întreprinsă, la invita
ția secretarului Partidului Socialist

Italian. Francesco De Martino, de 
către Franțois Mitterand, prim-se- 
cretar al Partidului Socialist Fran
cez, este consemnată „Dorința celor 
două partide ca, in scopul realizării 
destinderii pe continentul european, 
să fie convocată cit mai curind po
sibil conferința pentru securitate șl 
cooperare in Europa, care să permi
tă desființarea blocurilor militare șl 
o reducere echilibrată a armamente
lor". Totodată, in comunicat se rea
firmă solidaritatea celor două partide 
față de obiectivele și țelurile lor și 
se subliniază, de asemenea, atașa
mentul lor față de necesitatea întă
ririi legăturilor și acțiunilor comune 
intre toate partidele socialiste din 
Europa occidentală.

Delegația P. C. 
din Marea Britanie 

la Hanoi
HANOI 21 (Agerpres). — O dele

gație a Partidului Comunist din Ma
rea Britanie, condusă de secretarul 
său general. John Gollan, efectuează 
o vizită de prietenie in R.D. Vietnam 
la invitația C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc. Luind cuvintul la o re
cepție in cinstea oaspeților. Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al Par
tidului celor ce Muncesc, a salutat 
călduros delegația P.C. din Marea 
Britanie, exprimind din nou hotări- 
rea poporului vietnamez de a lupta 
pentru menținerea păcii, realizarea 
independenței naționale, a democra
ției și înțelegerii naționale, în ve
derea înaintării spre reunificarea 
pașnică a țării, cu ajutorul țărilor 
socialiste, al mișcării comuniste in
ternaționale și al forțelor progre
siste din lumea întreagă.

La rindul său, John Gollan a elo
giat succesele obținute de poporul 
vietnamez în lupta pentru salvarea 
națională, pentru independență șj li
bertate, reafirmînd sprijinul P.C. 
din Marea Britanie pentru această 
luptă.

Convorbirile 
franco-britanice 
la nivel înalt

PARIS 21 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Georges Pompidou, a 
avut, la Palatul Elysăe, convorbiri cu 
primul ministru britanic, Edward 
Heath. Cu acest prilej au fost exa
minate o serie de probleme legate 
de armonizarea pozițiilor politice, 
comerciale și monetare ale țărilor 
Pieței comune, în perspectiva ne
gocierilor comerciale multilaterale 
dintre C.E.E. și Statele Unite. Un 
accent deosebit s-a pus asupra im
plicațiilor reizbucnirii crizei mone
tare. Franța este, după cum se știe, 
împotriva menținerii cursului flotant 
al lirei sterline, apreciind că alătura
rea . monedei britanice la cele șase 
monede comunitare, care formează 
un bloc, ar impulsiona realizarea 
preconizatei Uniuni economice și 
monetare.

can rămînc principala sarcină a 
O.U.A., ca și in primul deceniu care 
a trecut de la fondarea organizației 
— a spus el. O atenție deosebită va 
fi acordată luptei de eliberare din 
coloniile portugheze șl cuceririi In
dependenței totale a Africii în dome
niile economic, cultural și al educa
ției.

Vorbind despre principalele suc
cese realizate de O.U.A. din 1963, 
secretarul general a evidențiat, In 
primul rind, pe cele obținute in do
meniul decolonizării Africii.

Referindu-se, in continuare, la 
sarcinile imediate care stau in fața 
O.U.A. in următorul deceniu, secre
tarul general a insistat Îndeosebi a- 
supra accelerării procesului de deco
lonizare. El a subliniat, de aseme
nea. că atit timp cit independența 
politică a Africii se bazează pe o 
independență economică aparentă, 
continentul va continua să fie ex
ploatat de forțe străine interesate in 
menținerea acestei stări de lucruri.

Abordind modalitățile de eliminare 
a discrepanței dintre țările in curs 
de dezvoltare și țările industriali
zate, Nzo Ekhangaki a arătat că 
statele membre ale O.U.A. au atras 
atenția, in repetate rinduri, țărilor 
industrializate asupra gravelor con
secințe reprezentate pentru stabili
tatea. cooperarea și înțelegerea in
ternațională, de prăpastia care s-a 
creat intre țările dezvoltate și lumea 
a treia. Statele africane vor continua 
să militeze pentru întronarea echită
ții in relațiile dintre țări. Aceasta 
este una din principalele sarcini care 
stau in fața O.U.A., a țărilor africane, 
alături de intensificarea ajutorului 
și încurajarea, pe toate căile, a 
mișcărilor de eliberare națională pe 
continentul african.

ÎNTREVEDERE IOSIP BROZ TITO - SANTIAGO CARRIEEO
BELGRAD 21 (Agerpres). — Idsip 

Broz Tito, .președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, a primit, 
luni, o delegație a P.C. din Spania, 
condusă de Santiago Carrillo, secre

tar general al partidului, aflată în 
vizită in Iugoslavia, și a avut cu 
membrii delegației o convorbire prie
tenească — relatează agenția Taniug.

Lucrările „Comitetului 
celor 20“ 

în problema reformei 
sistemului monetar 

internațional
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

Luni au început la Washington lu
crările „Comitetului celor 20“ refe
ritoare la reforma sistemului mone
tar internațional. Acest comitet, 
creat în septembrie anul trecut în ca
drul Fondului Monetar Internațional, 
se va reuni, timp de cinci zile, la 
nivelul supleanților pentru a încerca 
să pună la punct un prim proiect 
privind liniile principale ale refor
mei, care se află in dezbatere de a- 
proape un an.

Intr-un comentariu consacrat aces
tei reuniuni, agenția France Presse 
subliniază că sentimentul necesității 
efectuării de urgență a reformei sis
temului monetar nu mai pare împăr
tășit acum de toți membrii comitetu
lui. Observatorii apreciază că este 
exclus să fie realizate progrese de
cisive în cursul actualei reuniuni

agențiile de presă transmit:
La invita|ia președinte

lui R.S.F. Iugoslavia, 1<mp 
Broz Tito, șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr. și 
împărăteasa Farah vor face o vizi
tă oficială și de prietenie in Iugo
slavia intre 29 mai și 2 iunie.

Noua politică egipteană 
în domeniul petrolului. In 
cadrul unei conferințe de Dresă, or
ganizată la Cairo, ministrul egiptean 
al petrolului si resurselor miniere. 
Ahmed Hilal. a expus, in linii ge
nerale. noua oolitică a tării sale in 
domeniul petrolului, subliniind că 
R. A. Egipt intenționează să Încu
rajeze investițiile străine de capital 
in acest sector. El a arătat că scopul 
programului in domeniul petrolului 
este acela de a ridica producția a- 
nuală de țiței de Ia 12 milioane, la 
50 milioane tone, in următorii nouă 
ani.

Vizita lui N. Sianuk în 
R. P. COH^Oo Marien Ngouabi, 
președinte al R. P. Congo si pre
ședinte al C.C. al Partidului Congo- 
lez al Muncii, a oferit o recepție 
in onoarea prințului Norodom Sia
nuk. șeful statului cambodgian, pre
ședinte al F.U.N.C., care efectuează 
o vizită oficială in această tară. In 
cuvintările rostite cu acest prilej cei 
doi șefi de stat și-au exprimat satis
facția in legătură cu prietenia con
stantă si solidaritatea activă si mili
tantă dintre popoarele oongolez și 
cambodgian.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al Danemarcei a anun_ 
țat că această țară a recunoscut 
R.P.D. Coreeană și a dat instrucțiuni 
ambasadorului său de la Moscova să 
intre in legătură cu ambasadorul 
nord-coreean pentru a-i propune ini
țierea de convorbiri asupra normali
zării relațiilor șl stabilirii de relații 
diplomatice intre cele două țări

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentru statistică
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La 

Varșovia au luat sfirșit lucrările ce
lei de-a 21-a ședințe a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru statistică. 
Au fost examinate o serie de indica
tori statistici comparativi in ce pri
vește specializarea și cooperarea in 
industria constructoare de mașini și 
industria ușoară, date referitoare la 
turismul internațional și indicatori 
privind dezvoltarea științei și tehni
cii in țările membre ale C.A.E.R. A 
fost elaborat planul de lucru de per
spectivă al activității comisiei în in
tervalul 1974—1980 în domeniul per
fecționării sistemului indicatorilor 
statistici comparativi, precum și in 
sfera metodologiei cercetărilor și a- 
nalizelor comparative statistice între 
țările membre ale C.A.E.R.

In legătură cu apropiata aniversare 
a 25 de ani de la înființarea C.A.E.R.. 
s-a convenit ca, in anul 1974, să fie 
elaborată și editată prin colaborare 
publicația „Economia națională a ță
rilor membre ale C.A.E.R.".

Hotărîn privind pregă
tirea cadrelor în R. P. Mon- 
CJOlâ» ve^erea asigurării cadre
lor de specialiști necesari econo
miei naționale. C.C. al P.P.R.M. și 
Consiliul de Miniștri al R. P. Mon
gole au adoptat o hotărîre cu privire 
la perfecționarea pregătirii cadrelor 
in instituțiile de învățământ supe
rior. De asemenea, pentru asigurarea 
cadrelor de muncitori calificați ne
cesari industriei a fost adoptată o 
hotărîre in baza căreia, incepind cu 
anul școlar viitor, pe lingă întreprin
deri industriale se vor deschide școli 
de trei ani.

Greva lucrătorilor de la 
uzinele „Peugeot" din Saint’ 
Etienne. începută cu 47 de zile în 
urmă, a luat sfirșit luni, odată cu 
acceptarea de către patronat a re
vendicărilor muncitorilor.

Japonia. Muncitorii de la de
poul de locomotive din Kawa
saki, prefectura Kanagawa, în 
timpul unui miting convocat in 
sprijinul revendicărilor lor pri
vind îmbunătățirea condițiilor 

de muncă și viață

ȘAHINȘAHLL IRANULUI 
A PRIMIT DELEGAȚIA 

DE ZIARIȘTI ROMÂNI
TEHERAN 21 (Agerpres). — în 

ziua de 21 mai, șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
a primit, la Palatul Niavaran, dele
gația de ziariști români, aflată, in 
prezent, într-o vizită oficială In a- 
ceastâ țară, la invitația Ministeru
lui Informațiilor.

Cu acest prilej, suveranul Iranian 
a acordat ziariștilor români un in
terviu.

Relațiile chino-elene

CONFERINȚA TEORETICA 
INTERNAȚIONALA

VARȘOVIA 21. — Luni s-au 
deschis la Varșovia lucrările 
Conferinței teoretice internațio
nale pe tema „Clasa muncitoare 
și partidul ei in societatea so
cialistă contemporană". La con
ferință iau parte delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia. Mongo
lia, R.D. Germană, Polonia, Un
garia, Uniunea Sovietică, pre
cum și membri ai colegiului re
vistei „Probleme ale păcii și so
cialismului". Din țara noastră 
participă o delegație condusă de 
Ștefan Voicu, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al A- 
cademiei de științe sociale și 
politice, redactor-șef al revistei 
„Era socialistă".

turale. Peru si Iugoslavia si-au ex
primat hotărirea de a depune in con
tinuare eforturi in sprijinul dezar
mării și denuclearizării. inclusiv in 
vederea interzicerii folosirii armelor 
nucleare, cerind aplicarea rezoluției 
O.N.U. care recomandă Încetarea de 
urgentă a experiențelor nucleare.

Declarația premierului li- 
JjQjQgZ. Anunțindu-și hotărirea de 
retragere a demisiei din funcția de 
prim-ministru al. Libanului, Amin 
Hafez a declarat că guvernul său va 
depune toate eforturile pentru nor
malizarea completă a situației, cit 
mai curind posibil, și pentru anu
larea tuturor măsurilor excepționa
le decretate ca urmare a incidente
lor dintre armată si organizațiile pa- 
lestinene amplasate pe teritoriul 
tării.

0 comisie mixtă a Came
relor Adunării Federale a
Iugoslaviei pentru probleme
constitutionale. prezidată de Mialko 
Todorovici. președintele Adunării Fe
derale. a început luni examinarea 
proiectului de Constituție a Iugo
slaviei.

VIENA. — In cursul lunilor 
aprilie și mai, in orașul austriac 
Innsbruck, la Universitatea 
populară, prof. Tiberiu Licht- 
fuss, cunoscută personalitate a 
vieții culturale austriece, a pre
zentat un ciclu de expuneri in
titulat „Aspecte din România". 
Prelegerile au fost ilustrate de 
proiecții de diapozitive și filme 
despre România și muzică popu
lară românească din diferite re
giuni ale țării.

A încetat din viață Ivan
KORBV mare?al al Uniunii Sovie
tice, in virstă de 76 de ani, anunță 
agenția T.A.S.S. In timpul celui 
de-al doilea război mondial Konev 
a fost comandantul primului Front 
ucrainean, participant la operațiunea 
Berlin in etapa finală a războiului.

PEKIN 21 (Agerpres). — Vice- 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Li Sien-nien, a oferit o re
cepție in onoarea vicepremierului 
grec Nikolaos Makarezos, aflat intr-o 
vizită oficială in China. Cu acest 
prilej, Li Sien-nien a arătat că deși 
China și Grecia au sisteme sociale 
deosebite, guvernul și poporul chi
nez au susținut constant că toate 
națiunile mici sau mari au propriile 
lor caracteristici și trăsături pozitive 
și că trebuie să se respecte unele pe 
altele, să se trateze unele pe altele 
de la egal la egal și să învețe unele 
de la altele. Treburile unei țări nu 
pot fi conduse decit de propriul său 
popor și nici o altă țară nu are 
dreptul să se amestece. El a subli
niat, de asemenea, că relațiile din
tre China și Grecia au înregistrat 
progrese pe baza principiilor respec
tului reciproc pentru suveranitate și 
integritatea teritorială, neagresiunii, 
neamestecului in treburile interne, 
egalității și avantajului reciproc și 
.coexistenței pașnice.

La rindul său, vicepremierul Ma
karezos a confirmat dorința de dez
voltare a relațiilor bilaterale, arătind 
că actuala vizită oficială a primei 
delegații guvernamentale din Gre
cia in China este tocmai îndeplini
rea acestui obiectiv. El și-a exprimat, 
de asemenea, convingerea că vizita 
sa va constitui inceputui unei noi 
perioade de cooperare mai fructuoa
să, pe baza avantajului reciproc, in
tre cele două țări, care se vor cu
noaște mai bine.

Comunicat comun pe- 
ruano-iugoslav. In urma vi- 
zilei efectuate in Peru de Milos Mi- 
nici. vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar pentru a- 
facerile externe al Iugoslaviei, a fost 
dat publicității un comunicat comun 
in care se arată că cele două țări 
isi întemeiază politica lor indepen
dentă și suverană pe principiile de
plinei egalități a statelor, a autode
terminării popoarelor, neintervenției, 
respectării dreptului popoarelor de 
a-și alege singure sistemul politic și 
social, universalității si democratiză
rii relațiilor internaționale, suvera
nității asupra propriilor resurse na

BUDAPESTA 21. — La in
vitația ministrului comerțului 
exterior al R.P. Ungare, Jozsef 
Biro, o delegație română, con
dusă de Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior, a 
vizitat Tirgul internațional de 
la Budapesta. Nicolae M. Ni
colae a avut o întrevedere cu 
omologul său maghiar.

La Moscova a ,ost deschisă 
luni o filială a băncii „The Chase 
Manhattan Bank" — prima prezentă 
in capitala sovietică a unei bănci 
americane in ultimii 50 de ani. Pre
ședintele băncii, David Rockefeller, 
prezent la ceremonia deschiderii, a 
calificat acest act drept „un nou pas 
important pentru dezvoltarea pe mai 
departe a bunelor relații între S.U.A. 
și Uniunea Sovietică".

MISIUNEA „SKYLAB"

Operațiuni de remediere a defecțiunilor
CAPE KENNEDY 21 (Ager

pres). — Cei trei astronauți _ 
mericani care vor pătrunde, la 
sfirșitul lunii, in laboratorul 
orbital „Skylab", vor purta 
măști speciale, din cauza acu
mulării, in interiorul navei, a 
unor gaze toxice emanate, după 
cum se apreciază la Cape Ken
nedy, in urma deteriorării unor 
învelișuri interioare din plas
tic, care s-au descompus dato
rită creșterii temperaturii pină 
la 45 grade Celsius. Pentru e- 
vacuarea gazelor toxice, com
partimentele stației spațiale — 
ce cintărește 100 tone și gravi
tează la 435 kilometri deasupra 
Pămintului — au fost depresuri- 
zate. Gazele toxice au fost eva
cuate cu ventilatoare speciale,

a-
pericolul unor noidar există 

emanații.
Cei trei 

lansați cu o . ...
25 mai, și vor face, in aceeași 
zi, joncțiunea, dar nu vor pă
trunde in laborator decit, poate, 
chiar citeva zile mai tirziu, 
cind va deveni evidentă reușita 
operațiunilor de remediere a 
scutului termic al stației. Astro- 
nauții trebuie să instaleze o fo
lie de protecție pentru a îm
piedica razele Soarelui să a- 
jungă in regiunea in care scutul 
termic a fost distrus.

Duminică, la bordul laborato
rului s-a 'semnalat o nouă de
fecțiune. Sistemul auxiliar re
frigerator al modulului princi
pal al complexului spațial s-a 
declanșat automat.

astronaut vor fi 
cabină „Apollo", la

Dopa proclamarea 
stării de urgență in Bolivia

Știrile sosite din Bo
livia anunțind procla
marea stării de urgen
ță, ca urmare a des
coperirii unui complot 
care viza răsturnarea 

• actualului guvern al 
colonelului Banzer, a- 
duc din nou in aten
ția opiniei publice si
tuația din această țară.

Nu se cunosc prea 
multe amănunte în ce 
privește complotul, a- 
fară de faptul că el a 
fost pus la cale de o 
serie de personalități 
militare și politice și 
că în fruntea sa se 
afla colonelul Selich, 
unul din autorii lovi
turii de stat din au
gust 1971, care a -răs
turnat guvernul pro
gresist al generalului 
Torres, inscăunînd re
gimul autoritar al lui 
Hugo Banzer. Aceasta 
denotă existența unor 
rivalități interne și 
chiar a unor nemulțu
miri in înseși rîndu- 
rile sprijinitorilor de 
pină acum ai noului 
regim. Asemenea evo
luții se grefează pe 
fondul unor serioase 
frămintări politice ca 
și al intensificării ac
țiunilor de reprimare 
împotriva forțelor de
mocratice, mai ales in 
urma completării și 
„aducerii la zi" a le
gislației privind asigu
rarea „ordinii".

Informațiile ce stră
bat cu greu prin zi
dul cenzurii impus de 
regimul colonelului 
Banzer vorbesc des
pre creșterea continuă 
a numărului deținuți- 
lor politici, care zac 
în închisori și lagăre

de concentrare. Pen
tru a se face față 
„necesităților" crescîn- 
de, pe lingă cele 
11 închisori și lagăre 
mai importante, e- 
xistă în principalele 
orașe ale țării diferite 
clădiri particulare, 
rechiziționate de au
torități, „case ale si
guranței", cum sint 
denumite, care ser
vesc ca locuri de an
chetare și smulgere 
a mărturisirilor, prin 
cele mai rafinate tor
turi. Lichidarea li
bertăților constituțio
nale este însoțită de 
lichidarea fizică sau 
de dispariția fără ur
me a multor militanți 
ai partidelor de stin
gă, scoase in afara le
gii, a liderilor mun
citorimii și a altor 
conducători ai forțe
lor opoziției. Un nu
măr de deținuți din 
lagărul de pe insula 
Coatl, aflată în mijlo
cul lacului Titicaca, 
la o altitudine de 
peste 3 000 de metri, 
care au reușit de cu
rind să evadeze, au a- 
dus mărturii zgudui
toare despre trata
mentul inuman la care 
sint supuși cei inter
nați aici.

In ciuda legislației 
amintite, care adu
ce ca o „nouta
te" faptul că persoa
nele ce se fac vino 
vate de organizarea șl 
declanșarea de greve 
sau întreruperi ale 
lucrului sini pasibile 
de pedepse cu închi
soare... pină la 30 de 
ani, în ciuda tuturor 
măsurljor represive,

dorința de libertate a 
poporului bolivian nu 
poate fi înăbușită, pe
ricolul unei explozii 
amenințînd în orice 
moment „căldarea bo
liviana" în care co
lonelul Banzer vrea 
să fiarbă, așa cum 
s-a exprimat odată, 
„un singur fel de 
mîncare". Despre ce 
fel de mîncare este 
vorba se poate de
duce din lozinca ofi
cială a regimului : 
„A da cite ceva celor 
care nu au, fără a te 
atinge însă de cei ca
re au“. Acest slogan 
este tălmăcit astfel 
de ziarul britanic 
„GUARDIAN" i „Să 
lași, practic, săracul 
in starea sa de mize
rie (lintotdeauna și 
să asiguri bogaților 
posibilitatea de a se 
bucura netulburați, 
in continuare, de ciș- 
tigurile lor necinstite".

Departe de a se lă
sa insă intimidată, 
opoziția își lărgește 
rindurile cuprinzind, 
in prezent, -pe lingă 
mineri, țărani, stu- 
denți, și o bună parte 
a clerului, și, după 
cum par a indica ul
timele evenimente, 
chiar pe unii din foștii 
susținători ai regimu
lui. Forța opoziției 
s-a vădit, cu deo
sebire, in recentele ac
țiuni ale muncitorimii 
din La Paz și Oruro, 
pentru apărarea drep
turilor lor, în fruntea 
acestor acțiuni situîn- 
du-se militanțil parti
delor de stTrrga.

Ioana BARBU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; București, Piața Scintell. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din Întreprinderi și instituții Din străinătate, abonamentele im fac prin »,ROMPRESFIIaATELIA“ București — 
Calea Grivlțel nr. M—6« P.O.B. — 2001. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU 40 MA


