
PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI. COMUNIST ROMÂN

Anul XLII Nr. 9517 Miercuri 23 mai 1973 6 PAGINI - 30 BANI

Căldura sentimentelor prietenești, solemnitatea și

ÎN ZIARUL DE AZI,

• FIECARE PALMĂ DE PÂMÎNT - ÎN CIRCUITUL 

AGRICOL! • Muncitorii-elevi la locul lor de producție, 

ATELIERUL-ȘCOALĂ • FAPTUL DIVERS • SPORT

• Ancheta „Scînteii", SECURITATEA EUROPEANĂ 

Șl COOPERAREA, DEZIDERAT PE PLAN CONTINENTAL

fastul unei Ierl s-a deschis la București — aub înaltul patronaj al președinte
lui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România — Con
gresul internațional de medicină și farmacie militară, (Știrea — In 
pag. a V-«).

primiri prestigioase, spiritul rodnic de lucru caracterizează

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN ITALIA

CARE LE-AM SEMNAT AS

PRINCIPII Șl ANGAJA-

RELAȚIILOR, CiT Șl REALI

TĂȚII ACTUALE ÎN RAPOR

TURILE DINTRE ROMÂNIA

Șl ITALIA, EXPRIMĂ DO

RINȚA CELOR DOUĂ GU

VERNE, A CELOR DOUĂ

POPOARE DE A ACȚIONA

Șl IN VIITOR PENTRU EX

TINDEREA COLABORĂRII

Șl COOPERĂRII LOR MUL

TILATERALE. DAR, IN A-

CELAȘI TIMP, ELE AU Șl O

ÎNSEMNĂTATE MAI LAR-

PENTRU CĂ ÎNSCRIU

GĂ, INTERNAȚIONALĂ,

„DOCUMENTELE

TĂZI DAU EXPRESIE ATÎT

In timpul convorbirilor oficiale între președinții Nicolae Ceoușescu fi Giovanni
MENTELE POPOARELOR

Șl GUVERNELOR NOAS

TRE DE A FACE TOTUL

PENTRU O COLABORARE
Ceremonia semnării Declarației solemne

Leone

Onorată asistență,
In numele guvernului Republicii 

Socialiste România, vă adresez un 
cordial salut dumneavoastră, parti
cipants la cel de-al XXI-lea Con
gres internațional de medicină și 
farmacie militară, încredințîndu-vă 
de satisfacția ce ne-o prilejuiește 
faptul că țara noastră găzduiește 
această prestigioasă reuniune știin
țifică.

Medicina, una dintre marile pre
ocupări umane, a adus și aduce o 
contribuție de preț la apărarea să
nătății omului și, prin aceasta, la 
Însăși manifestarea ființei umane 
ca forță hotârîtoare a progresului 
societății. Indiscutabil că uriașa 
dezvoltare a științer In zilele noas
tre, ritmul mereu accelerat al a- 
cestei dezvoltări, deschid și medi- 
cinei noi perspective, creează tot 
mai largi posibilități pentru solu
ționarea marilor probleme pe care 
le ridică asigurarea sănătății. Fi
rește că aceste posibilități pot fi pe 
deplin valorificate numai printr-o 
muncă colectivă de mare amploare, 
Ia scară națională și internațională, 
deoarece, cum bine se știe, știința 
nu are și nici nu poate să aibă 
granițe. De aici necesitatea unui in
tens schimb de informații și a unor 
largi contacte intre savanții tuturor 
țărilor.

Congresul dv. răspunde tocmai 
unor asemenea necesități. Nu pu
tem să nu relevăm, in acest con
text, importanța domeniului căruia 
v-ați consacrat, a obiectivelor pe 
care le urmăriți.

Este bine cunoscut că medicina 
militară a apărut relativ tirziu in 
Istoria militară, ca o expresie a În
cercărilor de a atenua caracterul 
inuman al celei mai inumane for
me de rezolvare a conflictelor din
tre oameni pe care o reprezintă

războiul. Sîntem Insă astăzi In si
tuația de a constata că, datorită 
unui șir de factori, Intre care și 
apariția unor noi forme de război, 
anumite cuceriri in această direcție 
sint amenințate. Faptul este cu atit 
mai Îngrijorător cu cit, In procesul 
dezvoltării științei și tehnicii, au 
apărut nenumărate procedee care 
permit intensificarea absurdă a te
rorismului sau practicarea genoci
dului la mari proporții. Iată de ce 
ee impune o sporire a eforturilor 
pentru a păstra șl dezvolta acele 
practici, norme, legi menite să 
contribuie la maxima atenuare a 
consecințelor nefaste ale războiului.

In cadrul acestor preocupări, me
dicina militară se situează pe un 
loc de frunte. De aici și însemnă
tatea deosebită a congresului dv. 
El se Înscrie între principalele ma
nifestări ale Comitetului interna
țional de medicină și farmacie 
militară care, în consens cu preve
derile Convenției de la Geneva, cu 
recomandările Organizației Națiu
nilor Unite, cu dezideratele expri
mate In Conferințele internaționale 
ale Crucii Roșii, precum și in De
clarația de la San Remo din sep
tembrie 1971, iși propune să tra
ducă in viață principiile de drept 
internațional privind respectarea 
regulilor de protecție a persoanelor 
umane, victime ale conflictelor mi
litare.

Fără îndoială că lucrările con
gresului dv. vor prilejui un intere
sant și util schimb de idei cu pri
vire la unele probleme principale 
ale medicine! militare contempo
rane și ca atare vor fi primite cu 
satisfacție de toți cei ce sint ani
mați de idealuri umaniste.

Cu aceste gînduri, vă urez deplin 
succes în munca nobilă pe care o 
întreprindeți.

LARGĂ ÎNTRE TOATE NA

ȚIUNILE LUMII, PENTRU

O LUME MAI DREAPTĂ,

MAI BUNĂ".

NICOLAE CEAUȘESCU - 
la semnarea Declarației 

solemne

Marți la prînz, la „Vila Mada
ma", reședința Consiliului de Mi
niștri, a avut loc ceremonia sem
nării Declarației solemne comune 
a Republicii Socialiste România și 
Republicii Italiene.

Declarația a fost semnată, din 
partea română, de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și de ministrul aface
rilor externe, George Macovescu, 
iar din partea italiană — de Giulic 
Andreotti, președintele Consiliului

de Miniștri, și Giuseppe Medici, 
ministrul afacerilor externe.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, au semnat a- 
poi Acordul de colaborare econo
mică, industrială și tehnică pe 
termen lung dintre România și 
Italia. Din partea italiană, acor
dul a fost semnat de Giulio An
dreotti și Giuseppe Medici.

La solemnitate au participat

persoanele oficiale române care îl 
însoțesc pe președintele Consiliu
lui de Stat în vizita sa în Italia, 
precum și Matteo Matteotti, mi
nistrul comerțului exterior, Ro
berto Gaja, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
alte oficialități italiene.

După, semnare, primul ministru 
al Italiei și președintele Consiliu-
(Continuare in pag. a Il-a)

Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu
Și tovarășa Elena Ceaușescu

Marți seara, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit un dineu in onoarea ‘pre
ședintelui Republicii Italiene. Gio
vanni Leone, și a soției sale, Vitto
ria Leone.

Au participat președintele Sena
tului. Amintore Fanfani, președin
tele Camerei Deputaților, Alessan
dro Pertini, Paolo Francesco Bo
nifacio, președintele Curții consti-

tuționale, primul ministru, Giulio 
Andreotti, senatorul Giuseppe Sa- 
ragat, fost președinte al repu
blicii. Mario Tanassi, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri și 
ministru al apărării, Giuseppp 
Medici, ministrul afacerilor exter
ne, Matteo Matteotti, ministrul co
merțului exterior, Aldo Moro, pre
ședintele Comisiei de politică ex
ternă a ‘Camerei Deputaților, An- 
tonino Restivo, ambasadorul Italiei

la București, deputați și senatori, 
directori ai unor importante ziare 
și agenții de presă, reprezentanți 
ai cercurilor economice.

Au luat parte, de asemenea, 
Enrico Beriinguer, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Italian, 
Francesco de Martino, secretarul 
general al Partidului Socialist Ita
lian, Arnaldo Forlani, secretarul 
național al Partidului Democrat- 
Creștin, și Flavio Orlandi, secre-

tarul național al Partidului Socia
list Democratic (P.S.D.I.).

Au participat persoanele oficiale 
române care îl însoțesc pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în vi
zita sa și ambasadorul României 
la Roma, Iacob Ionașcu.

In timpul dineului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Giovanni Leone au rostit scurte 
toasturi.

' Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, de cordialitate.

par
care

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui
Giovanni Leone

Domnule președinte.
Doamnelor și domnilor.
Aș dori să exprim mulțumirile 

mele, ale soției mele și ale co
laboratorilor mei, pentru ospitali
tatea cu care am fost întîmpinați 
și înconjurați în aceste două zile 
de cînd ne aflăm in Italia. Tre
buie să spun că, în tot acest timp, 
am simțit sentimentele de priete
nie ale poporului italian față de 
poporul român. Aceleași sentimen
te le nutrește, de asemenea, și 
poporul român față de poporul ita
lian.

încheiem mîine prima parte a 
vizitei noastre în Italia. Aș dori 
să declar că am avut convorbiri, 
pe care le apreciez deosebit de 
deschise și bune, cu președintele 
Italiei, cu primul ministru. Așa 
cum am apreciat. în cursul con
vorbirilor de astăzi, am ajuns la 
un aoord deplin asupra dezvoltă
rii colaborării dintre popoarele 
noastre. De altfel, am semnat două 
documente pe care le consider de 
importanță deosebită pentru rela-

țiile viitoare dintre România și 
Italia. Am vorbit, în aceste zile, 
mult despre legăturile străvechi 
dintre poporul român și poporul 
italian și, într-adevăr, aceasta este 
o realitate. In același timp, am dis
cutat că este necesar să dăm o 
nouă dimensiune relațiilor dintre 
popoarele noastre și, vorbind de is
torie, să ne gîndim cum putem să 
acționăm mai bine pentru a îâuri 
noua istorie și istoria viitoare a po
poarelor noastre.

Consider că Declarația solemnă 
și acordul de cooperare de lungă 
durată, pe care le-am semnat astăzi, 
sînt chemate tocmai să pună baze
le acestei noi istorii în relațiile din
tre popoarele noastre. Iată de ce 
doresc sâ declar la acest dineu dat 
în cinstea dumneavoastră, domnule 
președinte, și a doamnei Leone, a 
celorlalți oaspeți, că noi sîntem 
deosebit de mulțumiți de rezultatele 
vizitei pe care o efectuăm în Ita
lia. Sperăm că și partea a doua a 
vizitei va fi tot așa de fructuoasă.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Domnule președinte,
Semnificația și valoarea vizitei 

dumneavoastră în Italia depășesc 
mult semnificația documentelor 
semnate de către cele două 
țâri. Declarația solemnă la care 
vă refereați, acordurile ce au fost 
semnate sau cele în curs de elabo
rare sînt, fără îndoială, de mare 
însemnătate. Dar. vizita dum
neavoastră, spuneam, depășește 
importanța acestor documente. A- 
ceasta este dovedită de simpatia 
cu care a fost primită vizita dum
neavoastră și de căldurosul salut 
adresat de către toată presa și de 
întreaga opinie publică din țara 
noastră. In acest interes deosebit 
pe care Italia l-a manifestat față 
de vizita, dumneavoastră noi ve
dem două aspecte : reînnoită prie
tenia frățească cu o țară prietenă, 
care are comune cu noi rădăcini 
ale limbii și culturii sale, și in
teresul care se concentrează în ju
rul operei dumneavoastră de om 
de stat, intrucît împliniți aspira
țiile generale ce aparțin sufletu
lui popoarelor, armonizînd propria 
dumneavoastră orinduire socială 
cu principiile eterne și universale

ale suveranității naționale, inde
pendenței, neamestecului în trebu
rile interne — principii care con
stituie elementul esențial pentru o 
pace autentică între popoare, pen
tru progresul țării, mai ales pentru 
masa oamenilor care muncesc.

Nu facem un act de curtoazie 
atunci cînd spunem că interesul 
omenirii este concentrat către 
dumneavoastră, pentru că desfâșu- 
rați această misiune. Este evident 
că această vizită va trebui să dea 
loc unei reînnoite prietenii între 
cele două țări ale noastre, anga
jamentului de a întări în conti
nuare legăturile noastre cultura
le, științifice, economice și pe 
toate celelalte planuri.

Trebuie să vă spun nu numai 
dumneavoastră, așa cum am 
spus-o, dar și conaționalilor mei. 
sincera și călduroasa apreciere a- 
supra convorbirilor pe care am 
avut onoarea sâ le am cu dum
neavoastră, în cadrul cărora am 
trecut în revistă toate problemele 
care privesc fie și indirect ță
rile noastre, cu diferitele noas
tre concepții deosebite, dar paralele.
(Continuare in pag. a IlI-a)

DECLARAȚIA SOLEMNA COMUNA J
Republica Socialistă România și Republica Italiană, 

ținind seama do relațiile de prietenie dintre cele doua 
țări și de afinitățile de limbă și de cultură dintre po
poarele lor.

Animate de dorința comună de a realiza aspirațiile 
de apropiere și de înțelegere ale popoarelor român și 
italian și de a dezvolta și in viitor relațiile de priete
nie tradițională, de stimă reciprocă și de cooperare 
dintre cele două state, de a promova extinderea con
tactelor in favoarea dezvoltării cooperării pașnice 
dintre popoarele lor, pe baza durabilă a respectării 
principiilor și normelor dreptului internațional.

Dorind să crească aportul celor două țări la cauza 
păcii și a securității in Europa și în lume șl să con
tribuie la dezvoltarea cooperării între toate statele,

Reafirmind atașamentul lor față de scopurile și 
principiile Cartei Națiunilor Unite, care proclamă 
voința popoarelor de a da dovadă de toleranță și a 
trăi in pace unul cu- altul, intr-un spirit de bună veci
nătate și de a dezvolta relații prietenești întro toate 
națiunile, conștiente de responsabilitatea care incumbă 
tuturor statelor, indiferent de mărime, nivel de dez
voltare, sistem politic, economic și social, pentru in
staurarea unui climat de pace și securitate in lume 
și pentru dezvoltarea relațiilor prietenești și do coo
perare intre toate țările și reamintind că toate statele, 
fără nici o deosebire, au dreptul și obligația de a 
ticipa la soluționarea problemelor internaționale 
le privesc,

Convinse că respectarea deplinei suveranități 
egalității in drepturi a tuturor statelor constituie
durabilă a cooperării, securității și a păcii internațio
nale,

Reafirmind dreptul și îndatorirea tuturor statelor de 
a coopera intre ele in diversele domenii ale relațiilor 
internaționale,

Avind in vedere importanța menținerii și Întăririi 
păcii internaționale bazate pe libertate, egalitate, jus
tiție și respectarea drepturilor fundamentale ale omu
lui și a dezvoltării de relații prietenești intre state, 
indiferent de sistemele lor politice, economice și 
sociale sau de nivelul lor de dezvoltare.

Conștiente că trebuie depuse eforturi crescinde, 
atic pe plan național, cit și internațional, pentru a se 
asigura un progres mai rapid al țărilor in curs de dez
voltare, pentru eliminarea decalajului existent între 
acestea și țările dezvoltate,

I. Declară solemn că relațiile lor reciproce, ca și cu 
tont*»  celelalte state, sint rondate pe normele dreptu
lui internațional și pe principiile și scopurile Cartei 
Națiunilor Unite ; ca urmare, ele se bazează pe prin
cipii. cum sini :

1. Dreptul sacru al fiecărui stat la existență, la inde
pendență, la libertate și la suveranitate națională.

2. Egalitatea in drepturi a tuturor statelor și, prin 
urmare, dreptul fiecărui slat de a participa la exami
narea si soluționarea problemelor internaționale care 
il privesc

3. Dreptul inalienabil al tuturor popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta și de a alege și dezvolta liber 
sistemul lor politic, economic și social, conform voin
ței si intereselor proprii, fără nici un fel de amestec, 
presiune sau constringere externă.

4. Abținerea de a recurge la amenințarea sau la fo
losirea forței imootriva altui stat, sub orice pretext, 
fără a arluce prejudiciu dreptului natural de legitimă 
apărare individuală sau colectivă al fiecărui sfat, con
form articolului 51 al Cartei Națiunilor Unite.

5. Abținerea de a recurge la amenințarea sau
folosirea forței împotriva independenței politice a ori
cărui stat sau pentru a viola frontierele internațio-

la

nalo existente ale altui stat sau ca mijloc de regle
mentare a diferendelor internaționale, inclusiv dife
rendele teritoriale și chestiunile referitoare la frontie
rele de stat.

6. îndatorirea statelor de a reglement*  toate dife
rendele lor internaționale numai prin mijloace paș
nice.

7. Dreptul șl îndatorirea statelor, Indiferent de sis
temul lor social sau politic, do a coopera intre ele In 
diverse domenii In scopul menținerii păcii și secu
rității Internaționale și de a favoriza progresul eco
nomic și social al tuturor națiunilor,

8. Neamestecul, sub nici un pretext, în problemele 
care țin de competența națională a unui stat.

In interpretarea și aplicarea lor, aceste principii 
fundamentale ale dreptului internațional sînt legate 
intre ele și fiecare principiu trebuie interpretat în 
contextul celorlalte principii. Ele trebuie să fie respec
tate riguros de către toate statele, in relațiile lor re
ciproce, și nici o violare * unuia dintre aceste prin
cipii nu ar putea fi justificată niciodată și in nici o 
împrejurare.

II. Proclamă voința lor comună t
— de * lărgi șl aprofunda relațiile de cooperare 

dintre cele două state în toate domeniile de interes 
comun ;

— de * dezvolta, pe planuri multiple și la diverse 
niveluri, o cooperare reciproc avantajoasă în domeniile 
economic, comercial. Industria], științific si tehnic 
intre cele două țări ;

— de a favoriza schimburile culturale și In dome
niul invățămintului ;

— de a dezvolta șl aprofunda prietenia tradițională 
dintre cele două popoare, cea mai bună cunoaștere 
reciprocă a valorilor lor șl apropierea, prin cooperare, 
schimburi In domeniile culturii, artei șl Informațiilor 
in toate domeniile, prin alte forme de legături, ca și 
prin contacte între cetățenii celor două țări.

Proclamă voința lor comună :
1. Dc a colabora tntre ele și cu celelalte state In 

scopul Întăririi rolului Națiunilor Unite, pentru a asi
gura respectarea principiilor și realizarea scopurilor 
înscrise in Cartă.

2. De a aduce o contribuție mal mare Ia soluționa
rea problemelor internaționale In interesul tuturor 
popourelor conform principiilor și normelor dreptului 
internațional.

3. De a dezvolta relațiile de prietenie șl cooperare 
cu toate statele, de a acționa in scopul adoptării de 
măsuri eficiente in domeniul securității șl dezarmării, 
de natură să consolideze destinderea, pacea, încrede
rea și cooperarea în Europa și in întreaga lume.

III. Dorind să asigure aplicarea principiilor și reali
zarea obiectivelor conținute in prezenta declarație, 
Republica Socialistă România și Republica Italiană 
declară voința lor comună de a aprofunda și lărgi 
consultările dintre ele, fie pe cale diplomatică normală, 
fie prin consultări regulate la diverse niveluri.

Aceste consultări, care nu vor aduce prejudicii obli
gațiilor internaționale pe care Ie au cele două părți si 
nici celorlalte sisteme de consultări prevăzute de acor
durile in vigoare dintre ele, vor avea ca obiect : ches
tiunile referitoare Ia dezvoltarea relațiilor bilaterale 
dintre cele două țări ; problemele internaționale de in
teres comun, inclusiv cele examinate de organizațiile 
internaționale ale căror membre sînt cele două țări și 
in special de O.N.U. ; orice altă chestiune asupra că
reia cele două părți vor considera util să facă schimb 
de păreri.

întocmită la Roma, la 22 mal 1973, in două exemplare, 
fiecare în limba română și italiană, ambele texte avind 
valoare egală.

Pentru Republica Socialistă România,

NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Consiliului de Stat

GEORGE MACOVESCU 
ministrul afacerilor externe

Pentru Republica Italiană,

GIULIO ANDREOTTI 
președintele Consiliului de Miniștri 

GIUSEPPE MEDICI 
ministrul afacerilor externe
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Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu în Italia
Ceremonia semnării Declarației solemne Festivitate omagială la Campidoglio

(Urmare din pap. D

lui de Stat al Republicii Socialiste 
România au rostit alocuțiuni.

în cuvîntul său. primul ministru, 
Giulio Andreotti, a spus :

Domnule președinte,
Permiteți-mi să exprim satis

facția guvernului nostru pentru 
semnarea Declarației solemne, a 
Acordului de cooperare dintre Ita
lia și România, pentru celelalte 
documente care au și fost semna
te sau care vor fi semnate in cu- 
rind.

Pacea lumii este rezultatul efor
turilor oamenilor de bunăvoință 
care o realizează pentru a o salv
garda și pentru a o întări. în a- 
cest spirit, noi căutăm să îmbu
nătățim in mod constant relațiile 
noastre cu toate națiunile și. in 
mod deosebit, cu cele care au cu 
noi legăturile cele mai vechi de 
prietenie și cultură. în același spi
rit. noi acționăm — ca și dumnea
voastră — cu hotărire și convin
gere pentru succesul Conferinței 
pentru securitatea europeană, care 
va trebui să fie un nou pas înain
te pentru liniștea Europei. Acum 
cîtcva luni am semnat protocolul 
privind consultări cu Uniunea So
vietică.

Accentuînd — pe linia respectu
lui reciproc șl a clarității de in
tenții — raporturile noastre cu 
țări avind un sistem politic diferit 
de al nostru, noi dorim să adu
cem. în același timp, un omagiu 
coexistenței pașnice și respectării 
principiilor neamestecului în tre
burile interne, al suveranității na
ționale a altor state. Și am vrea, 
de asemenea, să constatăm că în 
acest sens există o preocupare și 
față de tineret, pentru a-1 smulge 
filozofiei neînțelegerii șl pentru a-1

DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI
la Mormîntul Eroului Necunoscut

Vizita președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, pola
rizează atenția opiniei publice ita
liene, a cercurilor politice, care îi 
conferă semnificația unui eveni
ment de importanță majoră. Po
porul italian subscrie întru totul la 
cuvîntul președintelui Giovanni 
Leone, care a dat expresie cordia
lității și înaltei considerații față 
de conducătorul statului nostru, 
față de România socialistă : „în 
persoana dumneavoastră. Italia 
aduce omagiul său unui mare po
por, care de-a lungul secolelor s-a 
distins prin patrimoniul său cultu
ral și uman și care întotdeauna s-a 
inspirat din idealurile de civiliza
ție. independență și suveranitate".

întreaga desfâșurare a progra
mului din cea de-a doua zi a vi
zitei ilustrează în modul cel mai 
convingător dorința reciprocă a 
factorilor de răspundere din ță- 
r.le noastre de a da noi valențe, 
noi dimensiuni legăturilor de co
laborare și prietenie român o-ita
liene, de a pune in evidență noi 
mijloace pentru amplificarea lor, 
proiectindu-le, totodată, pe planul 
larg al intensificării eforturilor 
pentru asigurarea unui climat de 
securitate șl conviețuire pașnică 
pe continentul european și în în
treaga lume.

Momentul culminant al zilei l-a 
constituit, desigur, semnarea De
clarației solemne comune, docu
ment de referință nu numai pen
tru perspectivele favorabile ale ra
porturilor dintre țările noastre, dar 
și pentru viața internațională in 
ansamblul său. Este o ilustrare 
grăitoare a realismului politic, a 
faptului că în lumea de astăzi este 
pe deplin posibil ca țări cu orin
duiri social-politice diferite să gă
sească puncte de convergență în 
slujirea nobilelor idealuri ale păcii 
ți prieteniei intre popoare. 

forma nu în spiritul intoleranței, 
ci al bunei conviețuiri.

Aș dori să închei spunînd că 
după 2 000 de ani ar fi momentul 
ca politica tuturor țărilor să de
pășească deosebirile pe care un 
poet al nostru. Ovidiu. mort pe 
pămîntul românesc, în exil, le-a 
fixat in cuvintele pe care le putem 
tălmăci : văd lucrurile bune și le 
aprob, și nu le urmez pe cele rele.

Luînd cuvîntul, președintele
Nicolae Ceaușescu 3 spus :

Domnule președinte al Consiliu
lui de Miniștri,

Domnilor miniștri,
Domnilor.
Aș dori să exprim satisfacția 

mea, a guvernului și poporului ro
mân. pentru faptul că astăzi am 
semnat împreună cu dumneavoas
tră Declarația solemnă și Acordul 
de cooperare economică pe termen 
lung. Aceste două documente dau 
o nouă dimensiune și o nouă pers
pectivă relațiilor de colaborare 
dintre țările și popoarele noastre. 
Este adevărat că România și Ita
lia au in trecutul lor multe lucruri 
comune, au la bază originea la
tină. o colaborare — în multe îm
prejurări — in scopul progresului 
și al dezvoltării civilizației. Dar. mai 
cu seamă, după cel de-al doilea 
război mondial și, îndeosebi. în 
ultimii ani, relațiile dintre Româ
nia și Italia au cunoscut o pu
ternică dezvoltare.

Sintem țări cu orinduiri social- 
politice diferite : dar aceasta nu 
constituie o piedică — și nu tre
buie să constituie o piedică — 
pentru dezvoltarea unei largi co
laborări în toate domeniile de ac
tivitate. De altfel, trăim o aseme
nea epocă a istoriei omenirii cînd 
se pune cu putere la ordinea zilei 
asigurarea unor noi relații intre 
popoare, bazate pe deplina egali

In acest context s-au desfășurat 
și întîlnirile, convorbirile la nivel 
înalt româno-italiene cu președin
tele republicii și cu primul mi
nistru, La Palatul Quirinale și la 
Palazzo Madama, materializate in 
acorduri și înțelegeri care, prin 
aplicarea lor în viață, deschid largi 
perspective colaborării bilaterale, 
conduc la trecerea lor într-o eta
pă nouă, superioară.

Cu aceste considerații de an
samblu, să derulăm filmul vizi
tei :

...De la Palatul Quirinale. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă spre locul ceremoniei 
în memoria celor care au luptat și 
s-au jertfit pentru libertatea și 
independenta Italiei.

Este o dimineață cu soare ge
neros, scăldind in lumină stră
zile capitalei. De-a lungul arterelor 
străbătute de coloana oficială, ce
tățenii îl salută cu cordialitate pe 
oaspetele stimat, fac semne prie
tenești.

In fața privirilor se desfășoară în ' 
evantai „Piazza Venezia", centrul 
geografic al capitalei. Aici, la în
ceputul vestitei „Via dei Fori Im
periali". unde dăinuie ca un mesaj 
al gloriei de odinioară a „Cetății 
eterne" copleșitoarele monumente 
ale trecutului, se înalță „Altarul 
patriei". Ansamblul monumental, 
semnificînd înfăptuirea unității 
naționale, este alcătuit din coloa
ne și terase panoramice, dispuse 
pe planuri succesive. începută în 

>1886, construcția, înaltă de 81 m, 
a fost terminată în anul 1911, de 
către arhitectul Giuseppe Lacconi.

După primul război mondial, la 
nivelul intîi al clădirii, a fost creat 
„Altarul patriei", avind în centru 
statuia Romei, înconjurată de un 
grup sculptural alegoric care su
gerează „dragostea de patrie" și 
„gloria muncii", simbolice denu
miri llustrînd de fapt înseși ele

tate în drepturi, pe respectul 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, pe respectarea dreptului 
fiecărei națiuni de a-și alege calea 
dezvoltării așa cum o dorește.

Documentele pe care le-am 
semnat astăzi dau expresie atit re
lațiilor, cit și realității actuale în 
raporturile dintre România și Ita
lia, exprimă dorința celor două 
guverne, a celor două popoare de 
a acționa și în viitor pentru extin
derea colaborării și cooperării lor 
multilaterale. Dar. în același timp, 
ele au și o însemnătate mai largă, 
internațională, aș putea spune, 
pentru că înscriu principii și an
gajamentele popoarelor și guver
nelor noastre de a face totul 
pentru o colaborare largă între 
toate națiunile lumii, pentru o 
lume mai dreaptă, mai bună. Iată 
de ce apreciez că atit Declarația 
solemnă, cit și acordul de coope
rare economică de lungă durată 
au o mare însemnătate pentru vii
torul relațiilor dintre popoarele 
noastre, precum și pentru contri
buția pe care popoarele noastre o 
pot aduce atit la înfăptuirea secu
rității in Europa, cit și la pacea 
internațională.

Aș dori, încă o dată, să exprim 
convingerea și hotărirea României 
de a acționa in spiritul acestor 
documente, pentru a pune noi 
baze colaborării noastre, in așa fel 
incit trecutul comun să fie confir
mat de un prezent comun și să 
făurim un viitor mai bun, mai 
fericit popoarelor noastre.

S-a semnat, de asemenea, de 
către Ion Păța.n și Mâtteo Mat- 
teotti, protocolul Sesiunii a IV-a 
a Comisiei mixte de cooperare ro- 
mâno-italiană, precum și Acordui 
de navigație maritimă, care poar
tă semnătura miniștrilor afacerilor 
externe ai României și Italiei.

mentele fundamentale ale vieții u- 
nei națiuni.

La baza statuii Romei, sub les
pedea de marmură, vegheat de fla
căra veșnică a recunoștinței, se 
află Mormîntul Eroului Necunos
cut — unul din sutele de mii de os
tași căzuți pe cîmpul de luptă în 
anii războiului din 1915—1918.

La sosirea în Piața Veneției, 
președintele Nicolae Ceaușescu, în
soțit de vicepreședintele Consi
liului de Miniștri și ministru al 
apărării, Mario Tanassi, a fost în- 
timpinat de amiralul Eugenio 
Henke, șeful de Stat Major al A- 
părării, general de corp de arma
tă Camillo Caccio. comandantul 
regiunii militare centrale a Ita
liei, general de escadră Giu
lio Cesare Graziani, comandantul 
regiunii a doua aeriene, de gene
rali și ofițeri, precum și de am
basadorul Italiei la București, An- 
tonino Restivo.

La ceremonie au luat parte, de 
asemenea, persoanele oficiale care 
il însoțesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu în vizita în Italia — 
Ion Pățan, George Macovescu, loan 
Avram, precum și ambasadorul 
țării noastre la Roma, Iacob Io- 
nașcu, atașatul militar âero și na
val, lt. col. Marian Popa.

O fanfară militară intonează 
Imnul de Stat al României.

Președintele Consiliului de Stat 
trece apoi în revistă garda de o- 
noare. alcătuită din ostași ai tru
pelor de tancuri, marină și avia
ție.

In timp ce se depune coroana de 
flori, pe a cărei panglică este scris 
„Din partea președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România", răsună acordurile solem
ne ale lui „Inno del Piave".

Președintele Nicolae Ceaușescu 
păstrează un moment de recu
legere.

Domlnînd împrejurimii», Campi
doglio, Capi toi iumul latin, una din 
cele șapte vestite coline ale Romei 
— unde legenda spune că Romulus 
a trasat hotarul așezării sale — poa
te fi socotit drept leagăn al anti
chității romane.

Aici, pe patrulaterul amintirilor, 
geniul lui Michelangelo a gîndit și 
a transpus în piatră mărețele con
strucții ale Renașterii.

în fața uneia din aceste con
strucții, Palatul municipalității, 
s-a desfășurat, marți după-amiază. 
solemnitatea primirii do către o- 
ficialitățile capitalei a președin

telui Nicolae Ceaușescu. a tova
rășei Elena Ceaușescu. Campido
glio si-a deschis larg porțile pen
tru a cinsti, cu cele mai alese ono
ruri, pe 6olii unui popor prieten.

In întâmpinarea oaspeților au 
venit primarul general al Romei. 
Clelio Darida, cu soția, viceprimă
rul Di Segni, membrii consi

CUVÎNTAREA PRIMARULUI CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI
CLELIO

Domnule președinte,

In numele Administrației civile 
și al poporului din Roma, în acest 
local, care este simbolul însuși al 
acelei civilizații și tradiții în care 
ne recunoaștem împreună, sînt fe
ricit să vă exprim caldul salut al 
orașului nostru.

Prin persoana dumneavoastră, 
acest salut se adresează întregului 
popor român, din partea căruia — 
cu ocazia recentelor întîlniri și 
schimburi culturale dintre Bucu
rești și Roma — am putut aprecia 
via cordialitate, vrednicia, senti
mentul independenței, împreună 
cu acela al solidarității internațio
nale? dragostea pentru pace și li
bertate, legătura profundă ce-1 
unește cu noi, cu orașul nostru în
deosebi, pe baza aceleiași origini 
istorice și culturale, legătură care 
— îmi face plăcere să adaug și să 
subliniez aceasta — pentru poporul 
român, ca și pentru noi, nu are ni
mic sentimental și retoric, dar se 
exprimă și se traduce printr-o 
conștiință asemănătoare a valorilor 
de apărat, de afirmat și de relevat, 
în strădania continuă de construi
re a unei realități sociale mai 
drepte și mai umane, în cadrul 
țărilor noastre, în ambianța legă
turilor istorico-politice, în care se 
situează cele două țări, în realita
tea europeană și în cadrul mai larg 
al relațiilor dintre toate popoarele.

Originile comune și similitudi
nea eforturilor permanente în care 
România și Italia se recunosc 
astăzi nu sînt singurele motive 
care apropie țările noastre.

Latinitatea poporului român nu 
este un fapt îndepărtat, ci o reali
tate prezentă, o trăsătură apărată 
cu fenAitate în cursul multor se
cole, cu toate vicisitudinile și pre
siunea altor realități culturale și 
naționale, o identitate pe care nici 
chiar dominația străină n-a reușit 
vreodată s-o infrîngă, o conștiință 
de sine însuși pe care întotdeauna 
a susținut-o și însuflețit-o lupta 
popoarelor vechii Dacii pentru 
autonomie, fără ca aceasta să se 
fi contrapus în mod necesar reali
tății unei mai largi unități reli
gioase și politice.

De altfel, analogia istorică din
tre români și italieni s-a intensifi
cat în ultimul secol și — cu toată 
distanța geografică — experiențe
le celor două țări s-au vădit ade
sea apropiate între ele din cauze 
nu numai ideale, dar efectiv poli
tice și s-au desfășurat pe firul a- 
celorași prietenii.

Mai recent, la încheierea primu
lui război mondial, pacea impusă 
și controversată a însemnat pen
tru cele două țări înfăptuirea de
plină a unității naționale, dar a 
deschis noi probleme și a solicitat 
noi încercări care au avut — cu 
toate deosebirile dintre situațiile 
naționale specifice — evoluții ase
mănătoare și rezultate Identice.

Rezultate dramatice, pentru că 
au trecut peste cerințele forțelor 
populare, întrerupînd posibilitatea 
unei dezvoltări democratice, în- 
semnînd triumful intoleranței și 
conducind cele două țări spre tra
gice experiențe, dar totodată și 
spre rezultate pozitive și generoa
se, fiindcă rupturii morale și po
litice dintre guverne și popoare 
i-a corespuns — din partea aces
tora din urmă — dobîndirea unei 
noi conștiințe, care a creat în in
terior o unitate națională mal 
solidă și reală și s-a reflectat în 
exterior într-o efectivă capacitate 
de colaborare cu toate forțele de
mocratice, la fel de preocupate nu 
numai de a infringe ura și violen
ța și de a-și redobîndi libertatea, 
dar și de a promova o profundă 
reînnoire socială și culturală.

Pe această conștiință de sine, 
maturizată de experiența aspră a 
războiului și a rezistenței, popoarele 
român și italian și-au făurit 
propria lor identitate cetățenească, 
și-au transformat organizarea de 
stat, au armonizat în chip nou ce
rințele și valorile independenței 
naționale cu acelea ale unei mai 
largi și mal închegate conlucrări 
internațional». 

liului executiv al municipiului, 
precum șl Giuseppe Ravali, pre
fectul Romei. O gardă in costume 
de epocă salută pe fnalții oaspeți. 
Apoi, un pluton militar cu dra
pel prezintă onorul. Este intonat 
Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
invitați în sediul primăriei, unde 
le sînt. prezentate oficialitățile lo
cale și ale provinciei Roma. La in
vitația primarului, șeful statului 
român și tovarășa Elena Ceaușescu 
semnează în cartea de aur.

După ce străbat un șir de săli 
unde sînt expuse impresionante 
vestigii antice, sculpturi de o mare 
valoare artistică și istorică, prin
tre care originalul etrusc al fai
moasei statui a ..Lupoaicei Capi- 
toline", ce datează din secolele 
V—IV înaintea erei noastre, șeful 
statului român și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint conduși în sala

DARIDA
Faptul că toate acestea s-au în

făptuit pentru țările noastre în 
ambianța unor orientări ideologice, 
realități politice și perspective is
torice diferite nu schimbă sensul 
profund al acestei evoluții.

Diversitatea în unitate, expri
marea originală și autonomă a va
lorilor și a căilor alese sînt la fel 
de valabile, fie în interiorul unei 
aceleiași concrete și unitare di
mensiuni social-politice, fie în ra
portul dintre toate țările, la nivel 
internațional, fiecare avind istoria 
sa, identitatea sa, dreptul deplin 
la autodeterminare.

Antica Dacie, azi tînăra Româ
nie, a știut nu numai să afirme a- 
ceste valori dar și — credincioasă 
colaborării internaționale — să le 
transpună în acțiuni concrete, în 
hotărîri politice precise, care au 
impus-o pe drept cuvînt atenției 
altor țări și au făcut-o să-și asu
me — în ultimii ani — un rol 
obiectiv de protagonist mondial al 
politicii de pace, întemeiată pe 
dreptul fiecărui popor la deplină 
independență, premisă a unei am
ple și pașnice conlucrări interna
ționale.

Acestea sînt înfăptuiri ale po
porului român, ale conducerii sale 
politice, ale personalității care, în 
mod atit de eficient, exprimă și 
sintetizează o atare conducere.

La aceasta aș dori să adaug, 
domnule președinte, că spiritul 
nou pe care țara dumneavoastră a 
știut să-l aducă între națiuni are 
o savoare antică și își află rădă
cinile în acea dimensiune șl tradi
ție de universalitate a culturii ro
mâne, latinitatea.

Și în acest mod tradiția devine 
istorie contemporană, continuita
tea culturală are o semnificație di
namică, referirea la Roma și legi
tima înrudire cu civilizația sa 
pierd orice exagerare retorică șl 
capătă un înțeles deplin și mereu 
actual.

în acest înțeles, vizita dumnea
voastră dobîndește o importanță 
ideală, în afară de cea politică, a- 
ceastă întîlnire aici, pe Campi
doglio, capătă sensul unei legături 
între tradiție și realitate, între va
lori culturale și obligații civile de 
fiecare zi, între vechi și nou, în 
numele aceluiași și imuabil prin
cipiu de civilizație.

Cu aceste sentimente, domnule 
președinte, vă reînnoiesc, dum
neavoastră și poporului dumnea
voastră, salutul Romei, exprim 
urarea ca eforturile națiunii ro
mâne, ca și ale țării noastre și ale 
tuturor statelor care cred în ace
leași valori, să poată contribui în 
mod eficient la instaurarea unui 
nou echilibru între popoare și să 
garanteze pacea internațională — 
și, în numele Administrației comu
nale și al întregii populații a Ro
mei, vă ofer „Lupoaica", simbol al 
orașului nostru, al civilizației 
noastre comune.

In timpul ceremoniei de la Altarul patriei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoar»

„Horaților șl Curiațllor", unde s« 
aJTft șefi al misiunilor diplomati
ce acreditați In Italia, oameni de 
artă și cultură, personalități po
litice, deputat 1 și senatori.

Primarul Clelio Darida adre
sează un călduros salut președin
telui României socialiste. Răs
punde tovarășul Nicolae Ceaușescu.

întreaga asistență urmărește cu 
profund interes cuvintele rostite 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
subliniindu-le, în repetate rînduri, 
cu puternice aplauze.

In semn de prețuire și stimă, 
primarul Romei oferă apoi în dar 
președintelui Nfcolae Ceaușescu 
simbolul „Cetății eterne" — o mi
niatură a „Lupoaicei Capitoline". 
Este un moment cu profunde sem
nificații, care evocă trecutul comun 
al popoarelor noastre.

Mulțumind cu căldură pentru 
prețiosul dar, șeful statului român

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule primar,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să vă mulțumesc pen

tru cuvintele calde rostite de dum
neavoastră la adresa țării mele șl 
a poporului român. Totodată, îmi 
face o deosebită plăcere să vă a- 
dresez dumneavoastră, membrilor 
consiliului municipal și tuturor 
locuitorilor Romei un salut prie
tenesc și cele mai bune urări din 
partea mea, a locuitorilor orașului 
București, a întregului popor ro
mân. Ați evocat, pe larg, domnule 
primar, relațiile străvechi dintre 
poporul român și cel italian. Ori
ginea latină a permis ca, în nenu
mărate încercări, popoarele noas
tre să colaboreze strîns în de
cursul secolelor în lupta pentru 
progres, pentru independență. De
sigur că istoria a cunoscut multe 
etape importante pentru popoarele 
noastre : au fost și lucruri bune, 
au fost și perioade în care forțele 
reacțiunii au adus mari pagube a- 
tît națiunilor noastre, cit și cauzei 
progresului în general.

Desigur că este bine ca. în ase
menea prilejuri, să ne amintim de 
tradiții, de legăturile noastre stră
vechi. Fără îndoială că aceasta 
poate — și trebuie — să constituie 
o bază pentru extinderea mai lar
gă a colaborării dintre popoarele 
noastre. Dar trăim asemenea 
timpuri în care activitatea guver
nelor, a popoarelor, are menirea să 
așeze relațiile dintre popoare pe 
baze noi. Am putea spune că me
nirea principală de astăzi a popoa
relor noastre este aceea de a făuri 
istoria prezentă și viitoare a țări
lor noastre. Desigur, este bine să 
vorbim de trecut. Sînt lucruri cu 
care ne putem mîndri, dar noi 
considerăm că răspundem cel mai 
bine năzuințelor popoarelor noastre 
și cauzei păcii și colaborării in
ternaționale dacă vom acționa 
pentru a realiza in lume o politică 
nouă de colaborare și destindere.

Ne aflăm în frumoasa dumnea
voastră țară la invitația președin
telui Leone. Am avut convorbiri 
foarte fructuoase, am semnat o se
rie de documente comune. Putem 
deci spune că vizita se desfășoară 
în cele mai bune condiții. Am a- 
juns la concluzii comune atît în 
ce privește dezvoltarea relațiilor 
de ' colaborare economică, tehnico- 
științifică și culturală între popoa
rele român și italian, cit și în.pri
vința necesității extinderii colabo
rării noastre pe plan internațio
nal în vederea înfăptuirii securi
tății în Europa, pentru triumful 
unor relații noi între națiunile con
tinentului nostru, care să excludă 
forța și amenințarea cu forța și 
să asigure fiecărei națiuni posibi
litatea de a se dezvolta corespun
zător dorințelor sale. (VII aplauze).

Am putut constata cu multă sa
tisfacție că popoarele și guvernele 
noastre sînt animate de dorința 
comună de a acționa pentru a se 
pune capăt cu desăvîrșire vechii 
politici de forță și dictat, pentru 
a se asigura respectul deplin al 
independenței și suveranității na
ționale a tuturor statelor, deplina 
egalitate în drepturi între toate 

oferă, la rfndul său, primarului 
Romei o statuetă care înfățișea
ză pe Mlhai Viteazul, cel care a 
înfăptuit pentru prima dată uni
rea țărilor române.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu se în
trețin apoi cordial cu gazdele. în 
continuare, sînt vizitate săli ale 
primăriei și muzeul care adăpos
tește o splendidă pinacotecă.

Pe terasa Palatului primăriei — 
de unde se poate admira la acest 
ceas al înserării perspectiva Ro
mei — are loc o recepție, dată de 
primarul general în onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu șl a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Solii României socialiste își iau 
rămas bun cu căldură de la ospi
talierele gazde.

Spre reședința de la Palatul 
Quirinale se străbate din nou 
Piața Veneția. Numeroși cetățeni 
salută cu cordialitate pe condu
cătorul României prietene.

națiunile lumii. (Aplauze puterni
ce).

România și Italia sînt țări cu 
orinduiri sociale diferite, dar via
ta. înseși relațiile dintre țările 
noastre demonstrează că orinduiri- 
le diferite nu pot și nu trebuie să 
constituie un obstacol in calea unei 
colaborări rodnice, prietenești. In 
acest spirit sînt întocmite și docu
mentele pe care le-am semnat as
tăzi și care dau perspective noi re
lațiilor româno-italiene, ceea ce 
contribuie atît la extinderea în 
toate domeniile a cooperării, dar și 
la cauza păcii și securității în Eu
ropa și in întreaga lume.

Ați evocat, domnule primar, di
ferite tradiții privind legăturile 
culturale dintre popoarele noastre. 
Și în prezent între România și 
Italia se extind larg relațiile de 
colaborare în domeniile științei și 
culturii. Trăim într-o asemenea e- 
pocă cînd știința și cultura sînt 
tot mai mult factorii hotărîtori 
pentru progresul social, pentru bu
năstarea și fericirea fiecărei na
țiuni.

Tocmai de aceea. România a- 
cordă o mare atenție dezvoltării 
colaborării științifice, culturale — 
și sintem bucuroși să putem con
stata că și în acest domeniu în
tre România și Italia există re
lații bune, că am fost de acord 
să mergem înainte pe acest drum. 
Am dori să facem din relațiile ro
mâno-italiene — țări cu orinduiri 
sociale diferite — un model de fe
lul cum două popoare pot 6ă co
laboreze, pot să acționeze în co
mun pentru o lume mai bună, 
pentru demnitate, pentru indepen
dență, pentru pace și progres so
cial. (Aplauze).

Iată de ce, domnule primar, 
doamnelor și domnilor, consider că 
vizita pe care o facem, întîlnirea 
cu dumneavoastră, aici, unde se 
păstrează o anumită tradiție stră
veche a relațiilor dintre popoare
le noastre, trebuie să marcheze un 
moment nou în dezvoltarea aces
tor raporturi. Să ne gîndim ca ur
mașii urmașilor noștri sa poată 
spune câ noi nu numai că am vor
bit de legături străvechi, dar 
am făcut totul pentru a a- 
sigura popoarelor noastre re
lații prietenești veșnice, bună
starea și fericirea lor. (Vii aplauze).

Doresc să mulțumesc pentru 
acest dar simbolic. Aș dori, de ase-- 
menea, să vă ofer dumneavoastră 
tot yn dar simbolic — și anume 
o machetă a statuii unui domnitor 
român, Mihai Viteazul, care, cu 
aproape 400 de ani în urmă, a rea
lizat pentru prima dată unitatea tu
turor Țărilor române (Aplauze). Aș 
dori ca și acest dar simbolic să 
ateste faptul că poporul român 
este ferm hotărit să facă totul 
pentru colaborarea între toate na
țiunile Europei și între toate po
poarele lumii, să lupte pentru o 
lume mai bună, mai dreaptă !

Și acum, vă rog să-mi permiteți 
să urez locuitorilor Romei con
temporane și poporului italian 
succese tot mai mari pe calea dez
voltării sale, spre fericire, pace. 
(Aplauze puternice).
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Italia

Moment de reculegere ia Monumentul eroului necunoscut

Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceausescu
7 7

Toastul președintelui 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Desigur. așa cum am menționat în cursul convor
birilor, popoarele noastre au multe de făcut pe ca
lea dezvoltării lor.

Trăim o epocă in care popoarele își afirmă cu tot 
mai multă ho țărire dorința de schimbare radicală a 
principiilor care guvernează relațiile dintre state și, 
fără îndoială, că și poporul român și poporul italian 
doresc ca in lume să se afirme principiile deplinei 
egalități, respectului independenței și suveranității, ca 
atit ele, cit și fiecare națiune să poată să-și aleagă 
calea dezvoltării așa cum o doresc.

Am obținut anumite rezultate pozitive pe calea secu
rității europene. In fața națiunilor continentului nos
tru se deschid perspective bune. Stă în puterea po
poarelor de a face ca Europa să devină un conti
nent al cooperării pașnice, al păcii. Noi considerăm 
că, mai mult ca oricînd, este în interesul fiecărui po
por — fie el mare sau mic — de a-și uni eforturile 
pentru a asigura o lume mai dreaptă și mai bună, 
în ce ne privește — mă refer la România — vom face 
totul penLru a contribui la realizarea acestor năzuințe 
ele tuturor popoarelor. Desigur că fiecare guvern, fie
care șef de stat are de îndeplinit, de asemenea, un 
rol în realizarea năzuințelor și dorințelor popoarelor. 
Noi am dori ca fiecare guvern, fiecare șef de stat să 
pornească de la aspirațiile popoarelor, să se identifice 
cu aceste năzuințe și să acționeze pentru a exclude 
cu desăvirșire războiul din viața popoarelor, pentru 
a realiza o colaborare reală între toate națiunile.

Aș dori, încă o dată, să exprim mulțumirile noastre 
pentru ospitalitatea și primirea de care ne-am bucu
rat, să exprim convingerea că înțelegerile la care am 
ajuns vor servi de minune cauzei popoarelor noastre, 
cauzei colaborării și păcii. (Aplauze).

Doresc să ridic acest pahar în cinstea dumneavoas
tră, domnule președinte, și a doamnei Leone, pentru 
prietenia și colaborarea dintre popoarele român și 
Italian, pentru colaborare și pace între toate popoarele 
lumi., in sănătatea dumneavoastră a tuturor ! (Aplauze 
Îndelungate).

7

Toastul președintelui 

Giovanni Leone
(Urmare dirt pag. I)

Eu sînt sigur că și cea de-a doua parte a vizitei 
dumneavoastră.’ după ceremonia de salut din Roma, 
va putea continua cu aebeași căldură și același in
teres. De mii ne încolo veți vedea chipul Italiei, dom
nule președinte, această țară care e străbătută de 
unele neliniști si contestări, dar care sînt susținute 
în cadrul legalității, așa cum facem eforturi, fiind ex
presia. poate, a unui element inevitabil al progresu
lui economic și democratic al țării noastre. Veți ve
dea chipul Italiei, al oamenilor săi muncitori, veți 
vedea Italia întreprinzătorilor, inteligenței și atenției 
față de problemele economiei, veți vedea cultura, gîn- 
direa și arta Italiei. îmi este plăcut să declar că 
amabila doamnă Ceaușescu va avea posibilitatea să 
se intilnească cu oameni care țin de mediul și cultura 
sa — oameni oe știință, cercetători, tinerii noștri spe
cialiști.

Acest chip al Italiei pe care îl veți vedea în zilele 
următoare poate să rămînă în inima și sufletul dum
neavoastră.

Doresc, domnule președinte, țării dumneavoastră să 
continue progresul economic și social, pe care îl pri
vim cu admirație, cu cea mai mare solicitudine și o 
mai mare angajare. Noi vă oferim maxima colabo
rare — guvernul, întreprinderile particulare, întreprin
derile cu participare de stat — pentru ca să contri
buim la progresul economic și social accelerat al țării 
dumneavoastră. Prin aceasta îndeplinim nu numai o 
datorie fală de poporul român, ci ne exprimăm simpa
tia și frăția pentru România. întîlnim în cuvîntul 
România cuvîntul Roma ; simțim în limba dum
neavoastră aceeași rezonanță a limbii latine. Noi nu 
putem să nu vorbim de frăție. La identitatea de ve
deri asupra raporturilor internaționale se adaugă 
acele sentimente profunde ale legăturii de sînge, care 
trebuie să rămînă încredințate istoriei, să trăiască în 
sentimentul nostru latin, in prietenia noastră.

Ridic paharul în sănătatea domnului Nicolae 
Ceaușescu, președintele României, a doamnei Elena 
Ceaușescu, a eminenților colaboratori, pentru fericirea 
națiunii române, pentru prietenia noastră tot mai vie 
și mai plină de progres ! (Aplauze).

Revista presei italiene
Presa Itallanâ de marți comen

tează pe larq vizita pe care o în
treprinde in Italia președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Intr-un amplu articol intitulat 
„O ÎNTÎLNIRE CONSTRUCTIVA 
ȘI PRIETENEASCA", ziarul „IL 
ROPOLO" scoate in evidentă marea 
importanță a vizitei pentru rela
țiile italo-române. momentul favo
rabil in care se desfășoară aceasta, 
excepționalele posibilități pentru 
dezvoltarea relațiilor economice 
dintre cele două țâri. „Vizita pre
ședintelui Ceaușescu — scrie ziarul 
— oferă ocazia unei ample verifi
cări a respee’ivelor puncte de ve
dere asupra marilor probleme ale 
momentului și care interesează 
cele două țări : reuniunile pregăti
toare ale conferințelor pentru secu
ritatea și cooperarea europeană și 
pentru reducerea forțelor armate 
in Europa : Orientul Miilociu : ra
porturile Est-Vest ; rolul țărilor 
mici ri miilocii — probleme în 
care pozițiile celor două țâri sint 
adesea apropiate.

Evocind prietenia și căldura cu 
care s-a desfășurat int Unirea din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 

și șeful statului italian, ziarul „A- 
VANTI“ subliniază accentul pe 
care l-a pus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe perspectiva dezvoltă
rii ansamblului relațiilor de colabo
rare dintre cele două țâri, care, 
deși au sisteme sociale diferite, 
constituie un exemplu de cooperare 
bazată pe avantajul reciproc.

Cotidianul „MOMENTO SERA“ 
publica un amplu articol semnat 
de Giancarlo Vigorelli. Subliniind 
semnificația convorbirilor dintre cei 
doi președinți, faptul că ele depă
șesc „schimburile de vizite forma
le". autorul arată cu aceste con
vorbiri scot in evidență „voința ță
rilor mici dea participa la hotâriri- 
le care privesc destinul popoarelor". 
„Cine vrea să înțeleagă România, 
sene Vigorelli, trebuie să meargă 
la rădăcini : este o țară care pri
vește spre viitorul său. Iar condu
cătorul său. Nicolae Ceaușescu. este 
un protagonist nu numai al țării 
sale, dar unul din personajele cele 
mai cutezătoare de pe scena poli
tică mondială".

Numeroase ziare. printre care 
„rUNITA", „IL GLOBO", „COR- 

RIERE DELLA SERA". „IL MES- 
SAGGERO". ..TRIBUNA POLI
TICA". publică ample reportaje 
conținind relatări din programul 
primei zile a vizitei. Reproducind 
fragmente din discursurile rostite 
de cei doi președinți, ziarele amin
tite evidențiază importanța vizitei 
pentru relațiile dintre cele două 
țări, cit și pentru ansamblul rela
țiilor internaționale. Se subliniază 
că. in cadrul primei convorbiri din
tre cei doi președinți, au fost a- 
bordate teme dintre cele mai im
portante, care privesc pacea m 
lume și eforturile necesare pentru 
favorizarea destinderii, cu specială 
referire la aria europeană și medi
teraneană.

In cursul zilei de marți. Radioul 
și Televiziunea italiană au prezen
tat pe larg, in emisiunile lor, as
pecte din desfășurarea vizitei, pu- 
nînd un deosebi» accent pe convor
birile dintre cei doi șefi de stat, 
precum și pe semnarea Dec'arației 
solemne comune și a celorlalte a- 
corduri și documente, menite să 
dea un nou și important impuls 
colaborării româno-italiene.

Convorbiri oficiale între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Giovanni Leone

Marți. 22 mai. au avut loc, la 
Palatul Quirinale, convorbirile ofi
ciale între președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Italiene, 
Giovanni Leone.

Președintele Giovanni Leone l-a 
întimpinat, în ..Sala del bronsino", 
pe șeful statului român.

După o st.rîngere cordială de 
mină, președinții, împreună cu de
legațiile celor două părți, au luat 
loc în jurul mesei tratativelor din 
„Sala degli Arazzi di Lilla“.

La convorbiri au participat, din 
partea română. Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, Iacob Ionașcu, am
basadorul României la Roma, 
Gheorghe Oprea și Constantin Mi-

ConvorMre intre prasfetefe 
fclie Csmbss 

si pmieral italian, Mia flifctîi
La Vila Madama, după semnarea 

documentelor, a avut loc o convor
bire între președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. și 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Italiene, Giulio 
Andreotti.

Au participat Ion Pățan, George 
Macovescu, loan Avram.,

De asemenea, au luat parte Giu
seppe Medici, Matteo Matteotti șl 
Roberto Gaja, secretar general al 
M.A.E.

Dejun oferit de premierul italian
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Italiene, Giulio 
Andreotti, și soția sa, au oferit, 
marți, la Villa Madama, un de
jun în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au luat parte Ion Pățan, George 
Macovescu, loan Avram, precum 
și Gheorghe Oprea și Constantin 
Mitea, consilieri ai președintelui 
Consiliului de Stat, ambasadorul 
Iacob Ionașcu.

Au participat, de asemenea, 
Giuseppe Medici, Matteo Matteotti, 
Mauro Ferri, ministrul industriei.

Vizita tovarășei 
[lena Ceausescu 

J 

la galeria „Borghese" 
și Forumul Roman

în cursul dimineții de marți, 
galeria „Borghese", situată in re
numita grădină ou același nume, 
a primit oaspeți de seamă: tova
rășa Elena Ceaușescu. împreună 
cu doamna Vittoria Leone : din 
suita de onoare au făcut parte so
țiile unor demnitari italieni.

La sosire, tovarășa Elena 
Ceaușescu și soția președintelui 
Italiei au fost intimpinate de di
rectoarea galeriei „Borghese", dr. 
Paola Della Fergola.

Bogata colecție de sculpturi și 
picturi — aparținînd unor artiști 
celebri, printre care Rafael, Ber
nini, Canova — găzduită de vesti
ta și străvechea galerie de artă, a 
reținut îndelung atenția distinse
lor oaspete.

Semnînd în cartea de onoare 
a muzeului, tovarășa Elena 
Ceaușescu și-a exprimat admirația 
sa față de aceste comori de artă, 
a adresat cuvinte de înaltă apre
ciere pentru activitatea custozilor 
acestui inestimabil tezaur.

In continuare, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Vittoria 
Leone, celelalte persoane care le 
însoțesc, au vizitat Forumul Ro
man și Palatinul, două din cele 
mai celebre vestigii ale Romei 
antice, mărturii emoționante ale 
geniului creator al înaintașilor po
porului italian.

Administratorului general al an
tichităților din canitala italiană, 
prof. Gian Filippo Carettoni, și dr. 
Laura Fabbrini, directoarea mu
zeului, le-au revenit onoarea de 
a fi ghizii distinselor oaspete.

Vizita tovarășei Elena Ceaușescu, 
expresie a interesului și stimei 
manifestate de țara noastră pen
tru trecutul și istoria poporului 
italian, reprezintă, în același timp, 
un veritabil omagiu adus originii 
comune a popoarelor noastre. 

tea, consilieri ai președintelui Con
siliului de Stat.

Din partea italiană au luat parte 
Giuseppe Medic'., ministrul aface
rilor externe, Nicola Picella, secre
tar general al președinției repu
blicii. Roberto Gajâ, secretar ge
neral al Ministerului Afacerilor Ex
terne, Federico Sensi, consilierul 
diplomatic al președintelui repu
blicii. Antonino Restivo, ambasa
dorul Italiei la București, Roberto 
Dircci, Cesirio Quarzzaroni. Mario 
Mondello, ambasadori, directori 
generali în Ministerul Afacerilor 
Externe pentru problemele poli
tice și, respectiv, economice și cul
turale.

In cadrul convorbirilor, cei doi 
președinți și-au exprimat deplina 
satisfacție față de evoluția mereu 
ascendentă, pe multiple planuri, a 
relațiilor româno-italiene, apreciind 
câ vizita șefului statului român în 
Italia reprezintă un moment de 
cea mai mare importanță, care

In cadrul convorbirii s-a subli
niat importanța dezvoltării rela
țiilor dintre România și Italia, a 
colaborării multilaterale dintre 
cele două țări.

Cu acest prilej au fost examinate 
probleme actuale ale vieții inter
naționale, îndeosebi cele privind 
Europa.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate șl în
țelegere reciprocă.

A Ido Moro, președintele Comisiei 
pentru afaceri externe a Camerei 
Deputaților, deputați, senatori, 
ambasadori șl membri ai corpului 
diplomatic, reprezentanți ai cercu
rilor economice și financiare, zia
riști.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
ambianță de cordialitate. 

simbol ol Cetății eterne

Jn fața comorilor din celebra galerie de artă „Borghese*

Primarul Romei oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu „Lupoaica Capitolină

deschide o nouă etapă în dezvol
tarea legăturilor dintre cele două 
țări și popoare. în context, s-a 
subliniat că există cele mai favo
rabile condiții pentru ca între 
România și Italia să se realizeze o 
amplă colaborare și cooperare, în 
toate domeniile, pe baza respec
tării principiilor suveranității și 
independenței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc.

A avut loc, totodată, un schimb 
de vederi în problemele interna
ționale actuale, îndeosebi în ce 
privește situația din Europa, rele- 
vindu-se dorința comună a celor 
două țări de a întări conlucrarea 
dintre ele în vederea edificării, pe 
continent și în lume, a unui climat 
de destindere, pace și cooperare.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de înțelegere re
ciprocă și caldă cordialitate.

ÎNTÎLNIRI CU TOVĂRĂȘII 
LUIGI LONGO 

SI ENRICO BERLINGUER
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut, marți după- 
amiază, la Genzano, localitate lin
gă Roma, o vizită președintelui 
Partidului Comunist Italian, Luigi 
Longo, și tovarășei Bruna Longo. 
Tovarășul Luigi Longo și tovarășa 
Bruna Longo au mulțumit frățește 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
acest plăcut gest de prietenie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Luigi Longo au avut o convorbire 
desfășurată într-o atmosferă de 
prietenie frățească, caracteristică 
relațiilor dintre cele două parti
de. în cursul convorbirii, la care 
a participat Sergio Segre, șeful 
secției externe a C.C. al P.C.I., to
varășul Luigi Longo și-a exprimat 
deplina satisfacție față de vizita 
în Italia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și față de dezvoltarea 
pozitivă a relațiilor dintre Italia și 
România.

Au fost examinate apoi proble
me de interes comun privind ac
țiunile îndreptate spre destinderea 
internațională, securitatea și coo
perarea în Europa. 

întilniri 
de lucru

Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministru al co
merțului exterior, s-a întîlnit cu 
Giovanni Malagodi, ministrul te
zaurului. Dante Graziosi, președin
tele Institutului Italian de comerț 
exterior, și Mario Vincelli, subse
cretar de stat la Ministerul Bilan
țului și Programării. Au fost dis
cutate probleme ale colaborării 
dintre România și Italia.

*
loan Avram, ministrul industriei 

construcțiilor de mașini grele, șl 
Gheorghe Oprea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, s-au 
întîlnit cu vicepreședintele Confe
derației generale a industriei ita
liene. Franco Gianaccio. Au fost 
abordate probleme ale dezvoltării 
tn continuare a cooperării econo
mice între întreprinderi românești 
și italiene.

în cursul serii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire cor
dială cu tovarășul Enrico Ber- 
linguer, secretar general al P.C.I. 
La întîlnire au participat tovarășii 
Ion Pățan. membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Agostino Novella, membru al Bi
roului Politic și președinte al Co
misiei pentru politica internaționa
lă, Sergio Segre, membru al Comi
tetului Central șl șeful Secției ex
terne a C.C. al P.C.I.

Convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Luigi Longo șl 
Enrico Berlinguer au evidențiat 
înaltul nivel al relațiilor dintre ceie 
două partide și voința comună de 
a le dezvolta în viitor, în interesul 
colaborării și al unității mișcării 
comuniste șl muncitorești.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Luigi Longo ?i Enrico Berlinguer 
și-au exprimat convingerea că 
dezvoltarea relațiilor dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Italian va favoriza ex
tinderea tn continuare a relațiilor 
de prietenie și de cooperare între 
Italia și România.
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Fiecare palma de păinint-hi circuitul agricol 1
Tn toate județele continui să se desfășoare acțiuni amplr tn ve

derea identificării suprafețelor de teren care, in mod obișnuit, 
rămineau necultivalc si a insăniințării cu porumb șl diferite plante 
furajere. ( c rezultate s-au obtinut in desfășurarea acestei acțiuni ? 
Ce reren-e de teren exist*  pentru .............. - - --
raid-anchetă organizat In

fi folosite ? lată concluziile unul 
județele Cluj. Vilcea șl Bihor.

La 27 mai 1973

0 noua tragere la

CLUJ

| pescărească
Originar d n America de Nord, 

ftntinelul iau. cum i se mai 
spune, păstrăvul de șipot. adus 
in Europa în anul 1884, s-a s- 
daptat. după eforturi deosebite 
d.n partea specialiștilor, condi
țiilor de crescătorie. Nucleelor 
de ia Valea Putnei (Suceava) și 
Răcătău (Cluj) li s-au adăugat 
pâstrăvăriile Dejan:. din apro- 
p ere de Făgăraș, și Lăpusna. din 
Munții Gurghiului, care, anul 
acesta, au obtinut prima pro
ducție de puieți de fintinel 
(circa 300 000) destinați popularii 
apelor de munte. Și astfel, re
cent. riurile Dejani și Sebeș, d:n 
Munții ~ ’ 
piraiele 
bazinul 
late cu 
fintinel.
pentru care capturarea fintine- 
lului (pește deosebit de greu de 
prins) reprezintă o veritabilă 
performantă pescărească.

Cibinului. precum și 
Lăpușna, Secuiu ș.a. d.n 
Gurghiu au fost popu- 

prîma ..promoție” de 
Aviz deci pescarilor.

In ultima sâptâmină. din inițiativa 
organelor de partid județene se des- 
fașnară o amplă acțiune de identi
ficare a terenurilor nclucrate. Au 
fost readuse in circuitul agricol 
circa 1 800 ha în cooperativele agri
cole și mai bine de 700 ha in I.Ă.S., 
care, in cea mai mare parte, au șl 
fost arate. însămințate cu porumb și 
plante furajere. Unde au fost „des
coperite" cele 1 800 ha ? Cea mal 
mare Dartc in a sa-zisele ogoare 
negre. Numai in comuna Sinpaul se 
aflau în această stare 130 ha. caic 
au fost arate, fertilizate și semănate: 
in comuna Așchileu -- 40 ha ; 
Borșa — 57 ha ; Izvoru-Crișului — 
74 ha etc. O altă sursă — aproape 
300 ha — o constituie terenurile ne
cultivate pe lingă așezările gospodă
rești. fermele zootehnice. Alte zeci 
de hectare s-au recuperat prin des
ființarea numeroaselor drumuri de 
hotar, capete de tarla țl altele. Ac
țiunea continuă.

In unele unități nu »-a trecut 
cu hotărire la cultivarea tuturor te-

tinuă acțiunea de depistare și tn- 
samințare a terenurilor care, in mod 
obișnuit, rămineau necultivate. Este, 
fără îndoială, un lucru util, și el va 
da rezultate foarte bune. Trebuie 
acționat cu hotărire împotriva celor 
care risipesc pămintul pe alte căi. 
Ne referim la indisciplina care mai 

. L 1 __ con
strucții. Intr-un lan de grîu al coo
perativei agricole din Florești, fără 
nici o aprobare, constructorii între
prinderii „Teleconstrucția" au săpat 
un șanț dc 1 000 m pentru îngropa
rea unui cablu. Ca urmare, pe por
țiuni mari de teren semănăturile 8u 
fost distruse. Combinatul de celu
loză și hirtie Dej. ca și Direcția ju-

persistă in unele unități de

masă verde pentru hrana animalelor. 
Și in cooperativele agricole din bazi
nul Oltețulul. cum sint cele din L»- 
loșu, Făurești și Diculeșli. suprafe
țele destinate depozite.lor de furaj*  
au fost, restrinse la strictul necesar, 
iar restul terenului a fost insămințat 
cu porumb pentru siloz sau cu alie 
culturi. La cooperativa agricolă 
Mareea, tabăra de vară pentru viței 
a fost însămințată cu amestec de 
ierburi, caro va fi pășunată de ti
neretul taurin pentru reproducție.

lată numai citeva dintre numeroa
sele acțiuni desfășurate in județul 
Vilcea in scopul folosirii chibzuite a 
fiecărei palme de teren. De altfel, a- 
. castă preocupare a constituit una 
din temele dezbătute in recenta 
plenară a comitetului județean d*»  
partid, consacrată problemelor legate 
de dezvoltarea sectorului zootehnic. 
Aplicarea uneia dintre măsurile a- 
doptate cu acest prilej, referitoare la 
generalizarea experienței comuniști
lor din Copăceni, Laloșu, Făurești,

tățl. Tocmai asemenea unități agri
cole care fac risipă de terenuri stnt 
nevoite să cheltuiască, an de an. aule 
de mii de lei pentru acoperirea de
ficitului de furaje. Ia(ă de ce se im
pun măsuri urgente in vederea insă- 
mințârii tuturor acestor terenuri.

Ion STANCIU
corespondentul „Scinleii'

BIHOR
Cuprinderea in circuitul productiv 

a tuturor suprafețelor de teren neva- 
lorificate a constituit una din sarci
nile stabilite la conferința organiza
ției județene de partid Bihor, care a 
avut loc in ianuarie a acestui an. Ce 
s-a înfăptuit pină acițjn ? Prin des-r 
fășurarea unor lucrări, la care au 
participat mij de oameni, au fost ci?- 
tigate pentru agricultură mari supra-

Azi, răspunsuri din județele Cluj, Vilcea și Bihor

Compresor
contra
autobuz

dru-Pe adresa Direcției de 
nun ?: poduri a județului Oii 
sosiseră, prin transfer, trei ci
lindri compresori. Cele trei uti
laje trebuiau duse de la gara la 
sediul secției do Slatina. Pe 
unul dintre cilindrii compresori 
(la insistențele șefului secție: de 
mecanizare. Constantin Nicoles- 
cui ,s-a urcat mecanicul Gheor- 
c' e Oprea, care nu avea permis 
de conducere pentru un aseme
nea utilaj. Mecanicul de ateiier 
Aurel Dumitresc i a introdus 
maneta In viteză si Gh. O. a 
pornit pe străzile orașului Sla
tina. La scurt timp, șoferul de 
ocazie a constatat că sistemul 
de frinare al mașinii este de
fect. Era însă prea tirziu. Cilin
drul compresor a intrat cu 
toată viteza In autobuzul 
31—OT—404. care tocmai so
sise intr-o stație a I.G.O. Noroc 
că în autobuz nu erau pasageri. 
Oricum, pagubele sc ridică la 
60 000 lei si ele vor fi suporta'?, 
fără îndoială, de către cei core. 
într-un fel sau altul, au contri
buit la producerea acestui ac
cident.

renurilor. La brigada din Nădâșel • 
cooperativei agricole Viștea, chiar pe 
marginea șoselei Cluj—Zalău se în
tinde o tarla de citeva hectare pe 
care, in iarnă, s-a transportat și a- 
sezat în grămeki gunoi de grajd. 
Pină în ziua de 21 mai nu se trecuse 
la imprășt-ierea îngrășămintelor, la 
arat si semănat. Ce cantități mari 
de produse s-ar putea obține de pe 
acest teren ! Pe lingă ferrrțele coo
perativelor agricole din Jula șl 
Deuș există mult teren pe care zace 
împrăștiat mult gunoi de grajd și 
care trebuie doar arat și semănat 
pentru a se realiza producții mari de 
furaje. Nu sint cazuri singulare. 
In multe locuri nu s-au valorificat 
drumurile de hotar, capetele de 
tarlale. întreprinderea de imbunătă- 
țirj funciare a executat lucrări de 
regularizare a văii Sinpaul—Mihâcști. 
dar cooperatorii n-au transportat 
pămintul excavai, care acoperă o 
fișie din cel mai bun teren de pe 
malul apei.

Iată de ce. la indicația biroului 
comitetului județean de partid, con-

dețeană de drumuri nu au redat încă 
circuitului agricol o mare suprafața 
de teren utilizată ca organizare de 
șantier. Este necesar ca. peste tot. să 
se instaureze1 respectul pentru 
păminL

Alexandru MUREȘA.N 
corespondentul „Scînteii"

VÎLCEA
In județul Vilcea există nume

roase terenuri, mai mici sau mai 
mari ca întindere, care, pină acum, 
nu au fost folosite. Iată de ce 
desfășoară ample acțiuni in vederea 
însămințării lor. încă din prima 
parte a acestei primăveri, spațiile 
dintre grajdurile cooperativelor a- 
gricole Copăceni. Lâpușata și Lă- 
dești, rămase necultivate ani in șir, 
au fost arate și însămințate cu di
verse culturi furajere, asigurindu-se 
astfel o bună parte din necesarul de

a dus la valorificarea a peste 65 hec
tare de teren care. Însămințate cu 
diverse culturi furajere, vor asigura 
obținerea unei producții suplimentare 
de cel puțin 1 000 tone nutrețuri.

în numeroase comune, comitetele 
de partid și consiliile populare ana
lizează ce se poate întreprinde, in 
continuare, pentru buna folosire a 
pămintului. Pe baza unui studiu în
treprins, la inițiativa Comitetului co
munal de partid Galicea. de către 
specialiștii din cele două cooperative 
agricole, au fost ciștigate pentru agri
cultură aproape 10 hectare rezultate 
din desființarea unor drumuri și po
teci.

Nu se poate spune că au fost epui
zate toate rezervele de teren. Supra
fețele unor cooperative agricole sint 
cuprinse intr-o țesătură de drumuri 
inutile, așa cum se poate vedea la 
Olanu, Drăgoești. Zătreni și Măciuca. 
Curțile și centrele gospodărești ale 
cooperativelor agricole Crețeni. Șu
tești. Băbeni etc. se întind pe supra
fețe mult prea mari față de necesi-

fețe de teren. Pe marginea digurilor 
de pe valea Ierului, de-a lungul lo
calităților Diosig, Roșiori. Cherechiu, 
Tarcea. Secuieni. Buduslău și Șimian, 
au fost luate în cultură zeci de hec
tare. S-au redimensionat și îngustat 
drumurile de exploatare, iar cele 
fără trafic au fost desființate. In 
zona nisipurilor zburătoare de la Va
lea lui Mihai, Curtuiușeni și Șimian, 
unde mai existau suprafețe fără uti
litate. s-au insămințat plante fura
jere. La intreprinderea agricolă de 
stat Biharca și in cooperativele agri
cole din Salonta, Mâdăras, Batăr, 
Borș. Ciuhoi ș.a.. terenuri altădată 
nefolosite au fost îngrășate, arate și 
Însămințate cu diferite culturi. Nu
mai I.A.S. Biharea va obține, supli
mentar. in acest an. de pe cele 82 ha 
teren recuperat, circa 2 400 tone fu
raje pentru siloz. La cooperativa agri
colă Sinnicolau-Român. pe cele 11 ha 
teren nefolosit In anul trecut și pus 
in valoare in această primăvară, s-a 
și cosit prima recoltă de masă verde 
și s-a insămințat din nou pentru a 
doua coasă. De asemenea, suprafe

țele destinate depozitării șirelor cu 
nutrețuri și drumurile care sint ne
cesare numai în vară pentru trans
portul recoltei, precum și capelele de 
tarla, au fost însămințate cu culturi 
furajere. Suprafața de 2 300 ha recu
perată și pusă in valoare de la În
ceputul anului și pină in prezent in 
județul Bihor înseamnă practic o 

• nouă unitate agricolă cu o producție 
anuală de aproape 13. milioane lei.

Acest prim test de depistare și va
lorificare a terenurilor neproductive 
a stimulat pe lucrătorii din agricul
tura județului să caute noi posibili
tăți dc sporire a suprafețelor culti
vate. Dar a scos in evidență și lipsa 
de receptivitate din partea unor co
mitete comunale de partid și organi
zații de bază, consilii de conducere 
ale cooperativelor agricole, consilii 
populare comunale pentru utiliza
rea fiecărei palme de pămint. Așa se 
explică faptul că in localitățile Ra- 
băgani. Roșia. Buduslău. Tulea, Cei- 
< a, Drăgcști. Lazuri de Beiuș, Copă
cel. Curățele și in altele nu s-a ac
ționat cu destulă fermitate pentru în- 
sâmințarea tuturor suprafețelor de 
teren. Sub ochii unor președinți și 
ingineri șefi de cooperative agricole 
zeci de hectare de teren stau nefolo
site. La ferma zootehnică a coopera
tivei agricole din Sălard. de exemplu, 
deși deficitară in furaje, intre graj
duri sini mari suprafețe de teren ne
cultivate. Președintele loan Kirăly și 
medicul veterinar Dionisie Sego sus
țin că terenul este păstrat pentru 
..plimbarea animalelor". De ce nu 
s-ar transforma acest teren intr-o 
pășune bună, unde animalele să pas
că și. in același timp, să se plimbe? 
Aproape 4 ha de teren sint in jurul 
fermei zootehni.ee a cooperativei agri
cole Berechiu. Inginerul șef Pavel 
Zaban ne spune că le păstrează 
pentru pășunat. In realitate, terenul 
arată jalnic : plin de resturi vege
tale. cu grămezi de gunoi de grajd.

Analizind rezultatele obținute, a- 
preciind responsabilitatea cu care 
s-a muncit in cele mai multe locali
tăți din județ, precum și lipsurile 
manifestate, secretariatul Comitetu
lui județean de partid Bihor a sta
bilit, in ședința sa de luni, 21 mai, 
măsuri concrete care să asigure con
tinuarea acțiunii de recuperare a te
renurilor neproductive, in așa fel in
cit, in cel mult 10 zile, toate suprafe
țele rămase libere să fie însămințate 
cu culturi furajere.

Dumitru GAȚĂ 
corespondentul „Scînteii'

După popularitatea dc care 
»-a bucurat prima tragere la lo
teria in obiecte de la începutul 
acestui an. Administrația de 
Stat Loto-Pronosport organizea
ză la 27 mai 1973 o nouă tragere 
la care se vor atribui numeroase 
premii in obiecte. La această 
tragere participarea se face pe 
bilete de cile 5 lei, pu.se in vi.n- 
zure pină la dala de 24 mai. 
Vor fi efectuate 17 extrageri se
parate, la care se vor atribui 
numeroase categorii.de ciștiguri. 
La categoria I. de exemplu, 
toate biletele cu numărul for
mat din 6 cifre de la extragerea 
I vor putea obține cile un auto
turism Dacia 1300. iar biletele 
cu numărul format din 6 cifre 
de la extragerea a Il-a vor ob
ține cite un ciștig in obiecte in 
valoare de 20 000 lei. Biletele cu 
terminația de 5 cifre de la ex
tragerea a HI-a vor obține cite 
un ciștig in obiecte in valoare 
de 10 000 lei. La extragerile ur
mătoare se vor obține, in func
ție de terminațiile de cile 5. 4 
și 3 cifre, premii in valoare de 
5 000, 2 000. 1 000 lei etc.

Biletele care vor ieși ciștigă- 
loare la această tragere vor fi 
depuse pină la data de 12 iunie, 
ora 13. Ciștigătorii care domici
liază in localități in care nu 
funcționează nici o umlate de 
vinzare Loto-Pronosport vor 
trimite biletele, pină la aceeași 
dată, (data poștei) in plic cu va
loare declarată, la Centrala 
A.S. Loto-Pronosport din Bucu
rești (Calea Victoriei nr. 9, că
suța poștală 102).

După verificarea și omologa
rea biletelor ciștigătoare, A. S. 
Loto-Pronosport va trimite prin 
poștă, pe adresa indicată de ciș- 
tigători pe verso-ul biletului, o 
comunicare in două exemplare. 
După primirea acestei comuni
cări. ciștigătorii se vor prezenta 
la orice magazin din rețeaua co
merțului de stat sau a coopera
ției de consuni unde, in limita 
sumei ciștigate și a listei afișate, 
vor ridica obiectele preferate.

Obiectele ciștigate la tragerea 
din 27 mai 1973 pot fi ridicate 
in termen de 90 de zile de la 
data tragerii, adică pină la 27 
august 1973.

Azi, 23 mai. și miine. 24 mal. 
sint ultimele zile in care se mai 
pot procura bilete pentru noua 
tragere la Loteria in obiecte 
din 27 mai.

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

La lim
pezirea
conturilor
Aurica Bulboacă. de Ia între

prinderea de panificație „Trotu- 
șul“ din municipiul Gh. Gheor- 
gniu-Dej. îndeplinind funcția de 
casier al comitetului sindicatu
lui. avea datoria să depună lu
nar la C.E.C. cotizațiile prove
nite de la salariați. De la 
o vreme insă, dumneaei a în
ceput să încurce C.E.C.-urile. In 
loc să depună sumele in contul 
sindicatului. le înscria pe 
C.E.C.-ul personal. La un con
trol recent s-a constatat că. 
procedind in acest feL sustră- 
sese 15 657 lei. A$a stind lucru- 
r.’.e. instanța de judecată a in- 
e’neiat toate conturile : A. B. a 
primit 3 ani și 4 luni închisoare.

Dispută
CU... foc
Iosif Ungvari din Cluj, strada 

Albac nr. 23. abia întors „pe 
trei cărări- acasă, a început o 
dispută in stil propriu cu soția 
și copiii sui. La un moment dat. 
epuizindu-și toate 
le“, fi-a alungat 
casă. Și după ce 
in acest fel „focul" de la inimă, 
a scăpărat un chibrit pentru a 
aprinde focul in sobă. Dar. cum 
Intre timp deschisese gazul și-l 
uitase așa. in clipa cind a scă
părat chibritul casa a fost 
zguduită de o puternică explo
zie. In urma incendiului declan
șat., I.V., suferind arsuri grave, 
e fost internat de urgentă 
spital.

„argumente- 
familia din 
și-a vărsat

la

Ora exactă
la Focsani

Ani de zile, străvechiul oro
logiu din turnul primăriei mu
nicipiului Focșani a măsurat 
timpul, tăcut și solitar. De cu- 
rind aici a foet montat un mag
netofon care, in momentul cind 
ceasul indică ora exactă, cu a- 
Jutorul unui sistem de difuzoa
re, declanșează in orașul de pe 
Milcov primele acorduri din 
Hora Unirii. In felul acesta, ora 
exactă dobindește încă o rezo
nanță care, in orașul Unirii, a- 
pare mai mult decit firească.

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scinfeii"

Abuzul de... 
asistență medicală 
• 2 sau 3 rețete gratuite, în aceeași zi, pentru... 
același copil bolnav ? • Implicațiile unor false 
alarme • De ce să plătească statul reparatul 

capetelor sparte la beție ?

In îndelungata mea 
activitate profesiona
lă am avut prilejul, 
nu rareori, să mă lo
vesc de mentalități 
dăunătoare ale unor 
oameni care nu în
țeleg sau inteleg gre
șit ce este si cum 
trebuie să se des
fășoare asistenta me- 
dico-sanitară. Asu
pra unor astfel de 
manifestări doresc să 
mă opresc, denunțind 
căile anormale prin 
care se consumă in 
mod excesiv și Inu
til atit ..substanță ce
nușile". cit și impor
tante fonduri bănești 
din bugetul 6tatulul 
nostru.

Este cunoscut fap
tul că apropierea a- 
sistenței medicale ge
nerale de familie și 
de locul de muncă, 
dezvoltarea serviciilor 
specializate și utili
zarea cit mai judicioa
să a cadrelor determi
nă îmbunătățirea și 
accesibilitatea asisten
ței medicale. Nu rare
ori insă intilnim si
tuații de-a dreptul 
supărătoare, cind se 
abuzează de principiul 
accesibilității la asis
tența medicală, cind 
un bolnav poate apela 
la serviciile unui im
portant număr de me
dici de aceeași specia
litate, intr-un interval 
redus de timp. La in
sistențele familiei, 
spre exemplu, un co
pil poate fi consultat, 
in aceeași zi. de către 
medicul de circum
scripție, medicul spe
cialist pediatru din 
policlinică, medicul de 
gardă din spitalul te
ritorial de copii, me
dicul pediatru al sta
ției de Salvare.

Este adevărat că nu
mai ipotetic s-ar pu
tea intilni situația de 
mai sus ; sint frecven
te insă situațiile in 
care un copil bolnav 
poate beneficia in 
aceeași zi de două 
sau chiar 3 rețe
le gratuite, obținute 
de la unele din veri
gile asistenței pedia
trice de mai sus. No
civitatea acestor prac
tici constă, pe de o 
parte, in țjollpragma- 
zia care poate rezulta 
din administrarea me
ditației prescrise de 
mai mulți medici, iar 
pe de altă parte, pur 
și simplu, in dezorien
tarea bolnavului sau 
anturajului acestuia a- 
5upra celei mai efi
ciente terapeutici pen
tru aceeași boală. în

plus, se Irosesc astfel 
fonduri financiare des
tul de importante, ți- 
mnd cont de numărul 
considerabil al copii
lor de la 0—18 ani 
care beneficiază dc a- 
sistență medicală gra
tuită (consultații, tra
tamente. medicamen
te).

O altă înțelegere, și 
aplicare, greșită a prin
cipiului accesibilității 
largi a populației la 
asistența medicală este 
solicitarea abuzivă a 
Salvării pentru cauze 
care nu justifică o in
tervenție de urgență 
(boli cronice ; bolnavi 
văzuți in aceeași zi de 
alți medici ; boli acute 
de importanță mino
ră). pentru probleme 
administrativ-medicale 
(obținere de concedii 
medicale ; scutiri de 
serviciu ; motivări 
pentru școală) sau din 
crasa inconștiență a u- 
nor indivizi care fac 
farse pe seama unei 
instituții sanitare (cu 
profil de urgență) și. 
de fapt, pe seama 
noastră, a tuturor, a 
statului.

De la solicitarea 
justificată a asistentei 
medicale de urgență 
pină la abuzul fla
grant există numeroa
se situații intermedia
re. in a căror aprecie
re trebuie să intervină 
cu competentă și o- 
biectivitate personalul 
medico-sanitar. Soli
citările justificate tre
buie rezolvate cu ma
ximă operativitate, in 
așa fel, incit Salva
rea să-și justifice e- 
xistența și eficiența, 
ca instituție medica
lă cu profil de ur
gență ; cele nejusti
ficate și mai ales far
sele — care din păcate 
nu sint puține — tre
buie nu numai supu
se oprobriului oublic. 
ci și sancționate pe 
cale contravențională, 
deoarece asemenea a- 
buzuri frustrează nu
meroase urgente reale 
de asistență medicală 
promptă și sporesc 
considerabil cheltuieli
le bugetare ale acestei 
instituții.

In sfirșit. ultima 
problemă pe care do
resc s-o uuscut — poa- 
t« c<_-a mai importan
tă. cu implicații deo
sebite in conștiința 
socială a oamenilor $i 
cu mari prejudicii ma
teriale — o constituie 
suportarea de către 
statul nostru a con
secințelor actelor de 
iresponsabilitate ale

celor ce săvirșesc con
știent sau inconștient 
(sub influența alcoolu
lui) acte de violență, 
soldate cu autovătă- 
mare sau vătămarea 
integrității corporale a 
altor persoane, cu re
ducerea parțială sau 
totală, periodică sau 
definitivă, a capacită
ții de muncă a aces
tora. Fără a face cal
culul matematic al 
prejudiciului material 
adus societății de ase
menea acte — exclu- 
zind prejudiciile mo
rale. inestimabile in 
bani — amintim că. in 
fiecare etapă a îngriji
rilor medicale și apoi 
a ocro'irii sociale, 
cheltuielile materiale 
suportate de stat sint 
mari : transportul de 
urgență al victimelor 
la spital : intervenții
le operatorii : îngri
jirea postoperatorie ; 
recuperarea fizică
postoperatorie : pensii 
de invaliditate sau de 
deces ; certificate de 
boală etc.

Ca slujitori ai lui 
Esculap și ca cetățeni 
ai României socialiste, 
nu mai putem accepta 
un asemenea anacro
nism. Cred că actuala 
legislație sanitară ar 
trebui modificată, in 
sensul ca toate cheltu
ielile ocazionate de 
actele de violență, să- 
virșite conștient sau 
inconștient, să fie su
portate de cei ce le 
cauzează. Această mă
sură ar contribui la a- 
tenuarea instinctelor 
de violență și la di
minuarea numărului 
de infracțiuni penale, 
la care se dedau une
ori indivizi certați cu 
normele sociale de 
conviețuire.

Instituirea unor mă
suri mai eficiente de 
educație sanitară a 
populației și îndepli
nirea exemplară a o- 
bligațiilor de serviciu 
de către toți lucrătorii 
sanitari, coroborate cu 
sprijinul nemijlocit al 
organelor responsabile 
cu aplicarea și respec
tarea normelor de 
conduită cetățenească, 
pot determina o com
portare civică genera
lă sănătoasă, lipsită de 
abuzurile și excesele 
de asistență medicală 
ale unora.

Dr. Octavian 
POPESCU 
medic primar,
Spitalul de copii 
Caraiman- 
București

Muncitorii-elevi la locul
lor de producție:

ATELIERUL-ȘCOALA
Un exemplu de patronare efectivă și 
rodnică de către intreprinderea tutelară 
— virtuala beneficiară a bunei pregătiri 

practice a elevilor
Despre Liceul eneige- 

tic din Cluj s-a dus ves
tea aproape in întreaga 
țară, pretutindeni unde 
cei peste 500 de absolvenți 
«i sai, pregătiți pină acum 
în meseria de electro- 
energeticieni. și-au ocu
pat locul în producție sau 
Ir. amfiteatrele facultăți
lor tehnice. Pentru că s-a 
văzut, de la bun început, 
că iși cunosc și-și exer
cită cu pasiune meseria, 
au cunoștințe temeinice. 
Liceul se bucură și de 
faima unui partener se
rios și competent in rela
țiile de colaborare tehni- 
ro-productivă cu diferite 
întreprinderi economice. 
Numai în acest an școlar, 
„producția" sa se ridică 
la peste 3 milioane lei, re
prezentând o gamă largă 
de piese și utilaje con
tractate cu întreprinde
rea de rețele electrice, 
..Electromontaj", cu alte 
unități care au nevoie de 
lucrări cu profil energe
tic.

Deci, o adevărată școa- 
lă-uzină, in care viitor.i 
muncitori și tehnicieni 
(astăzi elevi ai liceului de 
specialitate, scolii postli- 
ceale și ai celei profesio
nale) învață meserie exe- 
cutind, in același timp, un 
volum respectabil de 
muncă productivă :

Cum se împletesc aces
te două laturi esențiale 
a ie activității sale — in- 
vățămîntul și producția ?

Vizităm „universul de 
lucru" al acestui harnic și 
inimos colectiv. La prima 
vedere — nimic deosebit. 
Mcnținindu-ne în limba
jul lapidar al cifrelor, 
putem spune că liceul 
dispune de 12 săli de cla
să. 4 laboratoare moder
ne. un cabinet de științe 
sociale, o bibliotecă, un 
poligon de instruire prai- 
tică și citeva ateliere, un 
cămin cu 365 locuri și o 
cantină cu 500 de locuri. 
Aici învață peste 1 100 de 
tir.eri. Ineditul începe de 
la faptul că liceul are un 
„patron", nu în ghilimele 
cum l-am scris, ci unul 
real, care a făcut din e- 
levi colaboratori activi ai 
colectivului de muncă de 
la întreprinderea de re
țele electrice Cluj. Cei 
mai buni ingineri, cei mai 
huni maiștri sint Profe
sori ai școlii. Directorul, 
ceilalți membri ai comi
tetului oamenilor muncii 
de la I.R.E, se interesea
ză îndeaproape de modul 
cum se desfășoară proce

sul de Invățămint. Expe
riența lor profesională iși 
spune cuv intui in pregă
tirea viitorilor muncitori. 
Cu concursul lor s-a creat 
elevilor posibilitatea să 
deprindă „pe viu- mi- 
nuirea utilajelor și insta
lațiilor, știut fiind că me
seria se Învață mai bine 
lucrînd direct pe instala
ții, în condițiile normale
de funcționare a acesto
ra. Și cum instalațiile e- 
nergelice in funcțiune nu 
permit o asemenea parti 
cipare a unor tineri nede- 
prinși Încă cu specificul 
meseriei, pentru exersa
re s-a amenajat un poli
gon de practică. Clasicul
atelicr-șooală 
astfel o nouă 
materializare, 
tre cei patru 
lierul-pollgon

cunoaște 
si originală 
Ieșind din- 
pereți. ate- 
ciștigă in

posibilitatea de a-i fami
liariza pe elevi cu vii
toarea îndeletnicire. Mai 
întii la scară redusă, ele
vii învață a.b.c.-ul mon
tajului. se deprind treptat 
cu lucrul la înălțime (fo
tografia nr. 1). Aixii. pe a- 
celași poligon, au Ia dis
poziție o instalație la pro
porțiile reale, pe care pot 
lucra întocmai ca in con
dițiile de șantier (fotogra
fia nr. 2). In acest mod. 
după cum declarau înșiși
tinerii, nu numai că se 
deprind mai bine și mai 
rapid să lucreze, dar in- 
tregul proces de invăță
mint devine mai intere
sant, mai atractiv, mai 
pe gustul lor. Astfel se 
consolidează dragostea si 
interesul pentru meseria 
aleasă, iar încadrarea iii 
producție a viitorilor ab
solvenți se face apoi fi
resc, fără nici o dificul
tate de adaDtare. Inves
tind interes in aceste a- 
teliere-școală. virtuali 
beneficiari sint tot între
prinderile industriale care 
allă aici o nesecată sur
să de viitoare cadre ca
lificate.

Tn anii de studiu. învă
țătura se îmbină firesc sj 
rodnic cu producția <le 
bunuri utile. Ne convin
gem de aceasta făcind un 
scurt popas si in celelal
te ateliere-scoală. în a- 
telierul electric se con
fecționează aparate de 
sudură din materiale re
cuperate. se recondițio
nează transformatoare
etc. — care vor însemna 
Dcntru beneficiari eco
nomii dc 320 000 le.i. în a- 
tellerul de mașini-unclte. 
unii elevi execută ta

blouri de dLstributie cu 
siguranță de mare putere, 
denumite pe scurt M.R.P. 
Alții, ca acest grup din 
anul II B (înfățișat in fo
tografia nr. 3) lucrează la 
montajul tabloului de dis
tribuție de joasă tensiune. 
Totodată, elevii participă 
la acțiunea de autodotară 
a școlii lor. circa 10 la 
sută din baza materială 
de care aceasta dispune 
în prezent fiind realizată 
cu mijloace proprii.

Vizitînd laboratoarele, 
atelierele, vâzîndu-i pe 
elevi cum lucrează, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cu ocazia vizitei la Cluj 
prilejuită de deschiderea 
anului universitar, a feli
citat colectivul acestui li
ceu pentru rezultatele ob
ținute, a dat indicații 
privind activitatea de vii
tor. pentru ca tinerii cind 
ies de pe băncile școlii să 
elimine acel timp, uneori 
îndelungat, de acomo
dare cu producția. ,.A- 
precierile făcute de con
ducătorul partidului și 
stalului nostru ne onorea
ză, dar ne și obligă la 
rezultate mai bune in 
pregătirea profesională și 
cetățenească a elevilor — 
ne-a sous ing. Ștefan 
Duș?, directorul liceului. 
Pentru anii viitori este 
prevăzută construcția u 
nei clădiri cu 12 săli d - 
clasă, a 4 laboratoare de 
specialitate — pe care ne 
\om strădui să le amena
jăm, în bună măsură, 
prin autodotare — a unui 
laborator psihotehnic, a 
unei săli de sport. Se 
află deja in construcție 
un poligon de practică de 
41)0 kV si un laborator 
și sc studiază Posibilita
tea lărgirii gamei de pro
duse pe care elevii le vor 
realiza in alelierelc- 
școală”.

Dincolo de eficiența e- 
ccnomicâ, această calitate 
de „producători" iși spu
ne cuvîntul in formarea 
profesională temeinică a 
tinerilor, contribuie, deo 
potrivă, la conturarea u 
nor înalte trăsături mo
rale, la dezvoltarea spiri
tului de răspundere si 
disciplină muncitorească. 
Crescuți astfel, în cultul 
muncii, elevii se deprind 
de pe băncile școlii să lu
creze cu pasiune, să par
ticipe activ, cu entuziasm 
la edificarea socialistă a 
patriei.
Alexandru MUREȘAN 
Florica DINULESCU

zootehni.ee
categorii.de
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Ieri s-q deschis la București

CONGRESUL INTERNATIONAL 
DE MEDICINA Șl FARMACIE MILITARĂ

Sub înaltul patronaj al președin
tei w Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, marți 
dimineața s-au deschis la București 
JucrâriJe celui dc-al XX 1-lea Con
gres international de medicină și 
farmacie militară — prestigioasă 
manifestare științifica.

La lucrările congresului participă 
peste 500 de delegați ai corpului 
medico-militar din 50 de țări ale lu
mii ; iau parte, de asemenea, repre
zentanți ai Comitetului International 
do Medicină și Farmacie Militară, ai 
Organizației Mondiale a Sănătăț.i, 
Comitetului Internațional de Cruce 
Roșie, precum și ai altor organisme 
medicale internaționale. Actuala re
uniune dezbate probleme de un deo- 
«ebit interes In domeniul medicinei 
militare, prilejuind un larg schimb 
de opinii și experiență pentru găsi
rea unor noi mijloace dc apărare a 
vieții și sănătății omuluu

La ședința festivă de deschidere a 
congresul u au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste Român.a. Gheorghe 
Cioară, primarul general al muni
cipiului București, genera! de ai - 
mată Ion Ioniță, ministrul apărării 
naționale, acad. Theodor Burghele. 
ministrul sănătății prof. dr. docent 
Valerian Popescu, președintele Uniu
nii societăților de științe medicale. 
Au fost de față adjuncți al ministru
lui apărării naționale și membri ai 
conducerii Academiei Republicii So
cialiste România, ai Academiei de 
științe medicale, personalități de 
frunte ale vieții noastre științifice, 
generali și ofițeri.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer * * 
adresat participantilor ia congres, in 
numele guvernului Republicii Socia
liste România, un cordial salut, care 
a fost primit cu deosebit interes, cu 
■vie satisfacție (naiului este publicat 
in papina I a rioru/ui).

• Eliberarea (seriile IV, V. pano
ramic) : PATRIA — 9.30; 13; 16,30;
20.
• Bltrtnll bandiți : LUMINA —
». 11,15; 13.30: 16; 18.30; 20,45.
• Copiii căpitanului Grant : FES
TIVAL — 9: 11.15: 13.30: 16: 18,30;
21. la grădină — 20.
• Cind legendele mor : SALA
PALATULUI — 17,!5 (seria de bi
lete — 4594). 20.15 (seria de bile
te — 4593). SCALA — 8.30; 11;
13,30: 16; 18.30; 21. BUCUREȘTI — 
9: 11,13; 13.30; 16.30: 18.43: 21. la 
grădină - 20. FAVORIT — 9.15; 
11,30: 13,45: 16: 18,13; 20.30. GRA- 
DIN X DINAMO — 20.
4 Ciprian Porumbescu : CAPI
TOL — 9.30; 12.30: 16.15: 19.15. la

Tn continuare a luat cuvîntul co
lonel Thomas F. Elliott, președintele 
de onoare al Comitetului Internațio
nal de Medicină și Farmacie Mili
tară.

Am fericita ocaziet a spus vorbi
torul. de a adresa mai lntii salutul 
nostru președintelui Consiliului de 
S'at al Republicii Socialiste România, 
Nioolae Ceaușescu. prin ale cărui ge
nerozitate și sprijin se desfășoară 
congresul de la București, Contribu
ia sa importantă la politica interna
țională a României, o politică de co
laborare și prietenie intre toate po
poarele lumii, își găsește expresie 
evidentă și in inițiativa de organi
zare a congresului, atit de însemna
tă pentru țările participante, din 
toate colțurile lumii. Este o mare 
onoare pentru congresul nostru — a 
subliniat in continuare vorbitorul — 
să aibă loc sub înaltul patronaj al 
președintelui Consiliului de Miniștri, 
care are amabilitatea să participe la 
ședința festivă de deschidere. A$ 
vrea să exprim gratitudinea noastră 
pentru contribuția sa personală in 
dezvoltarea colaborării între națiuni, 
pe fundalul țelurilor comune științi
fice și umanitare. ■ ,

Condițiile foarte' fericite sub care 
are loc al XXI-lea congres pot fi 
considerate o dovadă pertinentă a 
creșterii interesului general pentru 
medicina militară, ca știință de sine 
stătătoare. Dar. devenind o știință, 
sub aspectele sale tehnice, medicina 
militară rămine încă o artă, in sen
sul său profund uman, așa cum a 
fost de la începuturile sale memo
riale.

Generalul maior dr. Alexandru 
Augustin. președintele comitetului 
de organizare a congresului, a salu
tat cordial delegațiile participante și 
a subliniat importanța problematicii 
ce va fi dezbătută.

A vorbit apoi col. medic J. Mat
hieu, secretar general adjunct al 
Comitetului Internațional de Medi
cină și Farmacie Militară

îngăduiți-ne ca primul gind să-l a- 
dresăm domnului președinte al Con
siliului de Stat. Nioolae Ceaușescu, 
care conduce destinele Republicii 
Socialiste România, a subliniat vorbi
torul. Lucrările acestui congres știin
țific au un înalt exemplu in acest

Cronica zilei
în ziua de 22 mai a avut loc șe

dința de constituire a Consiliului fi- 
nanciar-bancar. Lucrările au fost 
conduse de tovarășul Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, preșe
dintele acestui organism.

Cu acest prilej, consiliul a dezbă
tut și adoptat planul de activitate pe 
anul in curs, care cuprinde probleme 
actuale și de perspectivă din dome
niile financiar, monetar și valutar.

★
Ca prilejul Zilei naționale a Ar

gentinei — cea de-a 163-a aniversare 
de la cucerirea independenței de stat 
— Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat 
marți o seară culturală.

Ziaristul I. Ionescu a împărtășit 
publicului impresii dintr-o călătorie 
îa Argentina, după care au fost pre
zentate o serie de filme documentare 
argentinene.

La manifestare au luat parte An
drei Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de cultu
ră și artă, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Juan Carlos Marcelino Beltramino. 
ambasadorul Republicii Argentina la 
București, și alți membri ai corpului 
diplomatic. 

om care, de la tribuna Națiunilor 
Unite. spunea : ..Romani-i va milita 
totdeauna ferm și neabătut pentru 
realizarea ideilor de pace, progres 
și colaborare a umanității, pentru a- 
firmarea și respectarea tuturor prin
cipiilor pe care se bazează coexis
tența internațională". Domnul pre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
a binevoit aâ onoreze cu patronajul 
său cel de-al XXI-lea congres. 
Prestigiul autorității sale și prezen
ta sa la ședința solemnă înalță con
siderabil lucrările noastre. Ii mulțu
mim călduros pentru gestul pe care 
îl face cu această ocazie.

Va trebui să subliniem ceea oe pă- 
mintul și poporul român oferă lucră
rilor noastre. Mai mult ca oricare 
altă țară. România este in măsură 
să găzduiască pe toți acești medica, 
care, vemți din toate colțurile lumii, 
smt angajați in alinarea suferințelor 
oamenilor — victim© ale catastrofe
lor naturale sau ale marilor con
flicte annate. România, străvechi 
pâmint al civilizației latine, este in 
mod firesc aproape de suferințele 
oamenilor. Pămint dc răscruce, rîv- 
nit de-a lungul veacurilor, a fost a- 
desea nevoit să-.și sacrifice fiii, pen
tru a-și păstră originalitatea și in
dependența sa demnă. Puternicul său 
fond uman s-a născut tocmai din 
suferințele pe care a trebuit să le 
îndure de-a lungul întregii sale is
torii pentru a ajunge, odată cu pro
clamarea republicii socialiste, la 
înflorirea de azi. Astfel, dacă este 
greu de spus că România are as
tăzi 26 de ani sau 26 de secole, se 
știe dc toată lumea că prodigioasa 
sa dezvoltare tehnică nu o împiedi
că să rămină fidelă sensului uma
nitar care ne apropie in aceste zile.

In oontinuare, vorbitorul a dat ci
tire unui mesaj de salut adresat 
congresului de generalul maior me
dic J. Voncken. secretarul general 
al Comitetului Internațional de Me
dicină și Farmacie Militară.

General de armată Ion Ioniță, ml- 
nistrul apărării naționale, a deschis, 
apoi, lucrările congresului. După ce, 
in numele consiliului de conducere 

■al Ministerului Apărării Naționale 
al Republicii Socialiste România, a 
adresat un călduros salut tuturor 
parti ci pan ți lor la congres, vorbitorul 
a spus : Ne este plăcut să evocăm 
faptul că prin rodnica sa activitate 
Comitetul Internațional de Medicină 
și Farmacie Militară și-a ciștigat un 
binemeritat prestigiu științific inter
național. Reprezentanții medicinei 
militare românești s-au simțit întot
deauna onorați de a participa la ma
nifestările de o inaltă ținută știin
țifică. desfășurate sub auspiciile a- 
cestei organizații internaționale. A- 
f.rmarea principiilor sale umanitare, 
cu ocazia manifestărilor periodice 
pe care le organizează, constituie o 
reală contribuție la progresul știin
țelor medicale, la promovarea ideilor 
de pace și colaborare în lume. Ne 
bucură faptul că, in numele acestor 
nobile principii, s-au reunit astăzi 
in România specialiști in medicină 
și farmacie militară din 50 de țări.

Tn încheiere^, rpinis&ul apărării 
•naționale și-a exprima?- convingerea’ 
câ lucrările congresului vor duce la 
rezultate pozitive pe lărimul teoriei 
și al practicii medioo-militare. vor 
favoriza o mai bună cunoaștere re
ciprocă. apropierea și colaborarea 
intre medicii și farmaciștii militari 
din țările participante la acest fo
rum științific.

*
Congresul iși continuă dezbaterile, 

timp de cinci zile, in ședințe de lu
cru. Pe marginea celor cinci teme 
supuse dezbaterii : tehnici actuale 
de reanimare in campanie : metode 
de diagnostic rapid, imunoprofilaxie 
și imunoterapie in bolile contagioase 
in timp de război ; rolul serviciului 
medical militar in organizarea pri
melor ajutoare in caz de catastrofe 
in timp de pace ; traumatismele 
maxilo-faciale ; rolul supravegherii 
epidemiologice in armată in timp de 
pace — vor fi susținute 140 rapoarte 
și comunicări, dintre care 109 vor fi 
prezentate de medici militari români.

(Agerpres)

înțelegerea de colaborare între 
Uniunile scriitorilor din Republica 
Soctelistâ România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, pe anii 
1973—1974, semnată marți, se în
scrie ca o nouă expresie a colaboră
rii rodnice în acest domeniu dintre 
țările noastre. Documentul prevede 
vizite reciproce ale unor dele
gații de scriitori, publiciști și 
redactori ai publicațiilor de specia
litate, noi traduceri din tezaurul cul
turii clasice și contemporane a celor 
două popoare, dezbateri comune asu
pra celor mai semnificative probleme 
ale creației scriitoricești contempo
rane.

înțelegerea a fost semnată de Ion 
Hobana, secretar al Uniunii scriito
rilor, și Jordan Leov, membru al Bi
roului de coordonare al Uniunii 
scriitorilor din Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia. Erau de față 
Laurențiu Fulga. prim-vicepreședin- 
te al Uniunii scriitorilor din Repu
blica Socialistă România, numeroși 
reprezentanți ai scrisului românesc 
din Capitală, ziariști. A fost, de a- 
semenea, prezent Iso Njegovan. am
basadorul Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia la București. «

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

SurvOlînd teritoriul tării noastre, în drum spre Republica Turcia, 
urd? va face o vizită oficială, Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare Polone, a adresat tovarășului Ion 
Gheorghe Maurei*,  președintele Consiliului de Miniștri, o telegramă în 
care se spune : Folosesc acest prilej pentru a vă transmite dumneavoas
tră și poporului român un salut și urări de prosperitate României 
socialiste.

Vizita delegației Partidului Socialist 
Belgian in Republica Socialistă România
în ziua de 22 mai. tovarășul Ion 

Gheorghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri, a primit 
delegația Partidului Socialist Belgian. 
Delegația, in frunte cu tovarășul Jan 
Luyten, membru al Biroului Națio
nal. secretar al P.S.B.. este alcătuită 
din tovarășii Lucien Radoux și Al
phonse Vranckx, membri ai Biroului 
Național al P.S.B., deputați.

La convorbire a participat tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
a avut loc un larg schimb dc păreri 
privind principalele probleme al? 
vieții internaționale, îndeosebi as
pecte ale securității și cooperării în

★
Marți după-amiază, tovarășii Lu

cien Radoux și Alphonse Vranckx, 
membri ai Biroului Național al Par
tidului Socialist Belgian, deputați, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. au 
făcut o vizită în țara noastră, au 
părăsit Capitala. îndreptîndu-se spre 
patrie.

Plecarea unei delegații a P.C.R. în Sudan
Marți dimineața a părăsit Capitala 

o delegație a P.C.R., care, la invita
ția C.C. al Uniunii Socialiste Suda
neze. va face o vizită în Republica 
Democratică Sudan. Din delegație, 
condusă de Mihaj Gere, secretar al 
C.C. al P.C.R., fac parte Mircea Ma- 
lița. membru al C.C. al P.C.R., 
Francisc Kronavetter, vicepreședinte

Cu prilejul instalării noului președinte al Argentinei 

0 delegație a Republicii Socialiste România
a plecat la

O delegație a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Mi
ron Constanți nescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, a plecat, 
marți dimineața, la Buenos Aires, 
pentru a participa la ceremonia in
stalării noului președinte al Repu
blicii Argentina, dr. Hector Campora.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Sosirea în Capitală a unei delegații 
culturale din R. P. D. Coreeană

Marți la amiază a sosit în Capi
tală o delegație culturală din R.P.D. 
Coreeană. condusă de Li Miăn 
Sang, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Co
reea. membru al Biroului Perma
nent al Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene, vicepreședinte al 
Federației pentru literatură și artă, 
președintele Uniunii compozitorilor. 
Oaspeții vor avea convorbiri cu re
prezentanți ai unor instituții cultu
rale și vor vizita, totodată, o serie 
de obiective cultural-artistice, mo

Trimisul special al premierului Republicii
Populare Bangladesh
La 22 mai. la sediul A.D.I.R.I. a avut 

loc o conferință de presă a trimisu
lui special al primului ministru al 
Republicii Populare Bangladesh — 
Mohiuddin Ahmed, aflat in vizită in 
țara noastră.

Adresindu-se redactorilor presei 
centrale. Agenției române de presă 
și Radioteleviziunii. oaspetele a fă
cut o expunere cu privire la situația 
internă din Bangladesh, asupra po-

PRIMA PROMOȚIE A FACULTĂȚILOR 
DE FILOLOGIE Șl ISTORIE DIN SIBIU

Absolvenții primei promoții a fa
cultăților de filologie și istorie din 
Sibiu au adresat, cu prilejul aces
tui eveniment din viața lor. a cen
trului universitar sibian. o telegra
mă Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se apune, 
intre altele :

în cei patru ani de studii am sim
țit îndeaproape grija pe care parti
dul si dumneavoastră personal o a- 
cordati întregului tineret si am be
neficiat din plin de măsurile știin
țific fundamentate pentru dezvol
tarea și perfecționarea continuă a 
invătămintului românesc. Cunoaștem 
înalta prețuire pe care partidul o 
acordă valoroaselor tradiții de mun
că și luptă ale poporului nostru, fră
ției dintre oamenii muncii — ro

Europa, ale dezvoltării in continuare 
a relațiilor de prietenie și colabora
re dintre P.C.R. și P.S.B., a raportu- 
> îlor politice, economice, tehnico-ști- 
ințlficc și în alte domenii dintre 
România și Belgia. Cu acest prilej 
au fost reafirmate pozițiile și apre
cierile de principiu cuprinse in co
municatul comun adoptat cu ocazia 
vizitei efectuate in România. în apri
lie 1972, de delegația P.S.B., condu
să de președinții Partidului Socia
list Belgian

★
în aceeași zi. delegația Partidului 

Socialist Belgian a avut o întreve
dere cordială cu tovarășul Manea 
Mânescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

★
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

oaspeții au fost conduși de tovarășii 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ghizelâ Vass. membru al C.C. 
al P.C.R.. Nioolae Constantin, secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., de activiști de partid. 

(Agerpres)

al Consiliului Central al U.G.S.R., și 
Constantin Vasiliu. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

La plecare au fost de față tova
rășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Vasile Pungan, membra 
al C.C. al P.C.R., Oliviu Rusu. vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R. (Agerpres)

Buenos Aires
delegația a fost condusă de tovară
șii Gheorghe Stoica. Ștefan Andrei, 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

A fost de față Juan Carlos Mar
celino Beltramino. ambasadorul Ar
gentinei la București. (Agerpres) 

numente de artă din Capitală și din 
alte orașe ale țârii.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost întimpi- 
nați de Ion Dodu Bălan, membru 
supleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste,' Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii compozitorilor, 
alți oameni de cultură, precum și de 
Li Min Su. ambasadorul R.P.D. Co
reene la București.

(Agerpres)

a părăsit Capitala
ziției țării sale față de problemele 
din regiune, a prezentat aspecte ale 
relațiilor bilaterale dintre România 
și Bangladesh.

★
La amiaza. Mohiuddin Ahmed a 

părăsit Capitala.
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

oaspetele a fost condus de Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului aface
rilor externe. (Agerpres) 

mâni. germani, maghiari si de alte 
naționalități — si înțelegem, ca is
torici si filologi, mărețele sarcini ce 
ne revin spre a face cunoscute ge
nerației tinere aceste idealuri și de 
a le educa in spiritul dragostei față 
de patrie, partid si popor. Convinși 
fiind că cea mai fierbinte recunoș
tință pe care o putem dovedi este 
fanta noastră, ne angajăm în aceste 
clipe, ale intrării, in activitatea pro
fesională. să depunem la viitoarele 
noastre locuri de muncă — acolo 
unde vom fi repartizați, unde este 
nevoie de noi — in satele și ora
șele patriei, tot elanul, toată ener
gia și capacitatea noastră de mun
că pentru a sluji cu devotament 
nobilele idealuri ale partidului co
munist. pentru triumful socialismu
lui si comunismului pe pămintul ro
mânesc.

Din partea Academiei Republicii Socialiste România 
și a Ministerului Educației și Invățămîntului

Academia Republicii Socialiste 
România și Ministerul Educației și 
Invățămîntului anunță cu profundă

în ziua de 21 mal 1973 * încetat 
subit din viață. în timp ce se afla 
in Canada ca invitat al unor uni
versități, academicianul Grigore C. 
Moisil.

Născut la Tulcea, la 10 ianuarie 
1906, intr-o familie dc profesori, a 
urmat cursurile Facultății de 
științe — secția matematică — 
a Universității din București, 
în 1929 obține titlul de doctor 
in matematici cu o teză re
marcabilă privind mecanica 
analitică a sistemelor conti
nue. lucrare ce l-a consacrat 
in viața științifică din țară șl 
de peste hotare. A făcut studii 
de specialitate la Paris și 
Roma. După obținerea docen
ței în analiza matematică este 
numit, in 1932, conferențiar la 
Universitatea din Iași, iar în 
1942 profesor și șef de catedră 
la Universitatea din București, 
în decursul unei strălucite ca
riere didactice de peste 40 de 
ani. profesorul Moisil a for
mat o întreagă pleiadă de va
loroși matematicieni.

Activitatea științifică șl di
dactică a acad. Gr. C. Moisil 
a cuprins domenii dintre cele 
mai variate. în fiecare dintre 
acestea aducînd contribuții re
marcabile, idei noi^ uneori de 
pionierat. Acad. Gr. C. Moisil 
a abordat cu succes o serie 
întreagă de probleme din do
meniul geometriei diferențiale, 
mecanicii analitica a sisteme
lor continue, de logică mate
matică. al hidrodinamicii. al 
mecanicii generale, elasticității, 
teoriei probabilităților, lingvis
ticii matematice etc. Prin acti
vitatea sa. pusă in slujba in
tereselor construcției socialiste, 
a adus o contribuție însemnată la 
introducerea și folosirea primelor 
mașini electronice de calcul în țara 
noastră.

Opera științifică a acad. Gr. C.

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
si Invătămintului
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JOCURILE BALCANICE 
DE VOLEI

Jocurile balcanice de volei au con
tinuat marți in sala Olimpia din 
Timișoara. în turneul masculin, e- 
chipa României a invins cu scorul 
de 3—0 (11. 7. 1) selecționata Alba
niei. Alte rezultate : Feminin : Bul
garia—Turcia 3—0 (7. 4. 8) ; mas
culin : Iugoslavia—Grecia 3—1 (7. 18. 
minus 12. 8) : Bulgaria—Turcia 3—1 
(11. 5. minus 15. 5).

Astăzi, in ziua a treia a compe
tiției. au loc următoarele partide : 
Bulgaria—Grecia. Albania—Turcia 
(masculin). Iugoslavia—România (fe
minin) si Iugoslavia—România (mas
culin). Joi este zi liberă.

CICLISM

„Cursa păcii"
După o zi de odihnă, cicliștii par

ticipant la „Cursa păcii" au parcurs 
mari» etapa a 12-a pe distanța Lu
blin—Gorlitz (110 km), întrind pe te
ritoriul R.D. Germane. în prima par
te a etapei cursa a fost deosebit de 
animată. Cele citeva tentative de e- 
vadare ale rutierilor echipei R.D. 
Germane au fost insă anihilate rapid 
de fruntașii clasamentului, astfel că 
pe ultima parte s-a rulat mai mult 
in pluton. Din nou victoria a fost 
decisă la sprintul final. Mai rapid. 
Thomas Huschke (R.D. Germană) a 
dispus în ordine de polonezul Szur- 
kowski și de francezul Danguillau- 
me. obținind o aplaudată victorie, 
învingătorul a fost cronometrat în 
2h 36'43”, de altfel, ca întregul plu
ton. în care se aflau și cicliștii ro
mâni.

în clasamentul general, SzurkoWski 
(Polonia) totalizează 35h 49’03", fiind 
urmat de compatrioțli săi Szozda — 
33h 52’15" .și Kaczmarek — 35h 55'49". 
Sovieticul Lihaciov ocupă locul 4 cu 
35h 55’57". El este talonat de colegii 
săi de echipă Goreșov și Neliubin. 
După disputarea acestei ^ape, clasa
mentul general pe echipe se prezinte 
astfel : 1. Polonia ; 2. U.R.S.S.; 3.
Cehoslovacia : 4. Franța ; 5. Belgia 
etc. Echipa României ocupă locul 10.

Astăzi are loc etapa a 13-a pe tra
seul Gorlitz—Dresda (100 km). 

durere Inoetarea din viață a aca
demicianului profesor Grigore C. 
Moisil, reputat savant, personali

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
și Invățămîntului

Moisil a avut șl are un larg ecou In 
lumea științifică internațională. Mo
nografiile pe care le-a publicat In 
domeniul teoriei algebrice a meca
nismelor automate au fost traduse In 
numeroase limbi. Membru a nu

meroase academii și societăți ști
ințifice străine, invitat de multe 
universități de peste hotare pen
tru lecții și conferințe, particir 
pant la reuniuni științifice interna

Ml ÎNCEPI TURNEUL 01 IU ROLLAND GARROS
Astăzi încep la Paris, pe terenurile 

de Ia Rolland Garros, campionatele 
internaționale de tenis ale Franței, 
turneu de prestigiu, care reunește 
întreaga elită mondială a „sportului 
alb". Este de reținut, totodată, că 
acest turneu este al doilea (după cel 
de la Bornemouth) conți nd pentru 
„Marele premiu — F.I.L.T." Comen- 
tînd șansele participanților (128 in 
proba de simplu bărbați), corespon
dentul sportiv al agenției France 
Presse scrie. Intre altele : America
nul Stan Smith, românul Ilie Năstase 
și australianul John Newcombe sint 
favoriții logici ai acestui turneu care 
iși regăsește acum strălucirea de altă
dată. Stan Smith, ..capul de serie" 
nr. 1, excelent jucător pe terenurile 
cu gazon, a dovedit in ultimul timp 
câ se acomodează si pe zgură, ran
damentul său fiind de cel mai înalt 
nivel. Al doilea favorit al turneului, 
românul Ilie Năstase, prin jocul său 
agreabil, plin de fantezie, va fi din 
nou una din marile atracții ale cam
pionatelor Franței. în ceea ce-1 pri
vește pe John Newcombe, de trei ori

Reprezentativele de gimnastică ale 
R.P. Chineze și-au început turneul 
in S.U.A., evoluind la ..Madison 
Square Garden" (peste 13 000 de 
spectatori) in compania selecționate
lor țării gazdă. Meciul dintre echi
pele masculine a fost ci ști gat de 
gimnaștii chinezi (164.40—164,20 punc
te). La individual compus, primul 
s-a situat Yang Ming-min cu 64.90 
puncte. La feminin, victoria a reve
nit cu 111.90—109,40 puncte forma
ției americane. în clasamentul indi
vidual. primul loc l-a ocupat Ja
nette Andersson (37.50 puncte).

ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs internațional, la Bakersfield 
(California), americanul Cary Feld
man a ciștigat proba de suliță cu 
90,93 m. rezultat ce reprezintă a 
doua performanță mondială a sezo
nului. după recentul record mondial 
stabilit de vest-germanul Klaus 
Wolfermann. cu 94.08 m. • Atletul 
bulgar Todor Manolov a ciștigat. in- 
tr-un concurs ce a avut loc la Sofya, 

tate de seamă a științei șl Invi- 
țâmintului superior din țara noas
tră.

ționale de mare prestigiu, acad. Gr. 
C. Moisil a reprezentat pretutindeni 
cu strălucire școala matematică ro
mânească.

Acad. Gr. C. Moisil a contribuit, 
printr-o prezență vie. la Înțelegerea 
funcției sociale a matematicii, a ro

lului ei în construirea socie
tății socialiste. Ca președinte 
ai Societății de științe mate
matice din Republica Socialis
tă România a dezvoltat o lar
gă activitate de educare ma
tematică a tineretului, de or
ganizare a activității de per
fecționare a profesorilor de 
matematică.

Participant activ la opera 
de construire a socialismului 
fn țara noastră, membru al 
Partidului Comunist Român, 
acad. prof. Grigore C. Moisil 
a adus contribuții valoroase 
la răspîndirea cunoștințelor 
științifice, la modernizarea în- 
vățămîntului, la legarea știin
ței de cerințele dezvoltării ♦- 
conomiei și culturii. Intre anii 
1946—1949 a fost ambasadorul 
țării noastre in Turcia.

Pentru meritele sale deose
bite in opera de construire a 
socialismului. !n activitatea 
științifică, didactică și ob
ștească, academicianul Grigo
re C. Moisil a fort dis
tins cu titlurile de ,,Laureat 
al Premiului de Stat", „Om de 
știință emerit", cu numeroase 
ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România. în 
1971 a primit titlul de Erou 

al Muncii Socialiste.
Prin moartea academicianului Gri

gore C. Moisil, știința și cultu
ra românească suferă o grea 
pierdere.

cî.știgator al Wimbledonulul, acesta 
vine la Paris cu mare ambiție de a 
cîștiga turneul de la Rolland Garros, 
singurul care-i lipsește din palmares. 
Printre cei care ar putea rivaliza cu 
principalii favoriți, comentatorul 
francez notează pe cehoslovacul Jan 
Kodes, de două ori ciștigător al tur
neului (1970 și 1971), spaniolii Manuel 
Orantes si Andres Gimeno, ameri
canul Arthur Ashe, sovieticul Alek
sandr Metreveli și italianul Adriano 
Panatta. In primul tur, Ilie Năstase 
il va intîlni pe chilianul Pinto Bravo, 
Stan Smith va juca împotriva 
francezului Georges Goven, iar John 
Newcombe va primi replica sovie
ticului Vladimir Korotkov.

*

Marți, în cadrul meciurilor preli
minarii ale turneului internațional de 
tenis de la Rolland Garros, jucăto
rul român Toma Ovici l-a învins cu 
6—4. 6—2 dc vest-germanul H. En- 
gert. Mexicanul R. Chavez a ciștt- 
gat cu 7—5, 6—4 jocul cu I. Sântei 
(România).

proba de aruncare a ciocanului eu 
71.32 m. rezultat ce constituie a 
doua performanță mondială a sezo
nului (după cea a sovieticului Bon- 
darciuk — 73.72 m) și un nou record 
național. TENIS — Turneul interna
țional feminin de'la Guildford (An
glia) a fost ciștigat de tinăra jucă
toare australiană Dianne Fromholtz, 
in virstă de 16 ani. în finală, From
holtz a învins-o cu 7—5, 6—3 pe te- 
nismana japoneză Kazuma Sawa- 
matsu. FOTBAL. — A început tur
neul grupei A a zonei Asia-Oceania, 
contind pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal. Iată 
primele rezultate : Japonia-Vietr.a- 
mul de sud 4—0. Israel-Malayezia 
3—0. Coreea de Sud-Tailanda 4—0 • 
Primul meci dintre selecționatele 
Coastei de Fildeș și Marocului, con
tind pentru turul trei al prelimina
riilor campionatului mondial (zona 
africană), s-a încheiat cu scorul de 
1-1 (0-1).
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Programul T

9,00 Cur» de limba er.glezi. Lec
ția a 54-a.

9,30 De la Aifa la Omega — en
ciclopedie pentru tineret.

10.te Telex.
10.&5 Publicitate.
10,10 Omul de lingă tine. Eroul 

Muncii Socialiste Mihai Blag 
din Tara Moților.

10.25 Muzică populară cu Ana
Sintejudean și Liviu Becichi.

10.35 Film serial ..Umbrele dis
par În plină zi". Scenariul : 
A. Ivanov și A. Vitei. Regia : 
V. Krasnopolski. V. Iskov. 
In distribuție : Petr Velia
minov. Ludmila Davidova. 
Alexandra Zavialova. Ser- 
ghei Iacovlev, Ghenadii Ko
rolkov. Episodul VI.

11,« La ordinea zilei. Azi. Jude
țul Cluj.

12.00 Revista literară TV.
13.00 Telejurnal.
15,00 Campionatele balcanice de 

volei : România — Iugoslavia 
(feminin). Transmisiune di
rectă de la Timișoara.

17.SO Curs de limba germană. Lec
ția a 54-a.

13.00 Telex.
13.05 Tragerea Pronoexpres.
18.15 Tehnic-club.
18,35 întrebări 51 răspunsuri a 

Politica de investiții a P.C.R. 
• Genetică și filozofie. In
vitatul emisiunii : Izeslaw 
Peatnițchi.

12.00 Timp șl anotimp in agricul
tură.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen — cauză a în
tregului popor.

20,00 Clntecul sâotâmtnli : ..Dln- 
totdeauna pe acest pămint" 
de T. Popa. Versuri de Mir
cea Bloc. Interpretează Lui
gi Ionescu

20.05 Teleobiectiv.
20.25 Tcieclnemateca i ..Roma, oraș 

deschis". Producție a stu
diourilor cinematografice Ita
liene. Regia : Roberto Ros
sellini. Cu : Aldo Fabrlzl șl 
Ana Magnanl.

22,06 24 de ore • România în lu
me.

23.40 Campionatele balcanice de 
volei : România — Iugosla
via (masculin). Selecțluni în
registrate de la Timișoara.

Programul D

20,00 O viață pentru o idee : Iurf 
Gagarin (I).

20.30 Program de circ.
20.40 Agenda.
20.50 Portativ *73.
21.30 Bucureștiul necunoscut. Un 

Ilustru arhitect al Capitalei 
— Petre Antonescu.

21.50 CLntece șl Jocuri populare din 
diferite regiuni ale tării.

22,10 Roman foileton ..Femela !n 
alb". Producție a studiouri
lor de televiziune franceze, 
dupâ romanul Iul Wilkie 
Collins. Regla : Pierre Gau- 
therin. în distribuție : Ber

nard Rousselt, Colette Ber
ge. Paloma Matta. Jean Leu- 
vrâls, Jean Martin, Henri 
Nassiet. Episodul III.

cinema 

grădină — 20. MODERN — 9; 
12,30; 16: 19,15, la grădină — 20.
• Pe aripile vintulul : LUCEAFĂ
RUL — 10; 14.30; 19, la grădină 
20. ARENELE ROMANE — 20.
• Ceața : CENTRAL — 9: 11.13;
13,30; 15,45; 18; 20,15. MELODIA — 
9; 11.15; 13,30: 16: 18,30; 20,45.
• Program de filme documen
tare românești : DOINA — 17.
• Veronica : DRUMUL SĂRII — 
16; 13; 20, DOINA — 9; 11; 13: 
13; 18,30; 20.30.
• Fată bătrină : GRIVITA — 9;
11,15: 13.30 16; 20.30.
• Amintiri bucureștene : TIM
PURI NOI — 9— 20,15 tn con
tinuare.
• Acea pisică blestemată : EX
CELSIOR — 9; 11.15; 13.30; 16:
18.30; 20.45, GLORIA — 8.30; 11:
13,30: 16; 18,30: 20,45.
• Neamul Șolmărcștlior : MO
ȘILOR — 15.30: 19. la grădină
— 20.
• Grăbiți apusul soarelui : VOL
GA — 10; 13: 16; 19. ARTA —
— 15,30; 19. la grădină — 19,45.
• Inimă nebună, nebună de le
gat — 10: 1?; 14, Țarcul sl sim
fonia pădurii — 16.30, Stan șl 
Bran contrabandiști ; Stan și 

Bran eroi fâră voie — 18.30;
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Colier pentru iubita mea : 
MUNCA — 16; 18: 20.
• Misterul din insula Balfe : BU- 
ZESTI — 9: 11.15; 13,30; 16; 18.15;
20,30, la grădină — 20.
• Sunetul muzicii : FLOREASCA
— 15,30; 19.
• Drumurile bărbaților : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30: 
18; 20,15.
• Ce se întlmplă doctore ? : AU
RORA — 9; 11.15: 13,30: 15,45; 13;
20,15. la grădină — 19,43. TOMIS
— 9: 11,15: 13,30: 13,45; 18,13; 20,30, 
la grădină — 20. FLAMURA — 
9: 11.15: 13.30: 16; 18.15; 20.30.
• Eolomea : UNIREA — 13,30; 18:
20,15.
• O floare ?! doi grădinari : 
GRADINA UNIREA — 19.45.
• Țara sălbatică : DACIA — 9:
11.15; 13,30: 16: 13.15: 20.30, VI-
TAN — 15.30; 18; 20,30. la grădi
nă — 20.
• Tecumseh : CIULEȘTI — 15.30; 
18: 20,30, PROGRESUL — 13,30: 
18: 20.15.
• Nici un moment de plictiseală :
BUCEGI - 15.30: 13; 20,30, la 

grădină — 20. LIRA — 15,30; 13;
20,30, la grădină — 20.
• Raportul agentului 38 : FE
RENTARI — 15,30: 17,45: po.
• Organizația : COTROCENI —
15,30: 18; 20.15.
o Clasa muncitoare merge fn pa
radis : MIORIȚA — 9: 11,15; 13.30; 
15,45; 18,15; 20,45, GRADINA SE
LECT — 20.
o Adio, Petersburg : PACEA — 
16; 18: 20.
e Cowboy : POPULAR — 13,30; 
18: 20,15, RAHOVA — 15,30; 13:
20,13.
• Frontul nomad : COSMOS —
16: 18: 20.
• Felix «i Otllia : VIITORUL — 
15,30; 19.

teatre
• Opera Română : Lohengrin —
19,30.

• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19.30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.

• Teatrul Mic : Balul absolven
ților — 19,30.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cel șase — 19,30.

• Teatrul Giuleștl : Liola — pre
mieră — 19,30.

• Teatrul ..Ion Creangă" : Ha
rapnicul fermecat — 18.

• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninlgra ?1 Ali- 
gru — 17. (sala din str. Acade
miei) : Un băiat isteț și un rege 
nătâfleț — 15.

• Teatrul satiric muzical ,.C. TA- 
nase“ (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Jos pălăria ! — 19.30.

• Teatrul de revistă și comedie 
..Ion Vasilescu" : FU cuminte 
Cristofor I — 19,30.

■ f 
•1 
I 
I 
I
I
I
1
1
I
I
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I
1



viața internațională
ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCINTEII"

SECURITATEA Șl COOPERAREA — 
DEZIDERAT PE PLAN CONTINENTAL

Continuăm sâ publicăm răspunsurile unor 
personalități ale vieții publice dintr-o serie 
de lari europene și ale unor membri ai de
legațiilor participante la reuniunea de la 
Helsinki la întrebările adresate de ziarul 
„Scintela" : „CUM APRECIAU EVOLUȚIA

Șt STADIUL ACTUAL AL LUCRĂRILOR PRE
GĂTITOARE DE LA HELSINKI ? CE CONSI
DERAȚI CA ESTE DE FĂCUT PENTRU CA 
DEBUTUL CONFERINȚEI SA SE DESFĂȘOARE 
SUB CELE MAI BUNE AUSPICII I'.

DECLARAȚIA COMUNA
cu privire la convorbirile dintre L Brejnev și W. Brandt

NU UN EVENIMENT TRE

CĂTOR, CI ÎNCEPUTUL

EFECTIV AL UNEI NOI PE

RIOADE IN VIAȚA EUROPEI

AHTI KARJALAINEN, mi
nistrul afacerilor externe al 
Finlandei : ..Guvernul finlandez, 
In calitate de gazdă a consultărilor 
multilaterale de la Helsinki, este 
foarte bucuros de faptul că rezul
tatele obținute pină in prezent per
mit să se aprecieze că există voința 
politică a tuturor părților intere
sate cu privire la convocarea în 
mod cert a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa la 
sfirșitul lunii viitoare. Noi sintem 
gata de a contribui la'efortul depus 
in acest scop, prin toate mijloacele 
aflate la dispoziția noastră. în le
gătură cu aceasta, reamintesc că 
guvernul finlandez a propus ca a- 
ceastă conferință să se țină la Hel
sinki.

După părerea guvernului finlan
dez, conferința care se pregătește 
va avea urmări importante nu 
numai la nivel guvernamental, ci, 
de asemenea, la nivelul relațiilor 
dintre oameni. Dacă rezultatele vor 
fi cele pe care le așteptăm, atunci 
relațiile dintre guvernele și po
poarele europene vor evolua pe o 
bază nouă, care va permite dezvol
tarea lor într-o atmosferă de coo
perare și prietenie.

Consultările multilaterale 
de la Helsinki

O 0 E 0 H BBBBEQHB

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
HELSINKI 22 — De la trimisul 

nostru special. Dumitru Ținu : Dez
baterile din cadrul reuniunii multila
terale de la Helsinki consacrate pre
gătirii conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa au continuat, 
marți, la nivelul grupurilor de lu
cru. Astfel, grupul de lucru care se 
ocupă de cooperarea culturală a con
tinuat negocierile cu privire la re
dactarea directivelor referitoare la 
dezvoltarea schimburilor de persoane, 
în același timp, a avut o nouă întâl
nire grupul de lucru pentru coopera
rea economică, tehnico-științificâ și 
în domeniul protejării și ameliorării 
mediului înconjurător, care a exami

„Statele mici au de îndeplinit o îndatorire 
utilă in lumea de azi“

O declarație a cancelarului Austriei, Bruno Kreisky
VIENA 22 — Corespondență de la 

C. Vlad : „Conferința general-euro- 
peană pentru securitate și cooperare 
va reprezenta o expresie clară a po
liticii de destindere care constituie, 
in prezent, in mod fericit, o carac
teristică a Europei", a apreciat can
celarul Austriei, Bruno Kreisky, in
tr-o declarație rostită cu prilejul vi
zitei la Viena a primului ministru 
al Finlandei. Kalevi Sorsa. Șeful gu
vernului austriac și-a exprimat satis
facția pentru apropiata convocare a 
Conferinței europene. „Statele mici 
— a continuat cancelarul Kreisky —

Dacă nu se va găsi o soluție în conflictul cu Marea Britanie

„ISIANDA AR PRECONIZA 0 EVENIUAIĂ RETRAGERE 
DIN N.J.T.O."

— a declarat premierul Johannesson

REYKJAVIK 22 (Agerpres). — 
Referindu-se la recenta măsură a 
guvernului britanic privind trimite
rea de nave militare in interiorul 
zonei naționale de pescuit a Lslan- 
dei, premierul islandez, Olafur Jo
hannesson, a declarat, in_ cadrul 
unei conferințe de presă, că „in ca
rul eînd nu se va găsi grabnic o 
soluție in conflictul său cu Marea 
Britanie, Islanda ar preconiza o 
eventuală retragere din N.A.T.O.". 
Premierul Johannesson a arătat că 
pentru țara sa „este de o impor
tanță vitală că ce păstreze limita zo

T1RGUL INTERNAȚIONAL DE LA TUNIS

Pavilionul României vizitat de premierul H. Nouira

j TUNIS 22 (AgerpreiL — Pre- 
( mierul Tunisiei. Hedi Nouira,
’ a vizitat pavilionul românesc
l din cadrul Tirgului internațio-
’ nai de la Tunis. Apreciind bo-
\ pâția sortimentelor, produse ale
i industriei constructoare de ma-
' șini, produse chimice. electri-
l ce ți electronice, materiale de

I

In același timp, noi sperăm că 
reuniunea intereuropeană nu va re
prezenta un episod trecător, fără a 
lăsa urme, ci va marca efectiv în
ceputul unei noi perioade, mai fe
ricite, pentru popoarele țărilor par
ticipante".

ROLUL POPOARELOR

ÎN DETERMINAREA DESTI

NELOR CONTINENTULUI

NIKOLAI ALEXANDRO- 
VICI PANKOV, vicepreședin
tele Comitetului sovietic pen
tru securitate europeană : 
..Opinia publică sovietică apre
ciază că tendințele pdzitive în
dreptate spre slăbirea încordării 
europene și spre însănătoșirea con
tinuă a climatului politic pe conti
nent au fost marcate și prin sub
stanțiale progrese in ce privește 
pregătirea Conferinței generai- 
europene. Schimbul concret de 
păreri în privința problemelor 
practice oferă temei pentru prog
noze optimiste în ce privește 
conferința propriu-zisă. Cu toate 
că această fază pregătitoare s-a 
prelungit, iar in cursul consultări
lor au apărut divergențe privind a- 
bordarea unor probleme, se poate 
totuși constata o recunoaștere ge
nerală a importanței și utilității 
conferinței, precum și apropierea 
pozițiilor in numeroase probleme 
importante privind atit pregătirea 

nat propuneri cu privire la dezvol
tarea relațiilor comerciale intre sta
tele participante. Aspectele politice, 
juridice și militare aie securității 
europene, precum și regulile de pro
cedură ale viitoarei conferințe au 
fost abordate in cadrul întilnirilor 
unor grupuri de experți, care au 
continuat activitatea de redactare.

Toate aceste intilniri de lucru au 
fost marcate de preocuparea partici- 
panților de a găsi formule care sâ 
întrunească acordul tuturor părților, 
in vederea definitivării documentelor 
corespunzătoare. sore a ' asigura 
încheierea pregătirilor pentru con
ferință in timp util.

au de îndeplinit o îndatorire utilă 
in lumea de azi, și cu deosebire in 
Europa, iar această îndatorire nu 
poate fi împlinită decit intr-o lume 
a păcii**.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA s București, piața Scînteil. Tel. 17 C0 10. 17 GO 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din Întreprinderi șl instituții Din străinătate, abonamentele ea tac prin nROMPRESFlLATELlA« București — 
Calea Grlvlțel nr. 64—66 p.O.B. — 8001. Tiparul j Combinatul Poligrafia CASA SCINTEII « 86»

Premierul finlandez, Kalevi Sorsa, 
a evidențiat, la rindul său, că actua
lele consultări multilaterale pregăti
toare ale conferinței care au loc la 
Helsinki cunosc o evoluție pozitivă, 
fapt care îndreptățește speranța că 
forumul general-european se va pu
tea întruni, la nivelul miniștrilor de 
externe, în decurs de o lună.

nei naționale de pescuit La 50 de 
mile".

OSLO. — „Acest conflict nu poate 
fi soluționat prin utilizarea forței 
militare pentru impunerea punctu
lui de vedere al unei părți" — a 
declarat ministrul de externe al 
Norvegiei, Dagfinn Vaarvik, referin- 
du-se in cadrul dezbaterilor din 
Storting la implicațiile măsurii gu
vernului britanic de trimitere a 
unor nave militare în interiorul 
limitei naționale de pescuit a lslan- 
dei. El a afirmat că guvernul cău 
va acționa pentru găsirea .unei solu
ții In conflictul pescuitului.

construcții ți bunuri de con
sum, cit și calitatea exponate
lor noastre, primul ministru tu
nisian a reliefat evoluția as
cendentă a cooperării econo
mice romăno-tunisiene. precum 
și posibilitățile existente pen
tru dezvoltarea sa in conti
nuare. 

1

4

practică a acesteia, cit și conținu
tul său.

Un rol mereu crescind in evolu
ția evenimentelor pe calea păcii și 
înțelegerii în Europa sint chemate 
să-1 joace mișcările sociale de di
ferite orientări politice, toate for
țele iubitoare de pace. Opinia pu
blică din Europa dispune de reale 
posibilități in determinarea desti
nelor păcii pe continentul nostru".

„NE AFLĂM

PE UN DRUM BUN"

LIUBLICA STANIMIROVICI, 
reprezentantul R. S. F. Iu
goslavia la convorbirile mul
tilaterale de la Helsinki t 
„Sint optimistă. Consider că s-au 
creat toate premisele pentru convo
carea Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa la timpul 
prevăzut. Nu există nici un motiv 
de amînare. Este adevărat că mai 
trebuie rezolvate o serie de ches
tiuni legate de pregătirea conferin
ței, dar avem toate posibilitățile să 
le rezolvăm cu succes pină la data 
de 1 iunie, cind consultările noas
tre urmează să ia sfirșit.

Așa cum se știe, principala noas
tră misiune a fost aceea de a for
mula — intr-o manieră concisă, dar 
clară — ordinea de zi și obiectivele 
conferinței, nivelul de reprezentare 
și o serie de alte chestiuni de ordin 
organizatoric. Este ceea ce in linii 
generale s-a și realizat. Ne aflăm 
pe un drum bun“.

Vizita delegației de acti
viști ai P.C.R. la Budapesta. 
La invitația C.C. al P.M.S.U. a so
sit la Budapesta o delegație de acti
viști ai P.C.R., condusă de Trandafir 
Cocirlă, membru supleant, al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Caraș-Severin. 
La aeroportul Ferihegy din Buda
pesta, delegația a fost salutată de 
Hary Bela, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.M.S.U. A fost de față 
loan Cotoț, ambasadorul României 
la Budapesta.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosighin, l-a primit De David 
Rockefeller, președintele băncii a- 
mericane ..Chase Manhattan", care 
face o vizită la Moscova. A avut loc 
o convorbire in legătură cu evolu
ția relațiilor economice dintre cele 
două țări.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu 

En-lai, și vicepremierul grec Niko- 
laos Makarezos, aflat în vizită în 
R. P. Chineză, au avut o convorbire, 
marți, la Pekin, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească — re
latează agenția China Nouă.

Convorbiri franco-brita- 
niC6« Președintele Georges Pom
pidou și primul ministru britanic, 
Edward Heath, au avut marți la Pa
latul Elysăe a treia și ultima 
rundă de convorbiri oficiale. Cei doi 
oameni de. stat au procedat la o tre
cere in revistă a pozițiilor respective 
in probleme de interes reciproc, eu
ropene și mondiale. Președintele 
Pompidou a calificat contactele ca 
„foarte pozitive".

0 noua întîlnire a dele
gațiilor sovietică și ameri- 
CCUlâ a avu^ J°c Geneva In 
cadrul discuțiilor privind reducerea 
armamentelor strategice, anunță a- 
genția T.A.S.S.

0 delegație a Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din 
Românin, condusă de Constantin 
Herescu, membru al Comitetului 
Executiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R., președinte al Comitetului 
Uniunii Sindicatelor din agricultură, 
industria alimentară și apelor, a fă
cut o vizită în Iran, la invitația Or
ganizației centrale a muncitorilor din 
această țară. Delegația română a fost 
primită de Amir Ghassem Moini, 
ministrul muncii și problemelor so
ciale, și Manoutcher Kalali, ministru 
de stat, secretar general al partidu
lui de guvemămînt „Iran Novin", și 
a avut convorbiri cu conducerile Or
ganizației centrale a muncitorilor. 
Uniunii naționale a cooperativelor de 
consum și Organizației asigurărilor 
sociale.

La Curtea Internaționale 
de Justiție de la Haga au in_ 
ceput audierile in problema expe
riențelor nucleare franceze in sudul 
Oceanului Pacific — chestiune su
pusă C.I.J. de guvernele Australiei 
si Noii Zeelande. Franța, care nu re
cunoaște competenta C.I.J. in aceas
tă chestiune, nu este reprezentată la 
dezbateri. în intervenția sa, minis

în spiritul relațiilor de solidaritate 

dintre P. C. R. și celelalte partide 
comuniste și muncitorești

TOKIO ! întrevederea pre
ședintelui C.C. al P.C. din 
Japonia cu ambasadorul 

României
TOKIO 22. (Corespondență de la 

FI. Țulu). — Președintele C.C. al 
Partidului Comunist din Japonia, 
Sanzo Nosaka, a primit luni pe am
basadorul țării noastre în Japonia, 
Nicolae Finanțu, cu care a axoiT o 
convorbire.

în cursul întrevederii, ambasado
rul român a transmis un salut din 
partea secretarului general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresat condu
cerii P.C.J. șl a reînnoit invitația ca 
o delegație a C.C. al P.C.J. că vizi
teze România.

Au fost discutate probleme de in
teres comun privind relațiile dintre 
cele două partide.

ORIENTUL APROPIAT
• Raportul secretarului general O.N.U. • Situația din 

Liban continuă să se normalizeze
NEW YORK 22 (Agerpres). — La 

New York a fost dat publicității ra
portul secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, cu privire la situa
ția din Orientul Apropiat. Raportul 
trece in revistă eforturile din ulti
mii ani pentru reglementarea situa
ției din această regiune.

Apreciind câ țările implicate în 
conflict trebuie să folosească vii
toarele dezbateri de la Națiunile 
Unite pentru promovarea unei solu
ții, raportul arată că „acest efort 
trebuie să includă o nouă abordare 
a posibilităților și procedurilor Con
siliului de Securitate și explorarea 
tuturor mijloacelor pe care cadrul 
Națiunilor Unite le oferă pentru 
obținerea uneL reglementări juste și 
durabile".

trul australian al justiției. Lionel 
Murphy, a declarat câ „experiențele 
nucleare franceze constituie o vio
lare a suveranității teritoriale a Aus
traliei și a principiului libertății 
mărilor, ele reprezentind. totodată, 
un pericol pentru populația austra
liană, care poate avea de suferit de 
pe urma căderilor radioactive".

Miniștrii de externe al 
Bulgariei și Ungariei - Pe- 
tăr Mladenov și Jânos Peter — au 
început marți, la Sofia, convorbiri 
oficiale, in cadrul cărora vor fi abor
date probleme referitoare la actuala 
situație pe plan internațional, pe 
continentul european, în special pri
vind apropiata conferință de securi
tate și cooperare.

Islanda a hotărît să recu
noască R. P. D. Coreeană, 
anunță un comunicat oficial difuzat 
la Reykjavik.

Președintele Zamblei, 
Kenneth Kaunda. a avut o întreve
dere cu secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, care întreprinde o 
vizită oficială in această tară. In nu
mele guvernului său. Kaunda a pre
zentat un memorandum in care cere 
Națiunilor Unite să-și sporească spri
jinul acordat popoarelor din Africa 
australă. Secretarul general al O.N.U. 
a declarat că Națiunile Unite vor a- 
juta Zambia sâ-și consolideze secu
ritatea națională si o va susține în 
lupta sa curajoasă pentru libertate 
și independentă.

La încheierea vizitei în 
CllbC 3 delegației Frontului Pa
triotic Laoțian, condusă de Nouhak 
Phoumsavan,’ membru al Comitetu
lui Permanent al C.C. al F.P.L., a 
fost dat publicității un comunicat co
mun, in care 6e relevă satisfacția 
celor două părți pentru relațiile fră
țești statornicite între popoarele 
Laosului și Cubei. S-a subliniat, tot
odată, aportul forțelor progresiste 
din Asia, Africa și America Latină 
la întărirea luptei popoarelor pentru 
eliberare națională.

Premierul Consiliului de 
Administrație al R.P.D. Co- 
1*66116,  Kim Ir’ a primit delesa_ 
ția Consiliului orașelor japoneze de 
coastă pentru promovarea comerțu
lui j a pono-coreean, care efectuează o 
vizită la Phenian. Au fost abordate 
probleme a’c schimburilor comercia
le dintre R.P.D. Coreeană și orașele 
japoneze reprezentate in acest con
siliu.

Demisia ministrului de 
interne bolivian, președintele 
Bolivlei, Hugo Banzer, a acceptat de
misia prezentată de către ministrul 
de interne. Alfredo Arce Carpio, nu- 
mindu-1 In postul rămas vacant pe 
colonelul Valter Castro Avendano. 
Totodată, șeful statului a procedat la 
Înlocuirea colonelului Caballero din 
funcția de comandant al poliției bo- 
liviene cu colonelul Râul Tejerina. 
Observatorii din La Paz. relevă agen
ția Reuter, apreciază că cele două 
remanieri au pus capăt crizei din ca
drul ooallției guvernamentale. dar 
starea de tensiune continuă să per
siste încă pe scena politică boliviană.

HELSINKI > Vizitele amba
sadorului român la președinții 

P.C. și P.S.D. din Finlanda
HELSINKI 22 (Agerpres). — In le

gătură cu plecarea sa definitivă din 
Fmlanda. ambasadorul României la 
Helsinki. Mircea BăLănescu. a făcut 
o vizită președintelui P.C. Finlandez. 
Aarne Saarinen.

Cu acest prilej, președintele P.C. 
Finlandez a transmis secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un călduros salut și a dat o înaltă 
apreciere relațiilor principiale, tovă
rășești dintre P.C.R. ai P.C. Finlan
dez.

★
In aceeași zi. ambasadorul român 

a făcut o vizită de rămas bun pre
ședintelui Partidului Social-Demo
crat. Rafael Paasio. care sl-a ex
primat satisfacția în legătură cu dez
voltarea relațiilor dintre P.C.R. și 
P.S.D., transmiți nd un călduros salut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

BEIRUT 22. — Primul ministru
Amin El Hafez a conferit cu mem
brii Comitetului mixt libano-palesti- 
nean, instituit in vederea reglemen
tării relațiilor dintre autoritățile de 
la Beirut și organizațiile palestinene 
staționate pe teritoriul Libanului. In 
cadrul întrevederii, la care au asis
tat comandantul-șef al armatei și 
alți ofițeri superiori libanezi, au fost 
evocate eforturile depuse de cele 
două părți in vederea respectării 
prevederilor acordului intervenit re
cent intre autorități și organizațiile 
palestinene.

Postul de radio Beirut a difuzat 
un comunicat al Comandamentului 
armatei libaneze, in baza căruia res- 
stricțiile de circulație au fost ridi
cate, marți. pe întreg teritoriul 
țării, între orele 3,00—20,00 G.M.T.

ÎNTREVEDERE
lEDUCTHO—H.KISSINGER

PARIS 22 (Agerpres). — în ca
drul convorbirilor privind aplicarea 
prevederilor Acordului de la Paris 
asupra Vietnamului. Le Duc Tho. re
prezentant al guvernului R. D. Viet
nam. și Henry Kissinger, consilierul 
special al președintelui S.U.A. pen
tru problemele securității naționale, 
an avut, marți, o nouă întrevedere 
in suburbia pariziană Gif-sur- 
Y vette.

★
HANOI. — Un purtător de cuvînt 

al M.A.E. al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că la 20 mai avioane ale 
S.U.A. au efectuat alte zboruri de 
recunoaștere in regiunea Hai Hau, 
din provincia Cia Nam Ha, și în 
regiunea Tien Hai, din provincia 
Thai Binh. Declarația sublinia
ză că aceste noi acte de în
călcare a suveranității R. D. Viet
nam și a prevederilor Acordului de 
la Paris, întreprinse intr-un moment 
in care se desfășoară convorbiri in
tre reprezentanții R. D. Vietnam și 
S.U.A., nu pot avea decit un 
efect negativ asupra acestor între
vederi.

Convorbirile dintre 
cele două părți 

sud-vietnameze
PAHIS 22 (Agerpres). — Marți a 

avut loc, în suburbia pariziană la 
Celle Saint Cloud, o nouă întreve
dere a reprezentanților Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud și a repre
zentanților administrației de la Sai
gon, in cadrul convorbirilor politice 
desfășurate intre cele două părți 
sud-vietnameze în conformitate cu 
prevederile Acordului de la Paris 
asupra Vietnamului. Nguyen Van 
Hieu, conducătorul delegației G.R.P. 
la convorbiri, a relevat, la încheierea 
întrevederii, că adihinlstrația de la 
Saigon refuză să recunoască realită
țile existente in Vietnamul de sud și 
adoptă o atitudine contrară esenței 
Acordului de la Paris asupra Viet
namului.

Acțiuni care contravin 
Acordului cu privire 

la restabilirea păcii in Laos
SAM NEU A 22 (Agerpres). — Po

trivit agenției Khaosan Pathet Lao, 
Comandamentul Suprem al Armatei 
Populare de Eliberare a Laosului 
a dat publicității un comunicat care, 
citind informații anunțate chiar de 
Pentagon, arată că, incepind din ia
nuarie a.c., aviația S.U.A. a lansat 
82 082 tone de bombe asupra teri
toriului laoțian. De asemenea, se 
spune In comunicat, in perioada 
care a trecut de la semnarea acor
dului intervenit intre cele două 
părți cu privire la restabilirea păcii 
in Laos, forțele adverse F.P.L. au 
continuat să efectueze atacuri asu
pra regiunilor administrate de pa- 
trioți, provocind populației civile 
pierderi umane și materiale.

Aceste acțiuni nu fac altceva de
cit să contravină acordului interve
nit intre F.P.L. și guvernul de la 
Vientiane și sâ împiedice realizarea 
păcii și reconcilierii naționale in 
Laos, se spune in încheierea comu
nicatului.

BONN 22 (Agerpres). — Declara
ția comună cu privire la convorbi
rile dintre Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și cancelarul R.F.G., Willy 
Brandt, arată că cele două părți 
și-au exprimat dorința de a-și ex
tinde relațiile și. ca o completare 
la acordurile semnate în timpul vi
zitei. să încheie noi acorduri, in spe
cial privind colaborarea tehnico- 
stiințifică, transporturile auto, navi
gația maritimă, colaborarea in do
meniul mediului ambiant, precum și 
în alte domenii. Ele au salutat tra
tativele care au loc în prezent în le
gătură cu o serie de mari proiecte 
industriale, inclusiv în legătură cu 
proiectul construcției in Uniunea So
vietică, cu participarea unor firme 
din R.F.G., a unui combinat meta
lurgic.

S-a convenit să se stimuleze co
laborarea in elaborarea unor tehno
logii avansate și crearea unor noi ca

Coordonatele politicii interne 
și externe a guvernului chilian

Mesajul anual al președintelui Allende

SANTIAGO DE CHILE 22. (Co
respondență de la E. Pop). — Pre
ședintele Republicii Chile. Salvador 
Allende, a prezentat, in fața came
relor reunite ale Congresului Națio
nal, mesajul anual consacrat politi
cii interne și externe a guvernului.

Documentul reafirmă hotărîrea gu
vernului de a asigura continuitatea 
regimului democratic, de a-și înde
plini datoria do a păstra ordinea 
publică odată cu impulsionarea 
transformării societății. Transferarea 
puterii economice către clasa mun
citoare continuă să aibă loc în for
mele enunțate în programul guver
nului — se spune în mesaj. In 1970, 
statul chilian controla doar 3 la sută 
din volumul producției, astăzi acest 
procent se ridică la 30 la sută.

Președintele Allende a atras aten
ția asupra încercărilor reacțiunii In
terne și externe de a împiedica îna
intarea țării spre socialism prin 
tentative deliberate de a provoca o 
criză economică. In acest sens, șeful 
statului "a- relevat necesitatea con
certării tuturor eforturilor în direc
ția învingerii dificultăților momen
tului.

IA ADDIS ABEBA, 
în preziua reuniunii jubiliare a 0. U. A.
© 0 nouă etapă a colaborării intre țările africane
• „Acordăm o înaltă apreciere excelentelor raporturi 

între România șl Africa"

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

Addis Abeba, orașul în care in pri
măvara anului 1963 lua ființă Or
ganizația Unității Africane, (O.U.A.), 
trăiește din plin atmosfera caracte
ristică marilor evenimente jubiliare. 
Joi, în impunătoarea sală de confe
rințe a „Casei Africii", unde, in urmă 
cu un deceniu, reprezentanți din toa
te colțurile continentului dădeau glas 
aspirației popoarelor lor spre înțele
gere și cooperare semnind „Carta 
unității africane", se vor întilni din 
nou șefi de state și de guverne din 
peste 40 de țări ale continentului 
pentru a face bilanțul drumului stră
bătut de O.U.A. in această perioadă 
și a trasa căile evoluției viitoare. 
Acest fapt conferă reuniunii jubi
liare din capitala Etiopiei (24—25 
mai) și celei de a X-a conferințe la 
nivel inalt a O.U.A., care-i va urma 
(26—27 mai), atributele unor impor
tante intilniri internaționale.

Aceste intilniri au fost precedate 
de o amplă activitate pregătitoare. 
Aproape întreaga lună mai a fost de 
fapt o succesiune de reuniuni și con
ferințe (întilnirea Comitetului elibe
rării, conferința miniștrilor de ex
terne etc), încununate acum de eve
nimentul din frumoasa capitală a 
Etiopiei. Arterele sale largi și drep
te, mărginite de arbori exotici, sint, 
în aceste zile, mai animate decit ori- 
cind. Marile hoteluri „Imperial", 
„Etiopia", „Ras" și altele sint arhi
pline. O atmosferă de intensă activi
tate cunoaște „Casa Africii"; se sta
bilesc contacte, se fac schimburi de 
opinii, se Încheie ultimele pregătiri 
de ordin tehnico-organizatoric. Cu 
deosebită satisfacție sint apreciate 
rezultatele dezbaterilor miniștrilor de 
externe africani, care au aprobat in 
unanimitate importantul document 
„Noua strategie pentru eliberarea 
deplină a continentului", ce urmează 
sâ fie înaintat șefilor de state, și 
care prevede măsuri concrete, atit pe 
planul fiecărei țări africane in parte, 
cit și pe plan internațional, în ve
derea intensificării luptei pentru eli
berarea popoarelor din Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau, din cele
lalte teritorii africane aflate încă sub 
dominația colonială.

Făcind bilanțul primului deceniu 
de activitate al O.U.A., observatorii 
politici din capitala etiopiană, ca și 
din celelalte capitale africane, sint 
unanimi in a considera că, in ciuda 
greutăților inerente, organizația a ju
cat un incontestabil rol pozitiv, spo- 
rindu-și continuu prestigiul și influ
ența. Numărul statelor membre a 
crescut de la 30, cit era în momentul 
fondării, la 41 in prezent. Organiza
ția a Întreprins numeroase acțiuni pe 
linia decolonizării, sprijinind., pe plan 
diplomatic și material, mișcările de 
eliberare, a intervenit cu succes pen
tru reglementarea diferendelor apă
rute in diferite regiuni ale Africii, a 

pacități de producție, îndeosebi în 
construcția de mașini-unelte. apara
te și motoare pe teritoriul U.R.S.S.

Exam ini nd problemele internațio
nale. părțile au relevat că în pro
cesul destinderii în Europa s-a reali
zat un progres simțitor. A fost ex
primată speranța că negocierile mul
tilaterale pregătitoare de la Helsinki 
vor fi Încheiate in curind. confe
rința va fi convocată în viitorul cel 
mai apropiat șl se va desfășura la 
nivelul corespunzător însemnătății 
internaționale a acestei acțiuni. In 
problemele legate de reducerea re
ciprocă a forțelor armate si arma
mentelor in Europa centrală, părți
le au opinat că reglementări coor
donate. corespunzătoare principiului 
nepreludicierii securității statelor 
participante, ar corespunde scopului 
întăririi păcii în Europa. •

Președintelui federal. Gustav Hei
nemann, și cancelarului Willy Brandt 
le-au fost adresate invitații de a 
face vizite oficiale in Uniunea So
vietică. Invitațiile au fost acceptate.

Referindu-se la creșterea bazei so- 
cial-politice a guvernului, demon
strată de recentele alegeri parla
mentare, președintele Allende a 
anunțat că se are in vedere elabo
rarea unei noi Constituții care »â 
corespundă realităților actuale. *

Abordind coordonatele politicii ex
terne a țării, președintele Allende a 
arătat că aceasta corespunde, exclu
siv, intereselor poporului, reflectind 
natura politicii interne chiliene. 
„Ne-am propus, a subliniat in con
tinuare președintele Allende, să în
treținem relații cu toate popoarele 
lumii, dincolo de deosebirile de na
tură ideologică. Aceasta ne-a dus 
la recunoașterea diplomatică și la 
stabilirea de raporturi de prietenie 
șl cooperare. Pe planul relațiilor cu 
celelalte țări latino-americane, con
tribuția guvernului chilian s-a ma
terializat în impulsionarea unui nou 
tip de legături regionale, corespun
zătoare intereselor naționale ale 
popoarelor de pe continent. Pentru 
noi, a relevat Salvador Allende, so
lidaritatea și ajutorul țărilor prie
tene, in special ale țărilor socialiste, 
au o mare importanță".

stimulat eforturile depuse de statei» 
continentului pentru dezvoltare eco
nomică, pentru promovarea educa
ției, științei și culturii.

Referindu-se la rolul crescind al 
O.U.A., la sarcinile noi care ii revin 
in prezent, secretarul general al or
ganizației, Nzo Ekangaki, a sub
liniat, in cadrul unui interviu, că 
schimbările survenite în ultimul do 
ceniu in viața internațională și pe 
continent au dat un sens nou con
ceptului de unitate africană, au făcut 
să se treacă la o etapă nouă, „cind 
nu este suficient să fie menținută 
organizația, ci trebuie să se acțio
neze pentru a o face mai eficientă, 
pentru a-i scoate și mai mult în e- 
vidență prezența politică și econo
mică. în acest sens, O.U.A. va con
tinua să acționeze cu toată hotărîrea 
în vederea eliberării celor 30 de mi
lioane de africani aflați sub jugul 
colonialismului, elaborind măsuri co
respunzătoare, va acorda întreaga a- 
tenție consolidării independenței ti
nerelor state". In cursul sesiunii ju
biliare vor*  fi adoptate, pe lingă 
documentul amintit, o importantă 
declarație politică, precum și o ve
ritabilă Cartă economică, comer
cială și monetară a Africii. „Prin 
acest ultim document — a menționat 
interlocutorul — statele continentu
lui se vor angaja să coopereze mai 
strins Intre ele, valorificindu-și mai 
bine resursele proprii in folosul po
poarelor lor, sâ-și îndrepte atenția 
spre dezvoltarea relațiilor africane 
în toate domeniile : al economiei, in
vestițiilor, schimburilor științifice și 
culturale etc".

Referindu-se la relațiile O.U.A. cu 
diverse state, N. Ekangaki a acordat 
o înaltă apreciere legăturilor cu țara 
noastră, politicii de pace și colabo
rare internațională promovate de 
România. El a ținut să sublinieze 
caracterul realist și constructiv al a- 
cestei politici, exprimîndu-și satis
facția pentru dezvoltarea continuă a 
raporturilor româno-africane. N. E- 
kangaki a declarat că a urmărit cu 
deosebit interes, ca pe un memorabil 
eveniment, vizita întreprinsă anul 
trecut in Africa de președintele Con
siliului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, pe care a apreciat-o ca 
„o dovadă a excelentelor raporturi 
intre România și Africa".

Impresionantă manifestare a creș
terii rolului Africii in viața interna
țională, cea de-a X-a aniversare a 
creării O.U.A. va fi marcată nu nu
mai prin cele două reuniuni din ca
pitala Etiopiei, ci și printr-o serie de 
manifestări cu caracter popular, care 
vor fj organizate in toate țările 
membre ale organizației.

Nicolae N. LUPU
Addis Abeba, 22


