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Interviul acordat de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 

unui grup de ziariști iranieni
ÎN PAGINA A V-A

VIZITA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU IN ITALIA 

continuă in aceeași ambianță de prietenească ospitalitate, 
stimă reciprocă, conlucrare fructuoasă

• Pe scurt, din țară •

Ieri a început vizitarea regiunii de nord - prilej de cunoaștere a realităților 
țării, de intilniri cu oamenii muncii și de contacte nemijlocite cu cercurile 

economice în scopul unei noi dezvoltări a cooperării româno-italiene

O călduroasă 
ceremonie la

Palatul Quirinale
După luita manifestărilor ofi

ciale, a convorbirilor la nivel 
înalt, care au stat sub semnul în
țelegerii reciproce și al caldei 
cordialități, după semnarea unor 
documente de excepțională însem
nătate pentru evoluția viitoare a 
raporturilor de colaborare și prie
tenie româno-italiene, pe prim- 
pian situîndu-se Declarația So
lemnă Comună, miercuri a în
ceput cea de-a doua parte a vi-, 
zitei oficiale a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Oaspeților (ie o- 
noare români li se oferă prilejul de 
a cunoaște nemijlocit munca și 
realizările harnicului și talentatu
lui popor italian, de a vedea

Plecarea I
...Roma. Palatul Quirinale. Pre

ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu străbat, 
împreună cu președintele Giovanni 
Leone și soția sa, Vittoria Leone, 
fastuoasa sală „Corazzieri", îndrep- 
tîndu-se spre curtea de onoare, 
unde are loc ceremonia de rămas 
bun.

O gardă militară, cu muzică și 
drapel, prezintă onoruL Răsună 
acordurile imnurilor de stat ale 
României și Italiei. Cei doi șefi de 
stat trec in revistă garda de onoa
re, înclinindu-se în fața drapelelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Giovanni Leone își 
string cu cordialitate mina, se îm
brățișează. Un gest plin de căldu
ră umană, dar și de o profundă 
semnificație, expresie a stimei și 
respectului reciproc, a trăiniciei 
relațiilor dintre țările noastre. Cei 
do! oameni de stat exprimă urări 
reciproce de fericire și pros peri ta- 

chipul Italiei, al oamenilor săi 
muncitori, de a lua contact cu cul
tura, gîndirea și arta țării gazdă. 
„Acest chip al Italiei, care poate 
să rămînă în inima și sufletul 
dumneavoastră", după cum s-a 
exprimat președintele Giovanni 
Leone, adresîndu-se șefului stalu
lui român.

Poate că nici o altă zonă nu 
este atît de reprezentativă pentru 
a ilustra realizările obținute de 
Italia contemporană, pe calea dez
voltării ei economice, ca „triun
ghiul industrial" Genova—To
rino—Milano — cele trei etape 
succesive înscrise pe itinera
rul vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

a Genova
te pentru popoarele român și 
italian.

La rindul său, tovarășa Elena 
Ceaușescu își ia un călduros rămas 
bun de la soția președintelui 
Leone.

In sunetul trompetelor, cortegiul 
oficial, escortat de motocicliști, se 
îndreaptă spre aeroportul Ciam- 
pino.

Și aici, conducătorului României 
socialiste i se dau onorurile mi
litare. La ora 10 și 50 de minute, 
avionul special, pus la dispoziție 
de președintele Italiei, își ia zbo
rul spre Genova.

împreună cu înalții oaspeți ro
mâni, cu persoanele oficiale care-1 
însoțesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu în vizita sa în Italia, la 
bordul navei aeriene se află mi
nistrul secretar de stat Giulio Ca- 
jati, precum și Antonino Restivo, 
ambasadorul Italiei la București.

Un gest simbolic pentru prietenia dintre cele douâ țâri și popoare

Primire entuziastă în cetatea
vechilor cuceritori ai oceanelor

...După 50 minute de zbor, a- 
vionul aterizează pe pista aeropor
tului Genova.

La coborîrea din avion, președin
tele Consiliului de Stat și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt întîmpinați 
și salutați cu deosebită căldură de 
prefectul orașului Genova, Giaco

mo Veglia, și de Giancarlo Piom
bino, primarul orașului Genova 
— cu soțiile, precum și de alte 
oficialități locale, civile și militare. 
O companie cu drapel prezintă o- 
norul în timp ce se intonează imnu
rile de stat ale României și Italiei.

„Genova Superba", străvechea 

așezare ligură, republica înflori
toare de acum cîteva veacuri, se 
înfățișează privirilor ca un imens 
amfiteatru. Strîns în chingi între 
munte și mare. în ultima vreme 
orașul s-a dezvoltat pe vertica-,
(Continuare în pag. a Il-a)

0 metodă de lucru deo
sebit de eficientă:

rea arborilor cu coronament și fa
sonarea materialului lemnos in de
pozite de preindustrlalizare. Noua 
tehnologie permite scoaterea inte
grală a lemnului din pădure și re
ducerea substanțială a pierderilor, 
o serie de operații grele, cum sint 
cepuirea șl cojirea — efectuindu-se 
pe platforme special amenajate, in 
condiții mult îmbunătățite. Pină 
acum, după acest procedeu au fost 
recuperate și supuse procesului de 
prelucrare peste 70 000 metri cubi 
de masă lemnoasă.

In cea de-a doua de
cadă a lunii mai, taminorișm 
brăileni au realizat mai mult de 150 
tone laminate finite peste sarcinile 
de plan. Cantitatea se adaugă celor 
5-14 tone laminate obținute in pri
ma decadă a lunii, ridicind astfel 
cota realizărilor peste prevederi de 
la începutul anului, la aproape 
4 000 tone.

La Rm. Sărat a început 
construcjia unui nou car
tier de locuinfe, ">
mare parte muncitorilor, tehnicie
nilor și specialiștilor care lucrează 
la fabrica de garnituri de frină și 
etanșare.

Un nou ansamblu de locuințe a 
început să prindă contur la Ne- 
hoiu. El este destinat muncitorilor 
forestieri și celor de la noua fa
brică de mobilă din localitate.

Cu două luni mai de- 
Vrem© au f°st Pu*t'e parțial in 
funcțiune două noi capacități de 
producție. Este vorba de atelierul de 
piese de schimb și de atelierul de 
reparații pentru mașini electrice și 
transformatoare de la Combinatul 
chimic din Craiova, care vor con
tribui la lărgirea gamei de piese 
produse în țară, pentru utilaje, in
stalații chimice, mașini și aparate 
electrice și la executarea operativă 
a lucrărilor de revizie și reparație, 
la scurtarea termenului de stațio
nare a instalațiilor.

Satul românesc de va- 
CUnfâ deschis porțile pentru 
turiști. Pină acum, 28 de județe au 
construit în „vatra satului" de la 
Mamaia case țărănești, hanuri și 

De aici o palmă de pămînt, 
de dincolo alfa 

AȘA SE ADUNĂ
MII DE HECTARE PENTRU 

PORUMB SI FURAJE 
5

Acțiunea gospodărească de identificare și insămin- 
țare a tuturor terenurilor necultivate pină acum 

se desfășoară cu bune rezultate
Citiți in pagina a IV-a relatări ale coresponden

ților noștri din județele Alba, Olt și Covasna

alte unități de desfacere. Turiștii 
au astfel posibilitatea să facă cu
noștință cu specificul bucătăriei 
românești din fiecare județ, cu cra
mele de vinuri, cu produsele de 
artizanat etc. Cele mai apreciate 
case din „sat" sint : casa vrin- 
ceană, casa" prahoveană, casa vil- 
ceană j.a.

Cum să ne decorăm șl 
să ne mobilăm locuința ? 
Iată o întrebare la care cetățenii 
din București pot beneficia de 
răspunsurile competente ale unor 
artiști decoratori și arhitecți, care 
se deplasează la domiciliu și. in 
funcție de amplasarea, dimensiuni
le locuinței, ca și de gustul loca
tarului, propun soluții atractive de 
ornare sau mobilare. Inițiativa a- 
parține consiliului popular munici
pal. care a înființat, in cadrul ma
gazinului „Apartamentul", un birou 
de consultații pentru decorarea și 
mobilarea locuințelor.

„Hebe" la Sîngeorz-Băl. 
Tn localitatea Singeorz-Băi. din 
județul Bistrița-Nâsăud, a fost dat 
in folosință hotelul balnear „Hebe", 
o construcție cu 9 etaje. Cele 
450 de camere ale noului hotel sint 
dotate cu mobilier modern, Înzes
trate cu instalații de încălzire cen
trală. de apă caldă și rece, oferind 
condiții deosebit de bune pacien- 
ților. La dispoziția acestora mai 
stau, in incinta hotelului, pe lingă 
baza de tratament hidro terapeut ic 
$i fizioterapeutic, un club, două 
restaurante și o cantină cu 480 de 
locuri.

„Gramul, secunda și 
calitatea pe primul plan", 
inițiativă aplicată de colectivul 
Fabricii de tricotaje din Miercurea 
Ciuc, s-a soldat cu bune re
zultate. De la începutul anu
lui și pină acum, colectivul între
prinderii a economisit o cantitate 
de fire din care se pot obține 8 000 
de tricotaje. In același timp, volu
mul producției de calitatea întii a 
sporit de la 80 la 82,3 la sută.

Radiogramele sosite in 
ultimele 24 de ore 13 disPc’ 
ceratul central al comandamentu
lui marinei civile „Navrom" atestă 
faptul că in prezent pe mările și 
oceanele lumii se află in cursă 60 
de nave sub pavilion românesc. In 
baza relațiilor comerciale pe care 
țara noastră le întreține cu peste 
o sută de țări din lume, echipajele 
flotei maritime transportă o parte 
Însemnată a mărfurilor destinate 
exportului.

,Bun venit la Genova' — urează Jnalfilw oaspeți români prefectul orașului Omagiu al clamei muncitoare italiene pentru conducătorul României socialiste

Viața' 

internațional^;"

- Atmosferă de lucru la 
Helsinki

- Restructurări politice 
in Olanda

- Țările africane doresc 
consolidarea indepen
denței și intensificarea 
dezvoltării economice

- Acțiuni ofensive ale 
forțelor de eliberare 
din Guineea-Bissau

- Preocupările O.I.M. în 
sprijinul emancipării 
economice și sociale
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu in Italia

La „Palazzo Bianco'

(Urmare din pag. I)

lâ. Masivele „Grattacieli", con
strucții de beton și sticlă, s-au 
încastrat parcă în roca muntelui. 
Alături de ele, palatele de mar
mură. cu coloane și arabescuri, cu 
grădini ascunse după palmieri. Iar 
din bulevardele largi, inundate de 
unda verde a vegetației medite
raneene, pornesc ca niște raze u- 
licioare strimte, pe alocuri doar 
de 2—3 metri, cu case scunde, care 
amintesc de vechea Genovă.

„Sîntem fericiți 
să vă avem ca oaspeți 

ai combinatului 
siderurgic55

înscris pe agenda vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, a- 
cest gigant industrial ocupă o su
prafață de aproape un milion și 
jumătate de metri pătrați, dintre 
care mai bine de o treime repre
zintă teren smuls apelor mării 
prin impresionante lucrări de în
diguiri.

Intrat In funcțiune în 1953, 
combinatul este dotat cu teh
nică modernă și produce, anual, 
peste 2 000 000 tone de oțel.

La intrarea în incinta combina
tului, președintele Consiliului de 
Stat este întîmpinat cu vii a- 
plauze de un mare număr de mun
citori. Clasa muncitoare italiană a- 
duce omagiul său României socia
liste, conducătorului ei, poporului 
român prieten.

Luînd cuvintul. Enrico Radaelli, 
președintele grupului „Italsider", 
societate cu participație de stat, 
din care face parte și combinatul 
„Oscar Sinigaglia", a urat în nu
mele celor 48 000 salariați ai 
grupului un călduros bun sosit 
înalților oaspeți. „Sîntem deosebit 
de onorați de vizita dumneavoas
tră, domnule președinte, și sîntem 
fericiți să vă avem ca oaspete. Cu
noaștem activitatea dumneavoas
tră multilaterală și importantă și 
vă stimăm în mod sincer. Știm că

Faima și mîndria orașului o con
stituie și astăzi portul vegheat ca un 
paznic solitar de bătrinul far Lan
terna, al cărui act de naștere a 
fost semnat în 1544. Aici, in ve
cinătatea mării, de unde au por
nit și spre Pontul Euxin corâble- 
rii genovezl, aducînd mărfuri în 
Țările Române, se află zona in
dustrială, dominată de șantierele 
navale, de combinatul siderurgic 
„Oscar Sinigaglia" din cadrul 
grupului „Italsider".

și în România se depun eforturi 
pentru dezvoltarea cu succes a in
dustriei siderurgice. Urmărim cu 
simpatie și mult interes dezvol
tarea productivă și tehnologică a 
uzinelor din țara dumneavoastră, 
îndeosebi a marelui combinat si
derurgic de la Galați, destinat să 
devină una din uzinele cele mai 
modeme din Europa. Vom fi foar
te bucuroși să intensificăm și să 
adincim schimbul de experiență 
cu tehnicienii români, schimbul de 
idei și de informații ce se pot do
vedi utile pentru dezvoltarea eco
nomică a țărilor noastre".

Oaspeții sînt invitați apoi în 
clădțrea principală. Aici, Giorgio 
Maestrini. directorul combinatu
lui, a dat explicații în fața unei 
machete cu privire la organizarea 
producției și la procedeele tehni
ce modeme utilizate. Combinatul 
are propriul său port — în rada că
ruia pot acosta nave cu un depla
sament de 60 de mii de tone 
— și trei furnale înalte de mare 
capacitate. Dispunînd de o mare o- 
țelărie, de laminoare la cald și la 
rece, de o linie automatizată de co- 
sitorire electrolitică, combinatul are 
o producție variată de table zincate 
și cositorite, țevi trefilate, oțeluri 
speciale.

Gazdele relatează despre rela
țiile economice stabilite cu țara 
noastră, subliniind cu satisfacție 
marile posibilități care există 
pentru lărgirea și diversificarea 
lor.

Apoi, în semn de caldă prețuire 
și stimă, președintelui Nicolae 
Ceaușescu i se înmînează o plă
cuță de aur reprezentînd simbo
lul atomului de oțel, cu inscrip
ția : „Președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. Italsider, 
Combinatul Oscar Sinigaglia. Ge
nova, 23 mai 1973".

In continuare, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a vizitat principalele secții ale 
combinatului, interesîndu-se în
deaproape de productivitatea unor 
utilaje, de organizarea procesului 
de producție și de rezultatele ob
ținute.

In tot timpul vizitei, conducă
torului României socialiste i s-a 
făcut o deosebit de călduroasă pri

Vizita la Universitatea din Genova

lâ1 \ Ai*

mire din partea muncitorilor. Ani 
asistat la scene emoționante. Oa
menii își părăseau pentru cîteva 
clipe locurile de muncă, bucuroși 
să strîngă mina oaspetelui mult 
stimat, să-1 salute ca pe un prie
ten apropiat. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu prietenie 
caldei manifestări de simpatic a 
muncitorilor, transmițîndu-le un 
cordial salut din partea siderur- 
giștilor români.

„11 aplaudăm din toată inima pe 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
a spus ing. Mario Salvelli, membru 
al consiliului de uzină — pentru 
că o merită pe deplin ; îi cunoaș
tem activitatea și îl stimăm mult. 
Ne bucură că a venit în mijlocul 
nostru, că îl putem vedea și dis
cuta cu el, că îi putem exprima 
direct prețuirea noastră. Vă ru
găm să transmiteți muncitorilor si- 
derurglști români, tuturor oame
nilor muncii din România salu
tul nostim frățesc, sentimentele 
noastre de amiciție față de po
porul român".

In încheierea vizitei, președinte
le Nicolae Ceaușescu semnează în 
cartea de onoare a marelui com
binat siderurgic.

întreaga vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la combinatul 
siderurgic a constituit un prilej de 
reafirmare puternică a dorinței 
comune de a adînci relațiile de 
strînsă prietenie dintre popoarele 
român și italian.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Dineu oferit în onoarea 
oaspeților români 

în saloanele Prefecturii 
din Genova

După vizita la combinatul 
siderurgic, ministrul secretar 
de stat Giulio Cajati a oferit 
in saloanele Prefecturii din 
Genova Un dejun în onoarea 
președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La dejun au luat parte : pre
ședintele regiunii Liguria, 
Gianni Dragnino, prefectul

în timpul întîlnirii cu Francesco De Martino, secretarul național al P.S.I.

Întîlnîre cu secretarul national 
al Partidului Socialist Italian, 

Francesco De Martino

Genovei, Giacomo Veglia. pri
marul orașului Genova. Gian
carlo Piombino, și alte per
soane oficiale italiene. Au 
fost, de asemenea, prezente 
persoanele oficiale române 
care îl însoțesc pe președin
tele Nicolae Ceaușescu în vi
zita sa.

Dejunul s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român. s-a Intflnit, 
miercuri dimineață, cu Francesco 
De Martino, secretar național al 
Partidului Socialist Italian.

în cadrul convorbirii ce a avut 
loc cu acest prilej au fost abor
date probleme ale dezvoltării în 
continuare a relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Italian, expri- 
mîndu-se hotăiârea comună de a 
se acționa și în viitor pentru a-și 
aduce contribuția la extinderea 
pe multiple planuri a raporturilor

VIZITA TOVARĂȘEI .
ELENA CEAUȘESCU

LA UNIVERSITATEA DIN GENOVA
Miercuri dimineața, tovarășa 

Elena Ceaușescu, însoțită de Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, și Antonino Restivo, am
basadorul Italiei la București, a 
vizitat Universitatea din Genova. 
La sosire, tovarășa Elena Ceaușescu 
a fost salutată de profesorul Giu
seppe Scortecci, președintele Facul
tății de științe, de profesorul Ricar
do Ferri, directorul Institutului de 
chimie generală, și de doctor Erme- 
linda Pognante, din partea rectora
tului Universității din Genova. La 
decanatul Facultății de științe, pro
fesorul Ricardo Ferri a prezentat 
distinsei oaspete activitatea și or
ganizarea secțiilor Facultății de ști
ințe, subliniind preocuparea pentru 
specializarea studenților în cadrul 
diferitelor secții : de chimie ge
nerală, analitică, organică, fizică 
și industrială. Tovarășa Elena 
Ceaușescu a înfățișat gazdelor 

de prietenie și colaborare dintre 
România și Italia, în interesul ce
lor două popoare, al cauzei păcii, 
înțelegerii și • cooperării internațio
nale.

Totodată, a avut loc un schimb 
de păreri în legătură cu unele 
probleme ale vieții internaționale 
și ale mișcării muncitorești. In za- 
cest context, a fost subliniată im
portanța eforturilor forțelor demo
cratice și progresiste pentru des
tindere și securitate în Europa și 
în lume.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
ambianță de prietenie și cordiali
tate.

modul de organizare a învăță- 
mîntului superior chimic din țara 
noastră, preocupările privind le
garea strînsă a învățămîntulul și 
cercetării de producție.

A fost vizitat, apoi, noul sediu 
al Facultății de științe, inaugurat 
in urmă cu un an, dedicat în cea 
mai mare parte extinderii secțiilor 
de chimie organică și chimie fizică, 
în diferitele săli de laborator sau 
de cursuri, care au fost apoi vizi
tate, studenții și cadrele didactice 
au făcut tovarășei Elena Ceaușescu 
o primire caldă, plină de stimă. 
Tovarășa Elena Ceaușescu s-a în
treținut cu numeroși studenți și ca
dre didactice în legătură cu preo
cupările lor științifice și de cerce
tare. Mulțumind pentru primirea 
făcută, tovarășa Elena Ceaușescu a 
urat profesorilor și studenților ge- 
novezi succese în activitatea lor vi
itoare.

Pretutindeni, în uzinele vizitate, calde manifestâri de prietenie

„A FOST SEMNATĂ O CARTĂ A PRIETENIEI, 
A COMPORTAMENTULUI ETIC ÎNTRE STATE"

Reflectind interesul deosebit 
pe care Italia il manifestă față 
de vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, față de rezultatele fruc
tuoase ale convorbirilor oficiale, 
ziarele publică ample relatări des
pre vizită, scoțind in evidență sem
nificația documentelor semnate, 
care, prin prevederile lor, aduc o 
contribuție de seamă la dezvolta
rea colaborării dintre cele două 
țări și popoare, in interesul comun 
al cauzei destinderii in Europa și 
in lume.

„IL POPOLO" consemnează De
clarația solemnă comună și con
sacră un articol de fond intitulat 
„In cadrul destinderii in Europa : o 
colaborare mai intensă intre Italia 
și România", in care se arată : 
„Voința comună a guvernelor de la 
Roma și București de a dezvolta 
raporturi de cooperare reciprocă in 
cele mai diverse sectoare, in cadrul 
procesului de destindere in curs in 
Europa, și de a contribui, cu toate 
mijloacele, prin acțiunea lor, la ac
celerarea acestui proces a fost re
liefată in cursul convorbirilor po
litice pe care președintele Republi
cii Italiene, Giovanni Leone, și 

primul ministru, Giulio Andreotti, 
le-au purtat, marți, cu președintele 
român, Nicolae Ceaușescu". „De
clarația solemnă comună semnată 
ieri — arată ziarul — este o adevă
rată cartă a prieteniei, un codice 
etic de comportament internațio
nal".

La rindul său, „L'UNITA" pu
blică, sub titlul „Importante re
zultate ale vizitei președintelui

Ceaușescu — o Declarație comună 
intre Italia și România", un amplu 
articol pe trei coloane, în deschi
derea paginii întil, consacrat 
convorbirilor la nivel inalt dintre 
cel doi președinți, Declarației 
solemne româno-italiene. precum 
și acordurilor bilaterale încheiate, 
care sint menite să ducă la dez
voltarea in continuare a colaboră
rii și cooperării reciproc avantajoa
se dintre România și Italia. Ziarul 
reproduce, pe larg, extrase din De

clarația comună româno-italiană, 
oprindu-se asupra principiilor de 
relații interstatale înscrise în ea. 
Este publicată, de asemenea, știrea 
despre intilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășii Luigi Lon
go și Enrico Berlinguer.

„Italia și România — scrie in
tr-un articol consacrat vizitei zia
rul „AVANTI" — s-au angajat in 
mod solemn să acționeze in strinsă 

REVISTA PRESEI ITALIENE
colaborare pe plan internațional 
pentru ca raporturile dintre toate 
statele să se dezvolte potrivit prin
cipiilor independenței, suveranită
ții, neamestecului in treburile in
terne șl inviolabilității frontiere
lor. Aceasta este semnificația De
corației comune, semnată ieri de 
către președintele Ceaușescu și 
primul ministru Andreotti : o de
clarație detaliată și care transpune 
in practică principiile coexistenței 
pașnice pentru care diplomația 

română militează cu atita consec
vență".

Sub titluri ca : „Ceaușescu re
afirmă la Roma principiile neames
tecului", „Ceaușescu a confirmat 
incă o dată trăinicia raporturilor 
dintre România și Italia" șl 
„Ceaușescu a reafirmat principiul 
autonomiei In colaborarea euro
peană", ziarele „CORRIERE DELLA 
SERA", „LA STAMPA", „IL MES-

SAGGERO", după ce evocă perso
nalitatea șefului statului român, 
relevă contribuția pe care o aduc 
vizitele șl contactele bilaterale la 
destinderea internațională ; se evi
dențiază, apoi, că acestea sint o 
componentă a politicii externe a 
președintelui Ceaușescu, politică 
strins legată de problemele ma
jore ale lumii contemporane.

Ziarul „PAESE SERA" subli
niază semnificația Declarației și 
importanța prevederilor ei finale 

privind amplificarea colaborării 
dintre cele două țări pe toate pla
nurile și efectuarea de consultări 
regulate intre România și Italia, la 
toate nivelurile, atit asupra pro
blemelor bilaterale, cit șl a celor 
internaționale. Referindu-se la De
clarația solemnă comună, ziarul 
„IL TEMPO" apreciază că docu
mentul nu stabilește numai un an
gajament valoros de prietenie și 
colaborare intre cele două popoare, 
dar oferă in același timp altor țări 
europene, intr-un moment in care 
se face simțită o mare evoluție po
litică, un exemplu valoros, mai a- 
les pentru faptul că pune accentul 
pe dreptul popoarelor la indepen
dență și suveranitate, la adăpost 
de orice amestec extern. Ziarul 
„IL GIORNALE Dl CALABRIA" 
relevă intr-un comentariu că „pri
mirea cordială de care președintele 
român s-a bucurat in Italia nu se 
datorește numai unor exigențe pro
tocolare sau politice, ci îndeosebi 
aprecierii de care se bucură in Ita
lia conducătorul român, politica 
externă de tar.gă colaborare pe 
care România o promovează cu 
consecvență in viața internațională".
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu in Italia
Convorbiri rodnice, 

aplauze muncitorești 
la complexul industrial 

„A.S. G.E.N.“
(Urmare din pac. * II-a)

în cursul după-amiezil. pre
ședintele Consiliului de Stal al Re
publicii Socialiste România și ce
lelalte persoane oficiale care îl în
soțesc în vizita în Italia au fost 
oaspeții complexului industrial 
..Ansaldo SanGiorg (A.S.G.E.N.). 
Firmă cu renume mondial. ..An
saldo San Giorgio" este cunoscută 
astăzi mai ales pentru producția 
sa de generatoare de curent con
tinuu și curent alternativ, pentru 
construirea de turbine electrice de 
mare capacitate. A.S.G.E.N. este 
cea mai mare societate italiană 
pentru aplicații electromecanice în 
marile instalații siderurgice, de 
tracțiune, de semnalizare ferovia
ră. de conexiune etc.

In uzina vizitată de solii po
porului român se construiesc tur- 
bogeneratoare și instalații pentru 
centrale termice și nucleare.

La sosire, președintele Nicolae 
Ceaușescu este întimpinat de dr. 
irig. Ambrogio Puri, președintele 
A.S.G.E.N., de mg. Gion Angelo Gia- 
vazzi. vicepreședintele A.S.G.E.N. 
de alte cadre de conducere. Gru
puri de muncitori fac o primire de 
o deosebită simpatie conducătoru
lui României socialiste.

Oaspeții sînt invitați în sala 
consiliului de administrație, unde 
președintele A.S.G.E.N. a rostit un 
cuvin t de bun venit.

Prezentind în continuare activi
tatea celor două societăți care se 
află în fruntea grupării electro
mecanice și nucleare a grupului 
l.R.I. — Finmeccanica, președin
tele A.S.G.E.N. a trecut in revistă 
raporturile de colaborare dintre 
cele două societăți și întreprinde
rile similare din România, ra
porturi apreciate ca avi nd o deo
sebită importanță. ..Cunoaștem e- 
normele progrese realizate în toa

te domeniile de către industria 
României, sub înteleapta dum
neavoastră conducere, a spus. în 
continuare, inginerul Ambrogio 
P in Auzim deseori vorbindu-se 
despre aceasta și trebuie să vă 
spunem că ne bucuram. în ce ne 
privește, sîntem convinși că in
dustria italiană poate participa la 
această dezvoltare printr-o co
laborare specifică la cele mai 
diferite niveluri* 4.

Ing. Giovanni Lauro a prezen
tat apoi. în fața unei machete, 
principalele caracteristici ale pro
cesului de producție șl fluxul 
tehnologic. Președintele Nicolae 
Ceaușescu este invitat să semneze 
în cartea de onoare a societății. în 
semn de omagiu, i se oferă apoi o 
medalie de aur a uzinei. însoțiți de 
conducătorii societății, solii po
porului român vizitează diferite 
secții ale uzinei, printre care cea 
de bobinare mașini mari, de con
strucții mașini hidraulice mari, ea- 
zangerie, construcții mașini electri
ce mari și altele. în toate sectoa
rele vizitate, muncitorii fac o pri
mire deosebit de cordială șefu
lui statului român, aplaudîndu-1 
cu căldură. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu prietenie 
salutului oamenilor muncii, a 
strins mîna multora dintre ei. în 
discuția cu conducerea uzinei, pre
ședintele Ceaușescu a avut cuvinte 
de apreciere pentru modul în care 
se folosesc capacitățile productive, 
pentru preocuparea existentă aici 
de a se crea o cit mai largă gamă 
de produse.

La ieșirea din uzina, în fața plă
cii comemorative puse în semn de 
omagiu pentru Giulio Campi. căzut 
în lupta de rezistență împotriva 
fascismului, pentru libertatea pa
triei sale, șeful statului nostru 
a păstrat un moment de reculegere.

La renumita galerie 
de artă de la

„ Palazzo
După vizita întreprinsă la an

samblul industrial Ansaldo San 
Giorgio, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat Palazzo 
B.anco, unul din monumentalele e- 
dificii ale Genovei, care găzduiește 
galeria cu același nume. Purtînd 
numele culorii pe care o au zidu
rile sale. Palazzo Bianco (Palatul 
Alb) a fost construit In secolul 
XVI de D. G. Ponzello, su
ferind ulterior mai multe transfor-

Biancoee
mări. ..Galleria Di Palazzo Bianco" 
adăpostește în sălile sale picturi, 
sculpturi și tapiserii celebre, printre 
care opere ale pictorilor genovezi 
și flamanzi din secolele 16 și 17.

1^ intrarea în muzeu, distinșii 
oaspeți români sînt salutați de di
rectorul Galeriei, precum și de re
prezentanți ai municipalității. In 
sălile muzeului se dau ample ex
plicații despre operele expuse.

De la Palazzo Bianco, cortegiul 
oficial se îndreaptă apoi spre por

In timpul ceremoniei de lo Palatul Quirinale

tul Genova. Pe străzile orașului, 
mii de cetățeni se opresc și salută 
cu căldură pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. pe ceilalți oaspeți ro
mâni.

Sub soarele de mai. Genova îșl 
e’aiează frumusețea. Se trece pe 
lingă palate care își păstrează

Croazieră la bordul
crucișătorului

„Andrea Doria “
Este ora 17. Ancorat.în port, cru

cișătorul ..Andrea Doria" este pre
gătit să primească pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. celelalte persoane 
oficiale române. Pe cel mai înalt ca
targ flutură drapelul Republicii 
Socialiste Ronjânia. La coborîrea 
din mașină, președintele Consiliului 
de Stal primește raportul coman
dantului diviziei I navale, amiralul 
Paolo Mainini. Se intonează Imnul 
de stat al țării noastre.

x^poi se trece în revistă garda de 
onoare aliniată pe puntea crucișă
torului.

In salonul de onoare al navei, 
comandantul. căpitanul , Renato 
Fadda, s-a adresat conducătorului 
României socialiste cu următoarele 
cuvinte rostite în limba română : 
. Domnule președinte, vă adresez 
urarea de bun venit a Marinei ita
liene pe crucișătorul purtător de 
rachete «-Andrea Doria». înainte de a 
urca pe puntea de comandă, per- 
miteți-mi să transmit urări de 
prosperitate pentru poporul român, 
de fericire și sănătate pentru pre
ședintele său, precum și pentru 
distinsa dumneavoastră soție. Elena 
Ceaușescu".

In momentul în care nava se 
desprinde de chei, sirenele tuturor 
vaselor aflate în rada portului Ge
nova. sub cele mai diferite pavi
lioane ale lumii, salută minute in 
șir prezența președintelui Consi
liului de Stat al României. La ie
șirea din port, nava-amiral este 
întâmpinată de un distrugător și o 
fregată. Echipajul celor două nave 
adresează înalților oaspeți români 
salutul marinăresc însoții de pre
lungi urale. Cele două nave ale 
marinei militare italiene escortea
ză apoi crucișătorul ..Andrea Doria" 
pînă în rada cunoscutei stațiuni 
balneoclimaterice Portofino.

De pe puntea crucișătorului se 
înfățișează privirii panorama ce
lui mai mare port al Italiei. Aici

Aprecieri
de in altă satisfacție

Declarațiile unor marcante personalități italiene:
AMINTORE FANFANI, ALDO M0R0

Șl GIUSEPPE PETRILLI
Așa cum arătam la începutul 

reportajului, rezultatele intîlniri- 
lor la nivel înalt româno-italiene 
sînt deosebit de fructuoase, des- 
chizînd noi perspective dezvoltării 
relațiilor de prietenie și colabora
re dintre cele două țări și popoare.-

Calificată ca un eveniment de 
importanță istorică, vizita a pola
rizat atenția oamenilor politici, a 
cercurilor largi ale opiniei publice 
din Italia. Președintele Senatului. 
AMINTORE FANFANI. ne-a de
clarat : „Sînt fericit de a vedea 
realizată mult așteptata vizită in 
Italia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Acest eveniment, deo
sebit de important pentru relațiile 
noastre bilaterale, va constitui un 
punct de plecare pentru extinde
rea în viitor a acestor tradiționale 
legături, care au la bază nu numai 
afinitatea noastră comună de limbă 
și cultură, ci și dorința comună 
de a vedea progresînd procesul 
destinderii și înțelegerii in Europa 
și în lume. Cunosc bine România, 
pe conducătorul dumneavoastră, cu 
care am avut onoarea să mă între
țin la București. în timpul cit am 
fost ministru de externe, politica 
pe care țara dumneavoastră o duce 
astăzi, cu mult succes, pe plan in
ternațional. Nu pot fi decît fericit 
că prin această vizită, prin Decla
rația-Solemnă și acordurile înche
iate între cele două guverne s-au 
creat bazele continuei apropieri și 
înțelegeri dintre România și Italia, 
ceea ce nu poate fi decît în Intere
sul nostru comun și al păcii în 
lume".

l-a rîndul său. ALDO MORO. 
președintele Comisiei pentru afa
ceri externe a Camerei Deputat
ion a spus : „Doresc să încep prin 
a vă declara că încerc o mare sa
tisfacție pentru această vizită pe 
care președintele României, domnul 
Nicolae Ceaușescu, o efectuează în 
prezent în Italia. Această satisfac
ție este cu atît mai mare cu cit. 
în decursul anilor, atît în timpul 
dt am deținut funcțiile de prim- 

neștirbită tinerețea. Multe găzdu
iesc și astăzi opere de artă celebre. 
La Palatul Doria Tursi se află 
vioara unui mare fiu al orașului, 
Paganini. Undeva. în stînga, aproa
pe de malul mării, o căsuță modes
tă : acolo s-a născut Cristofor Co- 
lumb.

se desfășoară o activitate febrilă. 
Anual acostează nave din toate 
țările lumii : in 1972 peste 11 000.

Portul Genova rămîne în urmă. 
Ne apropiem de renumita coastă a 
Mării Ligurice. care adăpostește cî- 
teva din cele mai renumite stațiuni 
balneare ale Italiei — Rapallo, 
Santa Margherita, Portofino — ce 
atrag anual sute de mii de turiști 
din cele mai îndepărtate colțuri 
ale lumii.

Președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de amiralul Paolo Mainini și 
de căpitanul Renato Fadda, vizitea
ză în timpul croazierei instalațiile 
de la bordul crucișătorului „Andrea 
Doria". Elicoptere ale marinei mili
tare italiene survolează puntea na- 
vei-amiral. aducînd astfel salu
tul președintelui român.

După aproape două ore. călătoria 
pe mare a înalților oaspeți români 
se încheie in rada portului turistic 
Portofino.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
trece în revistă garda de onoare. 
Se intonează Imnul Republicii So
cialiste România. în semn de salut 
se trag 21 de salve de tun.

La sosirea in Portofino, pre
ședintele Consiliului de Stat *1  
României este salutat de reprezen
tanți ai regiunii Liguria, de oficia
lități locale și de numeroși cetă
țeni.

Cea de-a treia zi a vizitei șefu
lui statului nostru în italia a pri
lejuit contacte directe cu realită
țile contemporane ale țării-gazdă, 
dialoguri fructuoase cu oameni de 
afaceri, specialiști și muncitori. 
Desfășurată sub semnul acelorași 
calde sentimente de prietenie și 
cordialitate, vizita confirmă aștep
tările președintelui Ceaușescu : 
„Sper, a spus conducătorul Româ
niei socialiste, că și partea a doua 
a vizitei va fi tot așa de fruc
tuoasă".

ministru și de ministru de exter
ne. cît și după aceea, am înțeles 
hotărîrea și interesul nostru co
mun de a face ca, pornind de la 
afinitatea ce există între țările 
noastre, să creăm relații cît mai 
strînse de cooperare, atît în plan 
economic și cultural, cît și în 
plan politic. Prin această primă 
vizită a unui șef de stat român, 
prin convorbirile purtate și docu
mentele semnate, acest deziderat 
se transformă îr.tr-o realitate. In 
acest sens. Declarația Solemnă 
semnată la încheierea convorbiri
lor oficiale mi s*  pare de bun au
gur pentru acțiunea viitoare a ce
lor doua țări în direcția înfăptui
rii securității pe continentul nos
tru. pentru progresul continuu al 
procesului de destindere în lume".

Satisfacția față de vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu a ți
nut să o exprime și GIUSEPPE 
PETRILLI. președintele Institutu
lui de Reconstrucție Industrială : 
„Convorbirile la nivel înalt româ
no-italiene. acordul de cooperare e- 
conomică. industrială și tehnică, pe 
termen lung, ce a fost încheiat, 
precum și vizitele pe care președin
tele României le face la Genova, 
Torino și Milano reprezintă contri
buții dintre cele mai concrete și 
de mare importanță pentru coope
rarea viitoare dintre industriile 
noastre, dintre țările noastre".

In cursul dimineții de astăzi, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
șeful statului român vor pleca pe 
calea aerului spre Torino.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de .-
Nicolae PUICEA 
Nicolae VAMVU

Revista presei :
Radu BOGDAN

Fotografii : Anghel PASAT 
Dumitru ION

Dupâ cum s-a mai anunțat, In cursul serii de marți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut o convorbire cu 
tovarășul Enrico Berlinguer, secretar general al P.C.I. Publicăm o imagine din timpul convorbirii

La bordul crucișătorului „Andrea Doria*
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FAPTUL
divers!
„Socfilex ni“ !

Filateliștii se află In plină * *-

• Eliberarea (seriile IV și V, pa
noramic) : PATRIA — 9.30: 13:
16,30: 20.
A Bâtrinli bandiți : LUMINA - 
9: 11,15: 13.30; 16: 18.30: 20,45.
• Copiii căpitanului Grant : SALA 
PALATULUI — 17.15 (seria de 
bilete - 4596), FESTIVAL — 9; 
11.15; 13.30; 16: 13,30; 21. la gră
dină — 20.
• Cind legendele mor : SALA 
PALATULUI — 20.15 (seria de bi
lete — 4597), SCALA — 8.30: 11: 
13.30; 16; 18.30; 21. BUCUREȘTI - 
9: 11,15: 13.30; 16.30: 18.45: 21. la 
grădină - 20. FAVORIT - 9.15: 
11.30; 13.45; 16: 18.15; 20.30, GRA
DINA DINAMO — 20.
• Clprian Porumbescu : CAPITOL 
— 9,30; 12.30; 16.15; 19,15, la gră
dină — 20. MODERN — 9; 12.30: 
16; 19,15, la grădină — 20.
• Pe aripile vintulul : LUCEA
FĂRUL - 10; 14.30: 19. la grădi
nă — 20.
• Ceața : CENTRAL - 9; 11,15:

Iertă. In ultima decada a Iu- I 
mi iulie, cu prilejul împlinirii I 
a 15 ani de la înființarea aso- I 
ciatiei filatelicilor din țara » 
noastră, \a a\ea loc expoziția I 
internațională „Socfilex Ill“. | 
Găzduită de Ateneul Român, ea 
va etala unele dintre cele mai I 
valoroase colecții ale filatelișt;- I 
lor din țările socialiste euro- ■ 
pene, alături de cele ale filate- I 
liștilor români, tinerii avind I 
rezervată o secțiune specială. | 
Totodată. „Socfilex HI" va pei- . 
mite- vizitatorilor să cunoască I 
procesul de creație a mărcilor I 
poștale, precum și o nouă emi- ’ 
siune poștală dedicată acestui I 
eveniment Așadar, fără a mai I 
anticipa și alte amănunte, I 
„Socfilex III" se anunță încă . 
de pe acum o expoziție.„ de I 
marcă I |

Și-au găsit | 
Bacăul... |

Da mult (șl propuseseră cei I 
d-n conducerea întreprinderii I 

Bu- I*  
zău să facă un chef zdravăn «n ■ 
a-'ara orașului lor. Și au găsit I 
pnlcjul tocmai cind echipa lor | 
favorită de fotbal făcea depla
sarea la Bacău. „înarmați'' pi- I 
nă-n dinți cu damigene și cu I 
fripturi, au poposit la cel mai • 
luxos restaurant din orașul de t 
pe Bistrița — „Decedai". S-a I 
mincat și s-a băut zdravăn. To- | 
tul a decurs bine pină la ora 3 
îi jumătate dimineața, cind șe- I 
ful unității a îndrăznit să le a- I 
mintească buzoienilor că trecu- I 
seră aproape două ceasuri de la ■ 
ora închiderii localului. Atit I 
ie-a trebuit directorului Grigore | 
Niculescu și inainerului șef 
Gelu P. Voicu. Simțindu-se o- I 
fensați, au pornit un scandal I 
de-au ridicat tot hotelul in pi- ' 
doare, luindu-l la bătaie pe I 
responsabilul localului. Dar in j 
cele din urmă și-au găsit și ci... { 
Bacăul. Duși la sediul miliției, . 
cei doi au fost amendați după I 
faptă si funcțiune : directorul I 
cu 2 000 lei, iar inginerul șef cu 1 
1 500 lei. I

Catacombele i 
nepăsării

In timp ce se Juca prin | 
preajma blocului, micuța Ana- . 
maria Arsenescu, după o fugă I 
de cițiva pași, s-a făcut pur și | 
simplu nevăzută. Cu toate câ 
terenul era neted ca în palmă. I 
îngroziți, martorii oculari au I 
alarmat cartierul. Fetița dispă- | 
ruse într-o gură de canal lăsa- 
ta descoperită. Și numai prin- I 
tr-o întâmplare fericită s-a ale» | 
doar cu._ o baie de păcură.

Un caz Izolat ? Se prea poate. I 
Dar în zona de nord a muni- I 
cipiului Rm. Vilcea foarte I 
multe guri de canale sint dea- ■ 
coperite, punînd in primejdie I 
mat ales viața copiilor. Pe bună | 
dreptate, se întreabă deci loca
tarii: cînd vor desființa gospo- I 
darii orașului aceste catacombe | 
ale nepăsării ?

Planetariul J 
scolii

I
O apăsare pe buton și, iată, I 

sus, sub „bolta" cabinetului de I 
geografie, Soarele și planetele ■ 
sale — intre care și Pământul I 
cu satelitul său. Luna — recon- I 
«tituite in miniatură după pro
totipul celor naturale — pornesc I 
pe orbitele lor. Instalația, unică | 
in felul ei (fiecare planetă iși . 
ore motorașul său de propulsie), I 
a fost concepută de profesorul I 
Augustin Budai, de la Liceul de 
cultură generală nr. 2 Satu- 1 
Mare. El a mai realizat pină a- I 
cum și alte materiale didactice I 
deosebit de apreciate de elevi : . 
două hărți „electrice" ale Ro- I 
mâniei (una generală, pe care | 
se aprind, după caz, luminile 
centrelor fiecărei ramuri econo- I 
mice, și o alta, complementară, I 
care ține elevii „la zi" cu ulii- ’ 
mele obiective industriale apă- i 
rute in țară), precum și un a- I 
parat care reflectă sinoptic, prin | 
luminozitate și culori, structura 
internă a pămintului (principa- I 
lele straturi, grosimea fi com- I 
poziția lor chimică).

Intrarea pe j 
gratis costă 
1OOO lei

Bal la căminul cultural din I 
comuna Livezile, județul Alba. I 
Trei tineri — Ionaș Irimie, Teo- 1 
dor Man $i Virgil Oniga - au I 
încercat să intre In sala de I 
dans fără să plătească taxa de | 
intrare. In fața refuzului organi- . 
zatorilor de a accepta pretenția I 
lor nefirească, cei trei au pus | 
la cale răzbunarea. S-au depla
sat la stația de înaltă tensiune I 
care alimentează comuna cu e- I 
nergie electrică și au întrerupt I 
circuitul electric. Comuna a ■ 
rămas in beznă, Inclusiv cei de I 
la baL Timp de 4 ore, aceștia | 
s-au distrat, stricind distracția . 
altora, aprinzînd șj stlngînd lu- I 
mina. Dar 6-au alarmat și ce- | 
tățenll. Pină la urmă, cei trei . 
au fost identificați și amendați I 
cu dte 1 000 lei de căciulă. Câ | 
de cap nu poate fi vorba.

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii"

De aici o palmă de pămint, de dincolo alta

AȘA SE ADUNĂ MII DE HECTARE
PENTRU PORUMB Șl FURAJE

ALBA
Biroul Comitetului județean a*  

partid Alba a elaborat un program 
de acțiuni care prevede identifica
rea $i insămințarea f.ecărui colț de 
teren rămas pină acum netoiosit. 
Ce s-a realizat pină acum ? In coo
perativa agricolă din Mirăslău. de 
exemplu, prin renunțarea la uneie 
drumuri de acces, reducerea dimen- 
s unilor altora la strictul necesar.• 
cultivarea terenurilor dintre con
strucțiile zootehnice și alte amena
jări gospodărești a rezultat o supra
față de 5 ha care a fost insămințatâ 
cu porumb și lucerna. Asemănător 
au procedat și cooperatorii din Cu- 
gir, Bia, Mihalț. Sona, Berghin.

— Prin insămințarea cu porumb a 
spațiilor dintre grajduri am adăugat 
suprafeței arabile a cooperativei 1.5 
ha — ne-a spus Viorica Popa. ing> 
ner-șef al cooperativei agricole din 
Șona.

— Șl noi avem. în satul Straja, o 
suprafață do 1.5 ha intre grajduri, 
pe care o însămînțăm cu sfeclă fu
rajeră — ne-a declarat ing. Nicolae 
Munteanu, de la cooperativa agri
colă Berghin.

Terenurile din preajma construc
țiilor zootehnice, care pină acum ră- 
mineau virane, adevărate deoozite 
de gunoaie, sint cele mai fertile. La 
cooperativa agricolă din Spring, pe 
asemenea terenuri, care însumează 
două hectare, se pot obține produc
ții de peste 8 000 kg porumb boabe 
la hectar. Acum, tot acest pămint este 
pregătit și insămînțat in întregime. 
Pe ansamblul județului Alba, prin 
acțiunea de identificare și insămin- 
țare a terenurilor necultivate, pină 
acum a rezultat o suprafață de 
230 ha. din care 140 ha sint terenuri 
depistate in curțile cetățenilor, a- 
cest teren a primit următoarea des
tinație : 140 ha au fost insămințate 
cu porumb. 30 ha cu sfeclă furajeră, 
30 ha cu lucerna și 30 ha cu ane 
plante pentru nutreț. Rezervele de 
pămint care pot fi cultivate nu au 
fost epuizate. De aceea, continuă ac
țiunea de identificare și de insămin- 
țare a lor.

Ștefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteii'

OLT W
Acțiunea prin care se urmărește 

Insămințarea tuturor suprafețelor de 
teren s-a soldat pină acum cu unele

METAMORFOZE VASLUIENE

în numai trei ani, Vasluiul s-a 
metamorfozat radical sub raport 
edilitar — ca să ne referim doar 
la această fațetă a dezvoltării ora
șului. Chiar vasluienii nu mal re
cunosc pe unde treceau multe 
străzi vechi — înguste, adesea im
practicabile. mărginite de clădiri 
modeste, cenușii, insalubre.

Centrul orașului de „ieri'*  — a- 
dică de’acum 3—4 ani: clădiri cu 
un singur nivel, cu pereții măcinați 
de umezeală, o piață mică de cir
ca 400 mp, magazine-dughene... 
Centrul civic de azi: o piață imen
să mozaicată, cu fintini arteziene, 
jardiniere din beton, in mijlocul 
căreia domină statuia lui Ștefan 
cel Mare. Piața este mărginită de 
edificii moderne (sediul politic-ad- 
ministrativ, casa de cultură a sin
dicatelor. sediul poștei și telefoa
nelor, hotelul O.N.T. „Racova", ci

Azi, ultima zi la noua tragere 
LOTERIA ÎN OBIECTE

organi- 
o nouă 
atribui 
obiecte.

După popularitatea ae care 
j-a bucurat prima tragere la lo
teria in obiecle de la începutul 
acestui an, Administrația de 
Stat Loto-Pronosport 
zează la 27 mai 1973 
tragere la care se vor 
numeroase premii in 
La această tragere participarea 
se face pe bilete de cite 5 lei, 
puse in vinzare pină la data de 
24 mai. Vor fi efectuate 17 ex
trageri separate, la care se vor 
atribui numeroase categorii de 
ci.ștlguri. La categoria I, de 
exemplu, toate biletele cu nu
mărul format din 6 cifre de la 
extragerea I vor putea obține 
cite un autoturism Dacia 1 300, 
iar biletele cu numărul rormat 
din 6 cifre de la extragerea a 
II-a vor obține cite un ctștig in 
obiecte In valoare de 20 000 lei. 
Biletele cu terminația de 5 ci
fre de la extragerea a III-a vor 
obține cite un ciștig în obiec’e 
in valoare de 10 000 lei. La ex
tragerile următoare se vor ob
ține. in funcție de terminațiile 
de cite 5. 4 si 3 cifre. Dremu in 
valoare de 5 000. 2 000. 1 000 lei 
et?

Biletele care vor ieși câștigă
toare la această tragere vor fi 

rezultate bune ?i In județul Olt. Un 
exemplu pozitiv oferă cooperativa 
agricolă Dobrosloveni, unde nu mai 
există nici o porțiune de teren nefo
losită. „Solul nostru este cultivat la 
metru" — ne-a spus inginerul-șef 
Ion Uciu. Demn de remarcat este 
faptul că aci «u fost însâmlnțate 
capetele tarlalelor, pină în marginea 
drumurilor. Aceeași ordine în fo
losirea fondului funciar am !n-

Acțiunea gospodărească de identificare 
și insămințare a tuturor terenurilor 

necultivate pină acum se desfășoară 
cu bune rezultate

tilnit și în sectorul zootehnic, unde, 
de asemenea, nu există nici o por
țiune dc teren irosită. La cooperati
va agricolă din Băbiciu, organizația 
de partid a,lansat lozinca „Fiecare 
petic de pămint. folosit gospodăreș
te**.  Aci mai există exces de apă pe 
270 ha situate în lunca Oltului. Pen
tru cultivarea acestora se lucrează cu 
utilaje mecanice, cu sape și cazmale. 
Pe măsură ce apele sint evacuate, 
terenul se insâmințează. Pămintui 
este bine gospodărit și la Scărișoara. 
In sectorul zootehnic al cooperativei 
s-au „depistat**  3 ha de teren care 
nu erau folosite și s-au insămînțat 
repede cu sorg pentru furaje. Tot 
aici, la sediile a două ferme s-au 
mai găsit cite un hectar și jumătate 
de teren care a fost insămînțat cu 
porumb. La cooperativa agricolă 
din Piatra-Sat. in lanurile de griu 
unde apa a băltit și a compromis 
recolta, chiar pe porțiuni de cileva 
zeci de metri pătrați, terenul a rost 
Insămînțat cu plante furajere.

Nu la fel au procedat cooperatorii 
din Brincoveni. unitate vecină cu 
Piatra-Sat. Aicî, mai multe hectare 
stau nefolosite. Conducerea coopera
tivei, consiliul popular comunal nu 
au luat pină acum nici o măsură 
pentru cultivarea suprafețelor ce sp

nematograful „Modern"), de blo
curi elegante cu magazine la par
ter, alei pietonale intens luminate, 
bănci din piatră.

Și, o alta piață (foto 1). legată 
de prima, străjuită de complexul 
muzeistic (in prim-plan), com
plexul meșteșugăresc „Unirea", un 
mare havuz, covoare de iarbă și 
flori... Totul nou, nou și modern, 
cu linii arhitecturale zvelte, îmbi
nare armonioasă de elemente tra
diționale și moderne.

Rețeaua comercială a orașului 
s-a extins mult, s-a înnoit prin 
darea in folosință a complexului 
meșteșugăresc, a multor unități si
tuate la parterul blocurilor. Recent, 
vasluienii au pășit pragul unui ele
gant magazin universal — „Cen
tral" (foto 2), cea mai mare unita
te comercială din județ, cu o su
prafață utilă de 4 072 mp, ce adă

depuse pină la data de 12 Iu
nie. ora 13. Ciștigâtorii care do
miciliază in localități in care 
nu funcționează nici o unitate 
de vinzare Loto-Pronosport vor 
trimite biletele, pină la aceeași 
dată (data poștei), in plic cu 
valoare declarată, la Centrala 
A.S. Loto-Pronosport din Bucu
rești (Calea Victoriei nr. 9. că
suța poștală 102)

După verificarea șl omologa
rea biletelor ciștigătoare, A.S. 
Loto-Pronospprt va trimite prin 
poștă, pe adresa indicată de 
ciștigători pe verso-ul biletului, 
o comunicare in două exem
plare. După primirea acestei 
comunicări, ci.știgătoril se vor 
prezenta la orice magazin din 
rețeaua comerțului de stat sau 
a cooperației de consum unue. 
In limita sumei clștigate și * 
listei afișate, vor ridica obiec
tele preferate.

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

Azi. 24 mai. este ultima zi 
care se mai pot procura bilete 
pentru noua tragere la Loteria 
In obiecte din 27 mal.

in

Irosesc In sectoarele de producție 
sau In solurile din lanurile de pă- 
ioase. Aceeași neglijentă si la coo
perativa agricolă Săveni.

In județ sint și alte cooperative 
agricole, ca să nu mai vorbim de 
unități industriale din Slatina și Ca
racal, unde nu sint folosite importan
te suprafețe de teren. Acțiunea în
treprinsă intr-o serie de unități tre
buie continuată pină cind fiecare le-

ren „disponibil**  va fi cultivat cu po
rumb sau plante furajere.

Emilisn ROUĂ
corespondentul „Scînteii'

In județul Covasna, In primă
vara acestui an, sub îndrumarea 
comitetului județean de partid, di
recția agricolă județeană a declanșat 
o serie de acțiuni pentru utilizarea 
tuturor suprafețelor nefolosite pină 
acum, sub deviza „Nici un petic de 
pămint să nu râmînă necultivat !*'.  In 
fermele I.A.S. Sf. Gheorghe. pre
cum și în cooperativele agricole 
Sinzieni, Ilieni. Sf. Gheorghe și al
tele, in care s-a trecut imediat la 
acțiune, se obține prima recoltă de 
masă verde, La ora actuală, spe
cialiștii de la direcția agricolă, 
împreună cu cei de la oficiul de 
cadastru, inventariază. în fiecare co
mună. toate suprafețele. terenurile 
virane, indiferent de mărimea lor.

..Folosirea fiecărui petic de pămint 
din jurul grajdurilor, de ne margi
nea drumurilor, din livezi si din alfe 
locuri. pentru obținerea furaje
lor, ne preocupă de mai mulți 
ani — ne «punea ing. Anton 

postește sectoare cu produse in
dustriale pentru femei, bărbați și 
copii, o alimentară cu autoservire, 
un restaurant și un bar de zi. In 
piața agroalimentară, zilele tre
cute s-a deschis și un magazin de 
legume și fructe cu o suprafață u- 
tilă de 320 mp. In etapa ultimelor 
finisări se găsește și primul bloc 
turn construit in localitate, „cap 
de serie**  pentru alte asemenea 
blocuri ce se vor ridica curind de-a 
lungul arterei principale a orașu
lui. Toate acestea sint dovezi ale 
dezvoltării rapide a acelor așezări 
unde, ani In șir, nu se întîmpla 
nimic. „Numărul apartamentelor se 
mărește de la an la an — ne spune 
Iov. Pavel Stoica, primarul orașu
lui. Față de 1972. de pildă. în 1973 
avem cu peste 300 mai multe. De 
curind, constructorii șantierului 
nr. 1 Vaslui au atacat lucrările la

t V
Programul I

9,00 Curs de limbă franceză. Lec
ția a 56-a.

9,30 Prietenii lui Așchluțft.
10,00 Telex.
10,o5 Publicitate.
tn.io Tehnlc-club.
10.30 Bucureștiul necunoscut.
10.50 Telecinemateca : „Roma, ora» 

deschis".
12.30 Teleobiectiv.
12.50 Telejurnal.
16,00 — 17,00 Teieșcoală.
17.30 Emisiune In limba maghiară.
18.30 In memoria lui Grigore Moisil.
10.40 Aplauze pentru români.
19.20 1001 de seri.
ÎS,30 Telejurnal.
20,00 Cintecul săptămînli.
20,05 Prim plan : Gheorghe Duma, 

Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. Seulla. 
jud. Mureș.

20.30 Pagini de umor : „Aventuri 
in epoca de piatră".

20,55 Tinerii despre el înșiși.
21.25 Steaua fără nume — „Floa

rea din grădină".
22.20 Republica San Marino — 

film documentar.
22.30 24 de ore.

Programul n

17.30 Agenda.
17.40 Pagini muzicale de mar» 

popularitate.
18.10 Film serial pentru tineret : 

„Tunelul timpului".
19.00 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanulul.

Huncade, directorul Trustului I.A.S. 
în toamna anului trecut si în primă
vara acestui an am continuat mal 
hotărîi această acțiune. Drept urma- 
rr. in prezent suma suprafețelor 
îedale circuitului agricol se ridică 
la 84 de ha. care au fost semănate 
cu borceag. porumb siloz, sfeclă fu
rajeră. In acest an am început 
elaborarea proiectelor de sistema
tizare a tuturor fermelor. Urmă
rim ca fiecare porțiune de pă
mint să primească o destinație pre
cisă. In lungul fiecărui grajd. în
tre marginea drumului si perete, 
vom pune unul sau două rînduri de 
»feclă furajeră — cu alte cuvinte ne 
preocupă utilizarea intensivă a tu
turor suprafețelor libere".

Cu ocazia raidului am Intllnlt șl 
alte exemple pozitive. In jurul gră
dinilor cooperativei agricole Ilieni 
s-a insămînțat ceaoă : la cooperativa 
Sîntionlunca, pe 2 ha s-a semănat 
porumb siloz ; in jurul sediului coo
perativei Sinzieni și al atelierului de 
reparat tractoare din Tg. Secuiesc te
renul s-a insămintat cu lucerna și 
trifoi.

Dar am întilnlt. In unele locuri, 
situații care denotă nepăsarea unor 
oameni fată de cultivarea întregii su
prafețe de pămint. De exemplu, in
tre două grajduri ale cooperativei a- 
grieole Moacșa. acum trei ani s-a 
îngrădit si s-a insămintat cu trifoi 
o suprafață de 15 ari. Chiar dacă a- 
ccastâ suprafață nu este mare, pu- 
t'-a să constituie un început, dar iată 
că acum o parte a acestui teren a 
fost ocupată de cei care construiesc 
un grajd in apropiere. Unele mate
riale stau vraiște tocmai pe această 
..oază verde*',  pe cind in curte exis
tă loc liber berechet. Si toate aces- 
lea sub privirile îngăduitoare ale 
celor din conducerea cooperativei. 
La cooperativa agricolă Lunga, 
președintele acestei unități. An
tal Istvân. ne vorbește despre im
portanța folosirii terenului din ju
rul fermelor zootehnice. ..Vom Jnsâ- 
mința in spatele grajdurilor 2 hec
tare cu porumb siloz*.  Pină aici, to
tul este in regulă, dar mergind oe 
teren constatăm că. in spatele graj
durilor. oe un teren liber de peste 
3 ha. nu se face nimic pentru pro
ducerea furajelor. Sint necesare 
acțiuni energice de identificare a tu
turor terenurilor necultivate si însă- 
mînțarea lor grabnică cu porumb și 
alte plante de nutreț.

TOMURI G6za 
corespondentul „Scînteii"

un nou cvartal de locuințe din zona 
fabricii de confecții, ce va avea in 
final peste 900 de apartamente. 
Problema nr. 1 a orașului a fost 
rezolvată bine: aprovizionarea cu 
apă potabilă în cantități corespun
zătoare. prin darea in folosință a 
sistemului de alimentare și a ba
rajului de la Pușcași, îndărătul 
căruia s-au strins peste 10 milioane 
metri cubi de apă. Merită să mal 
menționăm că cetățenii contri
buie la înfrumusețarea orașului: 
in această primăvară au ieșit, ca 
niciodată, în număr foarte mare-la 
plantări de pomi și flori, la cură
țirea parcului „Copou“. Pină la 
sl’irșitul cincinalului. Vasluiul va fi 
un oraș înnoit, o adevărată ctitorie 
urbanistică a acestor ani".

Vasiie IANCU
corespondentul „Scînteii'

19.20 tool de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Concertul orchestrei simfo

nice a Radioteleviziunil.
22.00 Biblioteca pentru toți.

teatre
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concertul corului și orchestrei fi
larmonicii „George Encscu" din 
cadrul „Primăverii culturale bucu- 
reștene". Dirijori : Vasilo Pântea 
și Aure! Niculescu — 20.
• Radioteleviziunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea
Basarab. Solist : Ifrali Neaman 
(Anglia) — 20.
• Conservatorul de muzlcâ ..Cl- 
prlan Porumbescu" (sala Studio) : 
SearA do operă — 20.
• Opera Română : Balete «imfo- 
nicc — 19,30.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Marltza - 19,30,
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Travesti — 
20. (sala Studio) : Iadul și pasărea 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Valentin și Valentina 
— 20.
• Teatrul Mic : Stilpil «ocletătl!
- 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19.30. 
(sala Studio) : Bărbați fir*  ne
veste — 20.
• Teatrul Ciulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19.30.
• Teatrul ..Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 16.

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANULUI 
REVOLUȚIONAR 1848

Expoziție la Muzeul de Artă
Aproape 50 de lucrări de pictură, 

grafică și sculptură alcătuiesc ex
poziția ..1848 in arta plastică ro
mânească". deschisă miercuri la a- 
miază la Muzeul d*»  Artă al Re
publicii Socialiste România. Expo
ziția se înscrie printre numeroasele 
manifestări care cinstesc acest mo
ment de seamă din istoria patriei, 
revoluția de la 1818. eveniment 
care a avut un puternic ecou în 
arta noastră plastică, generînd un 
suflu nou in creația artistică a 
timpului. Expoziția oferă vizitato
rilor prilejul de a revedea lucrării? 
pictorilor pașoptiști : Ion Negulici, 
C. D. Rosenthal, Barbu Iscovescu,

CLUJ*  (Corespondentul. „Scînteii",■ . ♦ cadrul
sărbă- 

de la

Alexandru Mureșan). In 
manifestărilor consacrate 
toririi a 125 de ani 
revoluția din 1848, ieri a avut loc 
la Cluj solemnitatea dezvelirii unui 
bust al lui Nicolae Bălcescu. Cu 
acest prilej, in prezența reprezen
tanților organelor locale de partid 
fi de stat, a cadrelor didactice $i

în comuna Nicolae Bălcescu, din 
județul Vilcea, a fost inaugurată o 
bibliotecă memorială. Colecția cu
prinde numeroase volume, perio
dice, in original și fotocopii, piese 
iconografice și alte lucrări legate 
de viata și activitatea marelui re
voluționar Nicolae Bălcescu și de 
principalele evenimente de la 1848. 
Biblioteca dispune de toate edițiile, 
apărute din 1848 pină în prezent, 
ale operelor lui Bălcescu, exem
plare rare din revistele „Propăși-

Dezvelirea unui bust
al lui Nicolae Bălcescu

PENTRU STUDENȚII FACULTĂȚILOR Șl SECȚIILOR 
DE FINANȚE Șl CONTABILITATE

CONCURS DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE
CREDITUL PUBLICORIGINALE PRIVIND

mai 
vii Io-

In scopul stimulării într-o 
mare măsură a interesului ....„ 
rilor economiști pentru cercetarea 
și aprofundarea unor aspecte ale 
creditului public din țara noastră, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
organizează pentru studenții fa
cultăților și secțiilor de finanțe si 
contabilitate un concurs de lucrări 
științifice originale cu următoarele 
teme :

— creditul public In socialism. 
Rolul lui ;

— istoria instituțiilor creditului 
public din țara noastră ;

— locul Casei de Economii și 
Consemnațiuni în cadrul sis
temului financiar-bancar al 
Republicii Socialiste Româ
nia;

— funcțiile și operațiile Casei 
de Economii și Consemna- 
țiuni ;

— înfăptuirea de către C.E.C. 
a politicii P.C.R. in domeniul 
creditării pe termen lung a 
populației ;

— posibilități de extindere a me
canizării operațiunilor C.E.C.;

— contabilitatea Casei de Eco-- 
nomij și Consemnațiuni. Or
ganizare, căi de perfecțio
nare ;

— educarea populației în spiri
tul economiei, obiectiv al 
strategiei Casei de Economii 
și Consemnațiuni;

— posibilități de aplicare a 
marketingului în activitatea 
Casei de Economii și Consem
națiuni ;

— activitatea de control și re
vizie a Casei de Economii 
și Consemnațiuni. Conținut, 
particularități de organizare 
și căi de perfecționare.

vremea
Ieri tn țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă. Cerul a fost 
variabil, mai mult senin in Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea. Innorărl mal 
accentuate s-au produs spre seară in 
Banat, Crlșana. Maramureș și zona de
luroasă și muntoasă a Moldovei. Cu tc- 
tul izolat, s-au semnalat averse de 
ploaie in centrul Moldovei. Temperatu
ra aerului la ora 14 oscila Intre 16 gra
de la Mangalia șl 30 de grade la Dilga. 
La București : Vremea s-a menținut 
frumoasă și călduroasă, cu cerul varia

• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nlnigra și Ali- 
gru — 17. (sala din str. Acade
miei) : Răi și nătărăi — 15: 17.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Mitică Popcscu
— 19.30.
• Teatrul «atiric-muzlcal ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria î
— 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română" : Legendă și dor — 19,30.

cinema 

C. Lecca. Mișu Popp. cei care prin 
activitatea și prin arta lor au slu
jit cu dăruire cauza revoluției. Ală
turi de ei, la loc de cinste se află 
creațiile lui Tattarescu și Aman, 
care au dus mai departe marile 
idealuri ale mișcării de la 1348. Pe 
lingă caracterul lor de manifest, 
operele expuse ilustrealză contribu
ția pe care pictorii pașoptiști au 
adus-o la dezvoltarea unor noi ge
nuri de artă, cum este litografia, și 
a unor noi modalități de expri
mare, ca alegoria. Îmbogățind pic
tura românească cu o tematică ia- 
leresantă, innobilind-o cu elanuri 
romantice.

elevilor, prof. univ. dr. docent Ște
fan Pascu. rectorul Universității 
„Babeș-Bolyai", și Lucian Bogdan, 
directorul liceului „Nicolae Bălces
cu**.  au evocat personalitatea ma
relui revoluționar și patriot. Operă 
a sculptorului Romul Ladea, bustul 
este așezat in fața liceului ce poar
tă numele conducătorului revoluției 
de acum 125 de ani.

memorială
rea" (Iași) și „Junimea română" 
(Paris), extrase din numeroase alic 
reviste și publicații, foi volante, 
cele 30 de numere in facsimil ale 
..Magazinului istoric pentru Dacia". 
Nu lipsesc nici lucrările despre via
ța și activitatea lui Nicolae Băl
cescu apărute in străinătate, ca, de 
pildă, volumele semnate de Mario 
Leporadi (Roma. 1963), Werner 
Bahner (Berlin. 1970). Emil Bie- 
drzycki (Cracovia, 1971).

(Agerpres)

Studenții care doresc să parti
cipe la acest concurs, individual 
sau in colectiv, vor depune la se
cretariatul facultății respective, 
pină la 10 Iunie a.c., o notă in care 
vor menționa, pe lingă nume, an 
de studiu, facultate, și tema aleasă.

Lucrările pentru concurs se vor 
preda pină ia 10 octombrie 1973 
Biroului de propagandă al Casei 
de Economii și Consemnațiuni, 
București, Calea Victoriei nr. 13, 
sectorul 4 sau sucursalelor jude
țene Cluj, Craiova și Iași ale Casei 
de Economii și Consemnațiuni.

Celor mai bune lucrări Ii se vor
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de propagandă (telefon 13 66 02 sau { 
15 48 10/105), precum și sucursale- 1 
lor județene Cluj, Craiova și Iași l 
ale Casei de Economii și Consem- - 
națiuni.

un

acorda următoarele premii, In li
brete de economii :

— un premiu 
2 000 de lei ;

I In valoare de

— un premiu 
1 500 de lei ;

II In valoare de

— un premiu 
1 000 de lei ;

III In valoare de

— cinci mențiuni In 
500 de lei fiecare.

valoare de

Premiile vor fi atribuite de „„ 
juriu format din profesori de spe
cialitate de la facultățile de profil 
și din reprezentanți ai Casei de 
Economii și Consemnațiuni.

Lucrările premiate de juriu vor 
fi tipărite de Casa de Economii și 
Consemnațiuni.

C.E.C. va pune la dispoziția stu
denților participant datele docu
mentare de care aceștia au nevoie.

Pentru informații suplimentare, 
participanții se pot adresa Biroului

ț

,j
bil. mal mult senin. Vintul a suflat In 
general slab. Temperatura maxima a 
fost de 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2S, 
26 și 27 mai. In țară : Vreme călduroa
sa. mal ales In primele zile. Cerul va 
prezenta Innorărl mai accentuate In a 
doua parte a intervalului, cind se vor 
semnala ploi locale. însoțite de descăr
cări electrice, mai frecvente in regiu
nea de deal șl de munte. Vint potrivit. 
Temperatura va scădea ușor la sfârși
tul intervalului. Minimele vor fi cu
prinse Intre 5 și 13 grade, iar maxi
mele vor oscila între 18 și 28 de grade, 
mal ridicate In primele zile. La Bucu
rești : Vreme călduroasă. Cerul va fi 
variabil, favorabil ploii în a doua parte 
a intervalului. Vînt potrivit. Tempera
tura va «cădea ușor la sfirșltul inter
valului.

13.30; 15,45: 13; 20.15, MELODIA — 
9; 11,15: 13,30: 16; 18.30; 20,43.

. • Program de filme documentare 
românești : DOINA — 17.
• Veronica : DRUMUL SARTI — 
16; 13: 20, DOINA — 9: 11: 13; 15; 
18,30; 20,30.
• Fată bătrlnă : GRIVITA — 9: 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.30.
• Aminfiri bucureștene : TIM
PURI NOI — 9—20.15 In conti
nuare.
• Acea pisică blestemată : EX
CELSIOR — 9: 11,15; 13.30: 16;
13,30; 20,45, GLORIA — 8.30; 11: 
13.30: 16; 18.30: 20,45.
• Neamul Șoimărcșlilor : MOȘI
LOR — 15,30: 19. la grâdinâ — 20.
• Grăbiți apusul soarelui : VOL
GA — io: 13: 16: io. arta —
15,30; 19, la grădină — 19.45.
• Inimă nebună, nebună dc le
gat — 10: 12: 14. Stan și Bran con 
trabandiști ,- Stan și Bran eroi 
fără voie — 16.30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Colier pentru iubita mea : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Misterul din insula Balfe : BU- 
ZESTI — 9: 11,13: 13.30; 16; 13.15: 
20.30, la grădină — 20.
• Sunetul muzicii : FLOREASCA
- 15,30; 19.
• Drumurile bărbaților : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15.30: 
18: 20.15.
• Ce se tntimplă, doctore ?: AU
RORA — 9: 11.15: 13,30: 15.45: 13;
20.15, la grădină — 19.45. TOMTS
- o: 11.15: 13.30: 15.45: 18.15: 20.30. 
ta grădină — 20. FLAMURA — 
9; 11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30.
• Eoloinea : UNIREA — 15.30: 18:
20.15.
• O floare șl doi grădinari : 
GRADINA UNIREA — 19.45.
• Țara sălbatică : DACIA — 9; 
U.15: 13.30: io: în.is: 20.30. vitaN
- 15.30: 18: 20.30, la grâdinâ - 
20.
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Interviul acordat de
președintele Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu,
Șefii delegațiilor 
internațional de

care participă la Congresul 
medicină și farmacie militară
do Ml-

unui grup de ziariști iranieni

Președintele Consiliului 
nlșlri al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, miercuri după-amiază, pe șe
fii delegațiilor care participă In cel 
cle-al XXI-lea Congres internațio
nal de medicină și farmacie mili
tară.

în cadrul întrevederii, președintele 
Consiliului de Miniștri s-a întreți
nut cu personalitățile vieții medi-

calc, participanta la această presti
gioasă manifestare internațională 
care se desfășoară In aceste zile iji 
Capitala țării noastre.

Au participat general de armată 
Ion Ioniță, ....................................
nale, acad, 
nistrul sănătății, 
Valerian Popescu, 
niunii societăților de științe 
cale, alte

ministrul apărării națio-
Theodor Burghcle, mi- 
........ prof. dr. docent 

președintele U- 
medi- 

persoane oficiale.

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicola*  Ceaușescu, secretar ge
neral ol Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
ol Republicii Socialiste România, a primit, la 18 moi, un grup de 
ziariști iranieni, cărora le-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE'. Iranul și 
România au propria lor politi
că de independență națională. 
V-am ruga, domnule președin
te. să ne vorbiți despre opțiu
nile fundamentale ale politicii 
externe românești.

RĂSPUNS : In activitatea sa in
ternațională. România, pornind de 
la faptul câ in lume există țări 
cu orinduiri sociale diferite, con
sideră că este necesar să acționeze 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare cu toate statele, in spi
ritul principiilor coexistenței paș
nice. Așezăm la baza relațiilor 
noastre internaționale principiile 
egalității în drepturi, respectului 
independenței și suveranității na
ționale. neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, re
nunțării la forță și la amenințarea 
cu forța.

Ca țară socialistă. România 
acordă, desigur, o mare atenție co
laborării cu toate statele socialiste. 
Totodată, România acționează pen
tru o strînsă colaborare cu țările 
care adoptă o politică de dezvol
tare independentă. Dezvoltăm re
lații cu toate țările hotărîte să 
acționeze pentru . promovarea în 
viața internațională a principiilor 
la care m-am referit, pentru solu- 
ț-onarea problemelor litigioase pe 
calea tratativelor. Noi considerăm 
că, în condițiile de astăzi, toate 
statele — fie ele mari, mijlocii sau 
mici — trebuie să participe la so
luționarea problemelor interna
ționale. In acest cadru, apreciem 
că țările mici și mijlocii au de 
jucat un rol important — și trebuie 
să participe activ la viața inter
națională.

întemeindu-se pe aceste prin
cipii. colaborarea dintre România 
și Iran constituie un factor pozitiv 
în viața internațională, atît în afir
marea relațiilor noi dintre state, 
cit și în soluționarea problemelor 
in interesul popoarelor, al cauzei 
păcii și colaborării.

ÎNTREBARE : Relațiile din
tre Iran și România, țări cu 
sisteme politice diferite, sint 
un exemplu demn de urmat 
in ce privește politica de co
existență și colaborare priete
nească, bazată pe respectul 
mutual. Cum apreciați, dom
nule președinte, perspectivele 
dezvoltării in continuare a a- 
cestei colaborări ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, rela
țiile dintre România și Iran s-au 
dezvoltat foarte mult în ultimii 
ani. Desigur, la aceasta au contri
buit și vizitele Maiestății Sale Im
periale in România, vizitele mele 
in Iran, precum și contactele mul
tiple dintre reprezentanții guver
nelor României și Iranului. Se 
poate spune că amploarea pe care 
au luat-o relațiile dintre țăriie 
noastre constituie un exemplu de 
felul cum două țâri cu orinduiri 
sociale diferite pot să colaboreze 
intre ele, atunci cind sînt animate 
de dorința de a se respecta reci
proc, de a conlucra în mod avanta
jos. de a-și aduce contribuția la 
realizarea unei lumi mai bune, 
mai drepte.

In acest spirit, apreciez că există 
bune perspective pentru dezvol
tarea largă a colaborării dintre 
România și Iran, atît in domeniul 
economic, inclusiv in cooperarea 
In producție, cit și în domeniile 
tehnic, științific, cultural și — așa 
cum am menționat deja — în ac
tivitatea internaționala.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, se știe că Iranul este 
o țară producătoare și expor
tatoare de petrol care Iși a- 
lege in mod liber clienții. Ați 
binevoi să vă referiți la posi
bilitățile de lărgire a relațiilor 
economice romăno-iraniene in 
acest domeniu ?

RÂSPUNS : Consider că în ca
drul colaborării dintre România și 
Iran sint posibilități de a realiza 
o largă cooperare și în domeniul 
petrochimiei. Mă gindesc că ar fi 
posibil ca in valorificarea resurse
lor de petrol ale Iranului să se a- 
jungă — fie în cadrul unor socie
tăți mixte, fie prin cooperare — la 
construirea unor instalații petro
chimice, atît în România, cit și în 
Iran. Aceasta ar avea o mare im
portanță în extinderea colaborării 
între țările noastre.

ÎNTREBARE : România este 
una din puținele țări care în
trețin relații amicale cu toate 
statele, inclusiv cu țările ara
be și cu Israelul. Ce rol ar 
putea juca țara dumneavoas
tră, domnule președinte, in 
soluționarea problemelor exis
tente pe plan internațional și 
regional, avind in vedere, de 
pildă, criza actuală din Orien
tul Apropiat 7

RĂSPUNS : Intr-adevăr, con
secventă politicii sale de a dezvol
ta legaturi cu toate statele. Ro
mânia întreține relații atît cu ță
rile arabe, cit și cu Israelul. Tre
buie să arăt că ne îngrijorează 
mult faptul că în Orientul Mij
lociu se menține conflictul și, în 
anumite momente, chiar se inten
sifică încordarea. Apreciem că este 
necesar să se acționeze pentru 
aplicarea rezoluției Consiliului de 
Securitate, să se ajungă la retra
gerea trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate, la asigura
rea independenței și integrității 
tuturor statelor din această zonă 
și. desigur, la o soluție corespun
zătoare in problema populației pa- 
lestinene, care să asigure acestei 
populații, greu încercate, condiții 
de viață liberă și demnă, așa cum 
dorește.

România consideră că toate sta
tele care doresc să se ajungă la 
pace in Orientul Mijlociu ar tre
bui să acționeze în vederea apli
cării rezoluției Consiliului de 
Securitate. Nu pretindem să avem 
un rol deosebit în soluționarea ac
tualei crize din Orientul Apropiat ; 
considerăm că, în primul rind, 
statele din această zonă sînt che
mate să găsească soluțiile cores
punzătoare. Dar, menționez încă 
o dată, sintem direct interesați în 
restabilirea păcii în această re
giune. Ca și alte state, România 
va căuta să contribuie la aplicarea 
în viață a rezoluției Consiliului de 
Securitate.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, care sînt, după păre
rea dumneavoastră, căile me
nite să asigure o pace dura
bilă în Europa ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
actualmente la Helsinki se desfă
șoară lucrările pregătitoare pentru 
conferința general-europeană. Se 
poate spune că s-a ajuns de pe 
acum la un consens asupra celor 
mai importante probleme. Deci, 
este pe deplin posibil ca în vara 
acestui an să înceapă lucrările 
conferinței general-europene.

Apreciez că această conferință 
trebuie să elaboreze principiile de 
bază ale relațiilor dintre statele 
continentului, care să asigure fie
cărei națiuni mai multă securitate 
și să-i ofere garanția că nu va fi 
supusă nici unei imixtiuni din afa
ră. pentru a-și putea astfel concen
tra eforturile în vederea dezvoltă
rii economico-sociale.

în al doilea rind, consider că la 
conferință vor trebui să se găseas
că căile corespunzătoare pentru 
dezvoltarea liberă a colaborării 
economice, tehnico-științifice, pen
tru intensificarea schimburilor cul
turale și umane, pentru o largă 
cooperare între toate popoarele 
continentului.

Desigur, ținînd seama că rămîn 
încă multe probleme de soluționat, 
că în extinderea colaborării multi
laterale vor apărea continuu noi și 
noi probleme, apreciem că este ne
cesar să se creeze un organism per
manent care să poată înlesni con
tactele multilaterale dintre state și, 
eventual, pregăti noi reuniuni.

Apreciez că pe aceste căi se poa
te ajunge la transformarea Euro
pei într-o zonă a păcii și colabo
rării, care ar exercita o puternică 
influență asupra dezvoltării sănă
toase a vieții internaționale în ge
neral.

ÎNTREBARE: Ce semnifica
ție atribuiți, domnule preșe
dinte, vizitei Maiestății Sale 
Imperiale Șahinșahul Iranului 
în România ?

RĂSPUNS: Așteptăm cu multă 
plăcere vizita Maiestății Sale Im
periale în România. Așa cum am 
menționat, în ultimii ani au avut 
loc vizite reciproce. La începutul 
acestui an am vizitat — pentru 
o scurtă perioadă — Iranul șl 
m-am intîlnit cu Maiestatea Sa. 
Vizita Maiestății Sale in România 
se înscrie în preocuparea comună 
de a extinde relațiile de colabora
re dintre cele două popoare, de a 
contribui la realizarea unei lumi 
mai bune, mai drepte, la impulsio
narea cursului destinderii pe plan 
internațional.

Consider că vizita Maiestății 
Sale în România are loc intr-un 
moment deosebit de important 
pentru cele două țări — avind în 
vedere că atît România, cît și Ira
nul iși elaborează actualmente 
programele de dezvoltare pentru o 
perioadă îndelungată. Fără îndo
ială că, în cadrul convorbirilor pe 
care le vom avea, vom putea găsi 
căile pentru ca. în perspectivă, să 
realizăm o colaborare strînsă. Tot
odată. aceasta va avea o mare im
portanță pentru contribuția pe 
care cele două țări o aduc la cau
za păcii în lume.

ÎNTREBARE : Afi vizitat in 
mai multe rinduri Iranul. Ce 
impresii păstrați din aceste vi
zite ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, am vi
zitat în mai multe rinduri Iranul. 
Am avut cu Maiestatea Sa convor
biri deosebit de bune și cu rezul
tate dintre cele mai utile pentru 
ambele țări, am putut cunoaște 
mai îndeaproape preocupările po
porului iranian, realizările sale pe 
calea dezvoltării economice și so
ciale. Trebuie să spun că păstrez 
cele mai plăcute impresii despre 
tot ceea ce am văzut, atît despre 
vestigiile istorice, cit și despre 
prezentul țării, care nu-i deloc 
mai prejos decît trecutul.

Am fost plăcut impresionat de 
ospitalitatea și căldura cu care am 
fost primit peste tot de poporul 
iranian. Am putut constata că ira
nienii, ca și românii, sînt un po
por dornic de prietenie, de progres, 
de independență și colaborare.

ÎNTREBARE : Care este, 
după părerea dumneavoastră, 
domnule președinte, rolul vi
zitelor și al contactelor la ni
vel înalt în dezvoltarea și in
tensificarea relațiilor dintre 
țările noastre ?

RĂSPUNS : Am vorbit deja des
pre rezultatele convorbirilor pe 
care le-am avut cu Maiestatea Sa 
Imperială, despre întilnirile primi- 
lor-miniștri și ale altor membri ai 
guvernelor țârilor noastre. Desigur, 
vizitele și contactele la nivel înalt 
au un rol important pentru 
dezvoltarea colaborării in toate do
meniile de activitate. Nivelul la 
care au ajuns astăzi relațiile din
tre România și Iran cred câ este 
destul de elocvent în această pri
vință. Aș dori să menționez câ, 
după părerea mea, alături de im
portanța acestor contacte directe, 
un rol însemnat îl au sentimen
tele și dorințele popoarelor de co
laborare și prietenie. Conducătorii 
de stat sint in măsură să dea ex
presie acestor dorințe ale po
poarelor lor. De aceea, apreciez, 
odată cu importanța contactelor 
directe la nivel înalt, și însemnă
tatea contactelor dintre reprezen
tanții opiniei publice, dintre po
poare, considerînd că acestora le 
revine un mare rol în desfășurarea 
vieții internaționale.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, credeți că Organiza
ți-a Națiunilor Unite poate 
juca incă un rol decisiv în re
zolvarea problemelor interna
ționale ?

RĂSPUNS : România apreciază 
că Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să aibă un rol mai impor
tant în viața internațională, că se 
impun anumite îmbunătățiri în ce 
privește atribuțiile și rolul acestei 
organizații. în acest cadru apre
ciem necesar ca statele mici și 
mijlocii să joace un rol mai mare 
în viața organizației. Pornind de 
aici, noi considerăm câ trebuie fă
cut totul pentru ca Organizația 
Națiunilor Unite, alte organisme 
internaționale să aibă un rol de
cisiv în soluționarea marilor pro
bleme care preocupă astăzi ome
nirea. Numai așa va exista o ga
ranție în plus că soluțiile la care 
se va ajunge vor ține seama de 
interesele tuturor statelor, vor con
tribui la destindere, la colaborare 
între toate națiunile.

ÎNTREBARE : In lumea de 
astăzi sintem din ce în ce mai 
mult martorii unei renașteri a 
sentimentului național. Care 
sînt, după opinia dumneavoas
tră, domnule președinte, re
zultatele acestui nou feno
men ?

RĂSPUNS : într-adevăr, asistăm 
la o intensificare a luptei pentru 
independența națională, pentru u- 
nitate națională. Există, de altfel, 
multe popoare care — s-ar putea 
spune — se află abia la începutul 
organizării și formării lor ca na
țiuni, la începutul constituirii în 
state naționale ; de aceea, noi a- 
preciem că pentru încă o lungă 
perioadă de vreme sentimentul na
țional, dorința de independență 
națională vor juca un rol impor
tant în viața internațională.

Consider necesar să se țină sea
ma de acest proces istoric și să se 
acționeze pentru sprijinirea dez
voltării și întăririi statelor națio
nale. organizării de sine stătătoare 
a națiunilor, pentru preluarea de 
către acestea în propriile mîini a 
bogățiilor naționale. De asemenea, 
este necesar să se creeze condiții 
ca fiecare națiune să-și poată asi
gura dezvoltarea corespunzător 
condițiilor istorice naționale și so
ciale proprii. De aceea, consider că 
acest fenomen este pozitiv și co
respunde cerințelor dezvoltării pro
gresiste a întregii omeniri.

Aș dori, în încheiere, să urez po
porului iranian succese tot mal 
mari în dezvoltarea sa economico- 
socială, multă prosperitate și feri
cire.

Directorul executiv la Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Miercuri după-amiază, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialisto România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit pe Alfred Rinnooy 
Kan, director executiv la Banca In
ternațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.), care se 
inlr-o vizită in țara noastră.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
lntr-o atmosferă cordială, au fost

află

abordate aspecte ale relațiilor Româ
niei cu această instituție speciali
zată a O.N.U. și perspectivei© dc 
dezvoltare ale acestora.

Au participat Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, Mihai Diaman- 
dopol. președintele Consiliului de 
administrație al Băncii de Investiții.

(Agerpres)

și afacerilor rurale din Iran
La invitația Ministerului Agricul

turii, Industriei Alimentare și Ape
lor, miercuri după-amiază a sosit in 
Capitală Abdol Azim Valian, minis
trul cooperativelor și afacerilor ru
rale din Iran. In programul vizitei 
pe care ministrul iranian o întreprin
de in țara noastră sint înscrise uni
tăți agricole de stat și cooperatiste, 
stațiuni experimentale, asociații in- 
tercooperatiste și meșteșugărești, con-

vorbiri cu conducători și specialiști 
din domeniul agriculturii.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor, de alte 
persoane oficiale.

A fost de față Sadegh Sadrieh. 
ambasadorul Iranului la București.

(Agerpres)

0 delegație a Frontului Popular Patriotic
din R. P. Ungară ne vizitează țara

Sudanul pe calea dezvoltării
de sine stătătoare

Aniversarea revo
luției din 25 mni 1969 
capătă anul acesta o 
semnificație aparte 
datorită coincidenței 
cu un alt eveniment 
de seamă — promul
garea noii Constituții 
a Sudanului, după 
dezbateri aprofundate 
șl întruniri de adezi
une ale populației din 
toate provinciile țări’. 
Noua Constituție sub
liniază importanța de
osebită a unității na
ționale ,i 2.L.._, _ 
cadrul politlco-admi- 
nistrativ al statului 
sudanez, în noua sa 
etapă : ea consfințeș
te, totodată, faptul câ 
Sudanul este un stat 
independent șl suve
ran, care dezvoltă re
lații cu toate cele
lalte țari ale lumii, 
pe baza deplinei ega
lități in drepturi și a- 
vantajului reciproc.

Promulgarea noii 
legi fundamentale are 
loc la doi ani de la 
semnarea acordului de 
la Addis Abeba (mar
tie 1971), care a pus 
capăt îndelungatului 
război civil din Sudul 
țârii, fiind încă o d .- 
vadă a succesului re
concilierii naționale, a 
consolidării situație; 
interne, ceea ce per
mite în prezent Su
danului să-și concen
treze întreaga atenție 
asupra lichidării râ- 
mînerii în urmă moș
tenite de la colonia
lism, dezvoltării eco
nomice și sociale. Este 
de ajuns să menționăm 
în acest sens că planul 
în curs (1971-1975) 
prevede realizarea u- 
nui ritm de creștere 
anuală a producției de

se

bllaterale 
planuri, 
Nicolao

•și defineșre

8,1 la sutâ. Țara dc la 
confluența Nilului Alb 
cu Nilul Albastru dis
pune, după cum 
știe, de Importante
resurse naturale. Po
trivit unor date re
cente, șeptelul numă
ră peste 40 milioane 
de capete (bovine, oi, 
capre ele) ; triunghiul 
irigat „Gezira14, dintre 
cele două Niluri, este 
o adevărată împărăție 
a bumbacului, a „au
rului alb" ; in aceiași 
timp, subsolul țârii 
conține importante re
surse minerale, la a 
căror depistare și va
lorificare iși aduc con
tribuția și o serie dc 
specialiști români. Re
cent. ei au dovedit 
existența gazului na
tural In Sudan, fapt 
salutat cu deosebită 
satisfacție de presa 
sudaneză. în baza a- 
cordurllor existente, 
specialiștii români vor 
participa, dc aseme
nea. la modernizarea 
transportului fluvial, 
la dezvoltarea unor 
ramuri industriale, la 
crearea unor ferme 
mixte și valorificarea 
bogatelor resurse ani
maliere ale țării.

Așa cum se cunoaș
te, relațiile de priete
nie și colaborare ro- 
mâno-sudaneze au cu
noscut un puternic 
impuls ca urmare 
vizitei în Sudan a pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu, din primă
vara anului 1972, și a 
vizitei In România a 
președintelui 
Mohammed 
in primăvara 
an. Subliniind însem
nătatea pe care o pre
zintă intensificarea

a

Gaafar 
Nimeiri, 

acestui

legățurllor 
pe diverse 
tovarășul _____
Ceaușescu arăta : „Fă
ră îndoială cA dezvol
tarea colaborării din
tre popoarele 
corespunde 
lor rociprocc, 
te. in același timp, ei 
cauzei colaborării și 
păcii în lume*'.  în- 
tr-un sens similar, 
președintele Nimeiri 
aprecia : „Convorbi
rile noastre vor fi de 
folos ambelor noastre 
țări, ambelor noastre 
popoare". Dorința co
mună a României și 
a Sudanului de a a- 
dlnci și lărgi relațiile 
de colaborare, de a 
conlucra In direcția 
promovării țelurilor 
păcii și cooperării in
tre toate statele, pe 
baza principiilor drep
tului și eticii interna
ționale, și-au găsit o 
concludentă expres’e 
în Declarația Solemnă 
comună, semnată la 
București, document 
care, dincolo de În
semnătatea ' evidentă 
In planul raporturilor 
reciproce, prezintă 
dimensiunile unui act 
de larg interes inter
național.

In această zi de săr
bătoare a Sudanului 
prieten, care pășește 
ferm pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re. poporul român iși 
reînnoiește exprima
rea sentimentelor de 
caldă simpatie față 
de poporul sudanez, 
fată de eforturile ce 
le depune pentru îm
plinirea aspirațiilor 
sale de propășire eco
nomică și socială.

noastre 
Interese- 

serveș-

Nicolae N. LUPU

Miercuri a sosit la București o de
legație a Frontului Popular Patriotic 
din Republica Populară Ungară, con
dusă de BeJa Molnar, secretar al 
Consiliului Național al Frontului, 
care, la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, face 
o vizită in țara noastră.

La sosire, oaspeții au fost întimpl-

nați de Tamara Dobrin, vicepreședin
te al Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste. Nestor Ignat, 
membru in Biroul Executiv, de acti
viști ai Consiliului Național.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Republicii Populare Ungare la 
București.

ZIUA NAȚIONALĂ A IORDANIEI

Semnarea unui protocol 
economic româno-somalez

Relațiile de cooperare economică 
dintre România și Somalia iși lăr
gesc cadrul evoluției lor ascendente. 
In acest sens, miercuri a fost sem
nat la București un protocol in care 
se prevăd măsurile pentru dezvolta
rea cooperării in domeniile industriei, 
agriculturii și pescuitului. Documen
tul a fost semnat de Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și geo
logici. și Ahmed Mohamed Farah, 
membru al Consiliului Revoluționar 
Suprem al Republicii Democratice 
Somalia, ministru) poștelor și tele
comunicațiilor. La solemnitate au 
fost prezenți Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, membrii delegației somaleze, 
precum și alte persoane oficiale.

Dorim să intensificăm relațiile 
dintre Somalia și Romania in cit 
mai multe domenii de activitate, mai 
ales sub forma cooperării, a decla
rat, înainte de plecare, Ahmed Mo
hamed Farah. Sintem interesați să 
facem acest lucru, cu atit mai mult

cu cit in timpul recentei vizite în
treprinse ‘ ’ . ’ ’ „
noastră a fost deosebit de impresio
nată de succesele realizate de po
porul român pe multiple planuri. în 
același timp, pentru că România, 
care iși aduce o contribuție impor
tantă la consolidarea păcii in lume, 
a făcut pași 
dezvoltării.

in țara dv., delegația

atit de mari pe calea

★
1973, Vasile Gliga, ad-La 23 mai

junct al ministrului afacerilor exter
ne. a avut o întrevedere cu delega
ția R. D. Somalia, condusă de A. M. 
Farah, membru al Consiliului Revo
luționar Suprem, ministrul poștelor 
și telecomunicațiilor, care a între
prins o vizită in țara noastră. Cu 
acest prilej a avut loc un schimb de 
vederi cu privire la dezvoltarea re
lațiilor prietenești intre cele două 
țări și popoare și la probleme inter
naționale de interes comun.

(Agerpres)

Cronica
La Uzina de pompe din Bucu

rești a avut loc miercuri la prinz o 
solemnitate, in cadrul căreia au fost 
conferite ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România unor 
muncitori, maiștri, tehnicieni, ingi
neri, economiști și funcționari ai 
acestei unități industriale pentru 
merite deosebite in muncă, cu pri
lejul împlinirii a 90 de ani de acti
vitate neîntreruptă a întreprinderii.

Distincțiile au fost înmânate de to
varășul Gheorghe Stoica, membru al 
Consiliului de Stat, care, in numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de 
Stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a felicitat pe cei decorați 
și le-a urat noi succese in îndepli
nirea sarcinilor.

★

în cadrul Zilelor muzicii din R. D. 
Germană, miercuri seară a avut loc 
la Opera Română din București un 
spectacol cu „Lohengrin" de Wagner. 
Și-au dat concursul oaspeți din R.D. 
Germană : soliștii Martin Ritzmann, 
Eva Maria Straussova. Antonin Svorc. 
Ludmila Dvorakova, interpreții rolu
rilor principale, precum și dirijorul 
Heinz Fricke, care a deținut condu
cerea muzicală a spectacolului. Prin
tre persoanele oficiale prezente se 
aflau Ion Brad, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, și Hans Voss, ambasadorul 
R. D. Germane la București.

★

Cu prilejul Zilei culturii și presei 
bulgare, Ambasada R.P. Bulgaria la 
București a organizat, miercuri, la 
Asociația corespondenților presei 
străine, vizionarea unor filme do
cumentare realizate de studiourile 
cinematografice bulgare, urmată de 
un cocteil. Au participat atașați de 
presă, corespondenți ai presei străi
ne, ziariști români. A fost prezent 
Spas Gospodov, ambasadorul ” n 
Bulgaria la București.

★

In cadrul marilor aniversări 
rale recomandate de Consiliul 
dial al Păcii pe anul 1973, miercuri 
a avut loc la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S. din Capitală, sub egida 
Comitetului National pentru Apăra
rea Păcii și a Academiei de științe 
medicale, o manifestare consacrată 
fizicianului Wilhelm Conrad Rdntgen, 
descoperitorul razelor X, de la a că
rui moarte s-au Împlinit 50 de ani.

R.P

cultu- 
Mon-

zilei
Manifestarea a fost prezidată de prof, 
cir. Radu Păun, vicepreședinte al A- 
cademiei de științe medicale. Despre 
viata și opera științifică a savantului 
german a conferențiat prof. univ. dr. 
docent Ion Bârzu. directorul Clinicii 
de radiologie a I.M.F.-București.

(Agerpres)

La 25 mai se împlinesc 27 de ani de la dobindirea independenței 
de stat a Iordaniei, sărbătoarea națională a poporului acestei țări. 
Proclamarea independenței — rezultat al luptej îndelungate a po
porului împotriva dominației coloniale — a deschis perspectivele unor 
transformări înnoitoare, a permis un șir de realizări in dezvoltarea 
economică a țării.

Animat de sentimente de solidaritate față de popoarele arabe, 
față de toate popoarele tinerelor state independente, poporul român 
urmărește cu simpatie eforturile poporului iordanian îndreptate 
spre propășire materială și spirituală și ii adresează, cu prilejul 
Zilei naționale, urări de noi succesț in împlinirea năzuințelor sale 
de pace și progres. In fotografie : Imagine din Amman.

A APĂRUT NR. 10/1973 AL REVISTEI

„MUNCA DE PARTID»
„Un vibrant omagiu adresat 

tovarășului Nicolae Ceaușescu" 
este titlul articolului dedicat 
apariției volumului „Omagiu to
varășului Nicolae Ceaușescu".

în continuare sint inserate 
articole referitoare la revoluția 
dc la 1848, naționalizarea prin-

cipalelor mijloace de producție, 
exercitarea rolului conducător al 
organelor și organizațiilor de 
partid, înfăptuirea hotăririlor 
plenarei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie—martie, învățămintul de 
partid, metode moderne in stilul 
de muncă al organelor și orga
nizațiilor dc partid ș.a.
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Jocurile balcanice de volei
Echipele României au obținut noi 

victorii la Jocurile balcanice de volei, 
competiție care se desfășoară in sala 
„Olimpia" din Timișoara. Selecțio
nata masculină a învins cu scorul de 
3—0 (15—8, 15—4, 15—11) formația 
Iugoslaviei, iar cea feminină a ciști-

gat cu 3—0 (15—2, 15—5, 15—9) par
tida susținută cu reprezentativa Iu
goslaviei.

Alte rezultate, la masculin : Bul- 
garia-Grecia 3—0, Albania-Turcia 
3-2.

In cîteva r î n d u r i
• Campionatele europene de popice 

pentru juniori și junioare (in cadrul 
cărora, cum se știe, echipa feminină 
a României a cucerit, din nou, titlul 
european) au fost reluate ieri in lo
calitatea cehoslovacă Prerov, cu des
fășurarea probelor de perechi. In 
proba feminină, pe primele două 
locuri se află perechile române Eli- 
sabeta Szilagyi și Vasilica Pintea 
(cu 787 p.d.) și Erica Szasz-Bălașa 
Mirică. în concursul juniorilor, pe
rechea română I. Szasz-I. Ștefucz se 
află pe locul patru cu 1 670 p.d.

• Pe stadionul ..23 August" din 
Tg. Mureș s-a disDutat meciul din
tre echipa locală A.S.A. si forma
ția iugoslavă Sutjeska Niksici, con- 
tind pentru „Cupa balcanică" la 
fotbal. Victoria a revenit cu scorul 
de 3—0 (2—0) fotbaliștilor români 
Golurile au fost marcate de Caniaro 
(2) și Ha.1 nai.

o Atletism. La Varșovia, in ca
drul unui concurs internațional, cel 
mai bun rezultat l-a realizat polone
zul Joachlmowskl : 16,39 m la trlplu- 
salt. e Cu prilejul unui concurs atle
tic desfășurat la Trostberg (Bavaria), 
tinărul Michael Karst a parcurs dis
tanța de 2 000 m obstacole in 5'32”2'10 
(cea mai bună performanță mondială 
a anului, pentru juniori).

• Pe terenurile de la Rolland 
Garros au început ieri întrecerile 
campionatelor internaționale de te
nis ale Franței. Iată primele rezul
tate înregistrate în turul I al probe
lor de simplu : masculin : Metreveli 
(U.R.S.S.) — Johansson (Suedia)
7—5, 6—4 ; Elschenbroich (R.F. Ger
mania) — Szoke (Ungaria) 7—6. 
6—2 ; Haillet (Franța) — Borowiak 
(S.U.A.) 7—6, 7—6 ; Machan (Unga
ria) — Toma Ovici (România) 3—6, 
6—2, 6—2 ; Lara (Mexic) — Jolly 
(Franța) 7—6, 6—1 ; feminin : Katja 
Ebinghaus (R. F. Germania) — 
Franțoise Guedy (Franța) 6—2, 6—3 ; 
Margaret Court (Australia) — Pam 
Teeguarden (S.U.A.) 6—2, 6—2. Par
tida dintre campionul român Iile 
Năstase și chilianul Pinto Bravo s-a 
întrerupt, după primele schimburi 
de mingi, din cauza ploii.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 23 MAI 1973

FOND GENERAL DE PREMII : 
1 000 830 Iei.

EXTRAGEREA I : 14 8 13 7 23 11.
EXTRAGEREA a Il-a : 1 41 34 

19 38.

„CURSA PĂCII"
..Cursa Păcii**  a continuat ieri- cu 

etepa a 13-a : Gorlitz—Dresda (100 
km). La sprintul final, polonezul 
Zbigniew Krzeszowiec i-a întrecut 
pe Thomas Huschke (R. D. Germa
nă) și pe Antonin Bartonicek (Ce
hoslovacia) — toti trei fiind crono
metrați in 2 h 22’45". Primul sosit 
dintre cicliștii români a fost Con
stantin Grigore (locul 10. în același 
timo cu învingătorul). Liderul cursei 
este în continuare polonezul Szur- 
kowski. Astăzi se dispută etapa 
Dresda—Halle (168 km).

FOTBAL: Pregătirile 
lotului reprezentativ

După meciul-.școală susținut marți, 
Ia Snagov, în compania formației re
prezentative de tineret (sub 21 de 
ani), ieri, pe stadionul „23 August" 
din Capitală, echipa națională a 
României a susținut o nouă intilnire 
de verificare, avind de astă-dată 
drept partener pe „Progresul" Bucu
rești. „Unsprezecele" tricolor a fost 
cel care, cu multă probabilitate, va 
fi aliniat duminică In partida oficia
lă cu reprezentativa R. D. Germane. 
Adică : Răducanu—Sătmăreanu. An
tonescu. Dinu. Deleanu—Dumitru. 
Nunweiller—Troi, Dobrin, Dumi- 
trache, Țarâlungă.

După aproximativ 60 de minute de 
joc. atunci cind scorul devenise 4—1 
— prin golurile marcate de Dumi- 
trache (2), Troi și Nunweiller — an
trenorii au operat citeva schimbări, 
pe teren evoluind și Tănăsescu, Sa- 
meș, Anca. Mureșan, Marcu. Rădu
canu și Haidu au apărat, cu rindul, 
porțile celor două echipe pe Întreaga 
durată a meciului



vista internațională______
0 preocupare majoră la scară continentală:

SECURITATEA EUROPEI
Preocupările O. I. M. în sprijinul
emancipării economice și sociale

Atmosferă de lucru

la Helsinki
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

® Care este situația ,,1a zi**  a lucrărilor ? • Ce progrese 
s-au realizat ? • Ce subiecte se află în discuție ?

Declarațiile premierilor 
Poloniei și Turciei

Stabilirea datei de 1 iunie ca ter- 
men-limitâ pentru încheierea pregă
tirilor in vederea conferinței europe
ne a imprimat consultărilor multila
terale de Ia Helsinki un ritm de lu
cru accelerat. O atmosferă de opti
mism s-a instaurat la Dipoli, revita- 
lizind negocierile. Pentru prima dată, 
există o perspectivă clară asupra în
tregului program de activitate, ceea 
ce impune acum incadrarea judicioa
sa a problematicii reuniunii in inter
valul de timp care a mai rămas, in 
vederea definitivării documentelor 
corespunzătoare, astfel incit confe
rința pentru securitate și cooperare 
să poată fi convocată la sfirșitul lu
nii iunie. Practic, toate capitolele or
dinii de zi, toate aspectele organi
zatorice iși găsesc în aceste zile lo
cul in înlănțuirea de ședințe ce se 
desfășoară la Dipoli, de dimineața 
pină seara târziu.

Astăzi, participanții la reuniune au 
adoptat, la nivelul grupului de lucru, 
regulile de procedură ale viitoarei 
conferințe pentru securitate și coope
rare in Europa.

Textul — adoptat In urma unor 
dezbateri aprofundate asupra proiec
telor prezentate in acest sens, care au 
avut ca bază procedura stabilită in 
noiembrie 1972 pentru 
pregătitoare — prevede. ... . .........
rind. că statele reprezentate la con
ferința participă ca state suverane și 
independente. în condiții de deplină 
egalitate. Totodată, conferința se va 
desfășura în afara alianțelor mili
tare.

Sint prevăzute, apoi, organele car» 
vor funcționa in faza a doua a con
ferinței : comitetul de coordonare, 
comisiile și subcomisiile create pen
tru fiecare grup de probleme. Orga
nele conferinței, diversele grupuri 
de lucru ce ar putea fi constituite 
ulterior sint deschise tuturor statelor 
participante.

în același timp, se prevede că de
ciziile conferinței se adoptă prin 
consens. Consensul se definește prin 
absența oricărei obiecții exprimate 
de vreun reprezentant și prezentate 
de el ca un obstacol in adoptarea 
deciziei în cauză.

In ce privește conducerea lucrărilor 
conferinței, documentul amintit în
scrie, ca principiu de bază, principiul 
rotației. Ședința inaugurală și cea de 
închidere a primei faze a conferinței 
vor li prezidate de ministrul de ex
terne al țârii-gazdă. Președinția ce
lorlalte ședințe, in această fază, va 
fi asigurată, pe rind, de miniștrii a- 
facerilor externe ai țârilor partici
pante. intr-o ordine stabilită prin 
tragere la sorți. Președinții comitetu
lui de coordonară și ai celorlalte or
gane ale conferinței, in faza a doua, 
vor fi desemnați pe baza principiu
lui rotației, în ordine alfabetică, după 
tragerea la sorți a primei litere. Dis
pozițiile în acest sens prevăzute pen
tru prima fază a conferinței sint a- 
p’.icabile și ședințelor din faza a 
treia.

Ședințele In prima și a treia fază 
a conferinței sint, de regulă, des
chise.

In încheierea documentului se sub
liniază că aceste reguli de procedu
ră sint adoptate prin consens și. o 
dată adoptate, ele nu pot fi modifi
cate decit tot prin consens.

Documentul urmează să fie supus 
aprobării finale în ședința plenară a 
reuniunii multilaterale de la Helsinki;

Așa cum se știe, soluțiile pentru 
fiecare din problemele discutate s-au 
cristalizat în cursul dezbaterilor a- 
profundate care au avut loc in cele 
patru etape ale reuniunii pregătitoa
re. Participanții se află în posesia a 
numeroase proiecte de documente 
care întrunesc acordul unanim.

S-au clarificat și o serie de alte as
pecte legate de organizarea confe
rinței.

Locul conferinței : prima fază, la 
nivelul miniștrilor de externe, se va 
desfășura in mod sigur la Helsinki 
(rămine să fie exprimat doar acor
dul formal al participanților la reu
niune).

Data : sfirșitul lunii iunie (există 
propunerea pentru 28 iunie) sau in 
primele zile ale lunii iulie (3 iulie,

reuniunea 
în primul

potrivit unei date avansate, neoficial, 
de unele delegații occidentale).

Participanții : nu există incâ o ho- 
tărire, dâr in cadrul unor schimburi 
de păreri anterioare s-a precizat că 
este vorba de toate statele Europei, 
precum și de Statele Unite și Ca
nada.

Probleme financiare: a fost elabo
rat un tabel in care se prevede con
tribuția fiecărei țări participante. Do
cumentul respectiv urmează a fi a- 
probat.

La obținerea tuturor acestor rezul
tate, delegația română, alături de 
alte delegații, și-a adus și iși aduce 
in continuare, intr-un spirit construc
tiv. o importantă contribuție in dife
ritele grupuri de lucru — fie că este 
vorba despre problemele de conținut 
ale conferinței, fie despre modul de 
organizare — manifestin'] inițiativă, 
acționind în vederea apropierii și 
armonizării pozițiilor statelor partici
pante.

Delegațiile învestite de guver
nele țârilor respective să defineas
că obiectivele conferinței și să 
traseze cadrul și modalitățile el de 
desfășurare știu că activitatea lor 
angajează toate • popoarele statelor 
participante, ceea ce implică o deo
sebită responsabilitate in îndeplini
rea cu succes a misiunii încredința
te, pentru a răspunde pe deplin aș
teptărilor și năzuințelor opiniei pu
blice europene de edificare a unei 
Europe a păcii, securității și colabo
rării. De aceea, orice tendințe 
tergiversare a pregătirilor — și, pe 
alocuri, asemenea tendințe, deși tot 
mai izolate, se mai manifestă și a- 
cum — nu ar putea decit să se răs
frângă negativ asupra activității de 
ansamblu în aceste momente hotă- 
ritoare.

In intervențiile lor din ultima șe
dință plenară, ca și în grupurile de 
lucru, numeroși delegați s-au pro
nunțat pentru intensificarea eforturi
lor in vederea găsirii celor mai bune 
soluții, pe linia tradițiilor pozitive 
statornicite la Dipoli, luindu-se in 
considerare interesele tuturor statelor 
reprezentate. Atmosfera constructivă, 
de cooperare și bună ințelegere, care 
a constituit nota dominantă a reuniu
nii pregătitoare — se apreciază in 
cercurile de aici — trebuie să-și gă
sească încununarea in crearea con
dițiilor celor mai favorabile pentru 
buna desfășurare a conferinței.

ANKARA 23 (Agerpres). — La An
kara au început convorbirile dintre 
primul ministru al Turciei. Nairn 
Talu. și premierul polonez, Piotr Ja- 
roszewicz. Luînd cuvîntul la dineul 
oferit in cinstea premierului polonez. 
Naim Talu a evidențiat dezvoltarea 
favorabilă a legăturilor dintre Turcia 
și Polonia pe multiple planuri. Re- 
ferindu-se la problemele asigurării 
păcii și colaborării pe continent, el 
a arătat că Turcia nutrește dorința 
profundă ca discuțiile de la Helsinki 
In vederea pregătirii conferinței eu
ropene pentru securitate și colabora
re să se încheie favorabil și ca a- 
ceastâ conferință sâ poată fi convo
cată cit mai grabnic.

Primul ministru al Poloniei a re
levat bunele relații dintre țara sa șl 
Turcia și a evidențiat posibilitățile 
dezvoltării lor in continuare. Sint 
convins, a spus Jaroszewicz, că noul 
climat politic din Europa, traduce
rea in viață a principiilor colaborării 
pașnice vor contribui la lichidarea 
focarelor de conflicte și la intărirea 
păcii. Vorbitorul a evidențiat., de ase
menea. posibilitățile bune pentru 
convocarea cit rrai grabnică a con
ferinței eurorr”- n «‘ațelor pentru 
securitate și colaborare.

GENEVA 23 (Corespondentă de la 
C. Vlad). — In preajma deschiderii 
sesiunii anuale a Conferinței Inter
naționale a Muncii, atenția cercurilor 
diplomatice șl de presă din Geneva 
este concentrată asupra examinării 
raportului directorului 
O.l.M.. Wilfried Jenks, 
dat publicității recent, 
intitulat ..Prosperitate 
re : obiective sociale __ __
greșului economic", trece în revlstA 
ansamblul preocupărilor O.I.M.. a- 
cordind o atenție particulară proble
melor emancipării economice si so
ciale a țărilor in curs de dezvol
tare.

Documentul exprimă preocuparea 
tn legătură cu situația critică în do
meniul utilizării forței de muncă în 
diferite Vâri

general al 
care a fost 
Documentul, 
și bunăsta- 

ale pro-

ale lumii, amintind că.

in această direcție. O.T.M. a lansat 
un program mondial menit să atra
gă atenția comunității internaționale 
asupra fenomenului șomajului sl al 
nefolosirii depline a forței de mun
că In diferite state.

Raportul trece, de asemenea, in re
vistă activitățile O.I.M. in domeniul 
industrializării șl modernizării agri
culturii in tarile în curs de dezvol
tare. ..Industrializarea — evidențiază 
documentul — este simbolul însuși 
al dezvoltării, un sector industrial di
namic constituind principalul motor 
al unei economii în dezvoltare. Tn a- 
celasi timp, regenerarea agriculturii, 
care furnizează încă in țările lumii 
a treia mijloacele de existentă pen
tru aproximativ 70 la sută din popu
lație. constituie, la rindul ei. un o- 
blectlv prioritar al dezvoltării".

Țările africane doresc 
consolidarea independenței 

și intensificarea dezvoltării economice

de

Dumitru TINU

PARIS CONVORBIRE LE DUC THO
H. KISSINGER

(Agerpres). — Le DucPARIS 23
Tho, reprezentantul guvernului R.D. 
Vietnam, și Henry Kissinger, consi
lier special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității națio
nale, au avut, miercuri, in suburbia 
pariziană Salnt-Nom-la-Breleche o

Întrevedere care a finalizat noua run
dă a convorbirilor dintre cele două 
părți — relatează agenția T.A.S.S. In 
centrul convorbirilor s-au aflat pro
bleme legate de aplicarea acordului 
de la Paris privind încetarea războ
iului și restabilirea păcii în Vietnam.

ASSOCIATED PRESS

SITUAȚIA PRECARA A REGIMULUI LONNOLIST

OAMENI DE AFACERI
AMERICANI SE PRONUNȚĂ

PENTRU EXTINDEREA
RELAȚIILOR ECONOMICE 
CU STATELE SOCIALISTE
SOFIA 23 (Agerpres). — Intr-o de

clarație făcută agenției B.T.A., Wil
liam Goodwin, președintele corpora
ției americane „Continental Jones- 
Manvil", care se află în Bulgaria, in 
fruntea unei delegații de oameni de 
afaceri americani, a declarat că do
rește extinderea relațiilor economice 
cu țările din răsăritul Europei. „Noi 
manifestăm interes față de schimbu
rile comerciale tradiționale, dar ne 
interesează, în primul rind, posibili
tățile de cooperare cu întreprinderi 
din Bulgaria și din alte țări — a de
clarat Goodwin. In 
pentru ambele părți, 
colaborare ar fi 
mixte".

acest context, 
o formă utilă de 

Întreprinderile

PNOM PENH 23 (Agerpres). — 
Corespondentul agenției Associated 
Press la Pnom Penh. Dennis Neeld. 
înfățișează un tablou al situatieiac- 
tuale a regimului lui Lon Noi. deo
sebit de revelator : ..Un adevărat 
coșmar, consecința eventualei înce
tări a bombardamentelor americane 
în Cambodgia. ii obsedează De multi 
reprezentanți oficiali ai S.U.A. la 
Pnom Penh. Dacă temerile lor cele 
mai rele se vor adeveri, lucrurile 
vor evolua cam în această manieră: 
lipsită de sprijinul aerian al S.U.A.. 
de care depinde existenta sa., demo
ralizată armată a lui Lon Noi va fi 
raDld înfrîntă si se va retrage In
tr-un mic perimetru din jurul Pnom 
Penhului. Căile de acces SDre capi
tală vorrti tăiate și proviziile și mu
niția vor ti raDid terminate. Arma
ta lui Lon Noi se va dezintegra de
finitiv". Corespondentul agenției a- 
mericane consideră că, în aceste 
condiții, lui Lon Noi și clicii sale, 
din ce în ce mai izolată, mai nepu
tincioasă, nu-i mai rămin multe ore 
de supraviețuit.

★
Aviația americană a intervenit 

din nou. la 22 mai. în sprijinul tru
pelor lorinoliste pe fronturile de

luptă din Cambodgia. acționind în 
special in sudul țării, unde pozițiile 
deținute de forțele patriotice khmere 
împiedică legăturile dintre Pnom 
Penh și litoralul cambodgian.

Ziarul ..Honolulu Advertiser'*,  ci
tind date furnizate de Comandamen
tul forțelor americane din Pacific, 
scrie că. in ultimele patru luni, avi
oanele Statelor Unite au efectuat 
12136 de raiduri deasupra Cambod- 
giei. lansînd 82 837 tone bombe.

Ziarul menționează că, între 
octombrie 1972 și 27 ianuarie 
data semnării Acordului de la Paris, 
avioanele americane au lansat în 
Cambodgia peste 7 800 tone de 
bombe. ISI

30 
1973,

E

agențiile de presă transmit
Secretarul general al Or

ganizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, și-a Încheiat, 
miercuri, vizita efectuată în Zambia, 
plecind spre capitala tanzaniană. 
Kurt Waldheim a avut convorbiri cu 
președintele Zambiei, Kenneth Kaun- 
da, in legătură cu situația existentă 
in regiunea frontierei cu Rhodesia, 
ca urmare a acțiunilor provocatoare 
întreprinse de regimul minoritar rho- 
desian.

Intr-o conferință de presă ținută 
înainte de a părăsi Lusaka, secreta
rul general al O.N.U. a cerut înceta
rea operațiunilor de minare a regiu
nii zambiene de frontieră, subliniind 
că asemenea acțiuni sint deplorabile 
și contribuie la crearea unei atmos
fere de tensiune în zonă. El și-a ex
primat convingerea că guvernul Zam
biei dorește pacea.

Comisia pentru proble
mele externe a Senatului S U A- 

a aprobat o versiune proprie a 
proiectului de lege prezentat de Ad
ministrație. prin care se reduc 
la 740 milioane dolari fondurile a- 
locate In cadrul programului de a- 
jutor militar extern. In versiunea 
inițială a proiectului de lege, Con
gresul era solicitat să aprobe aloca
rea a 1,3 miliarde dolari, iar in anul 
financiar în curs, fondurile destinate 
ajutorului militar extern se cifrează 
la 1,8 miliarde dolari.

Aproape toate legăturile 
telefonice, telegrafice și te
lex între Finlanda și stră
inătate au fost întrerupte, 
miercuri, ca urmare a grevei lucră
torilor din serviciile P.T.T. Acțiunea 
greviștilor s-a declanșat in urmă cu 
aproape trei săptămîni. La începutul 
acțiunii lor, greviștii au anunțat că 
vor menține legăturile de comunica
ție cu Dipoli, locul de desfășurare 
a reuhiunii multilaterale pregăti
toare a conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare.

Ministrul afacerilor ex
terne al Bulgariei, Pelâr Mla- 
denov, va efectua, între 29 mal 
Si 1 iunie, o vizită oficială la 
Atena, ia invitația ministrului su
pleant al afacerilor externe al Gre
ciei. P. A. Kavalieratos — anunță 
agenția A.N.A.

CONFERINȚA „ROLUL 
CLASEI MUNCITOARE 
Șl AL PARTIDULUI El 

IN SOCIETATEA 
SOCIALISTA 

CONTEMPORANA"
VARȘOVIA 23. — /ntre 21 fi 

23 mai s-au desfășurat, la Var
șovia, lucrările Conferinței teo
retice internaționale pe tema 
„Rolul clasei muncitoare și al 
partidului ei in societatea socia
listă contemporană". ‘ "
cipat delegații din 
Cehoslovacia. R.D. 
Mongolia. Polonia, 
Ungaria si Uniunea 
precum și membri ai 
revistei „Probleme ala păcii și 
socialismului".

Șeful delegației române. Ște
fan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Acade
miei de științe sociale și poli
tice, redactor-șef al revistei 
„Era socialistă", a prezentat re
feratul „Creșterea rolului clasei 
muncitoare și al partidului ei in 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate".

Șefii delegațiilor participante 
la conferință au fost primiți de 
Edward Gierek. prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.

în orașul La Plata * ,Mt 
omorit de un grup de necunoscuți 
David Klosterman, secretarul general 
al Sindicatului mecanicilor din Ar
gentina (S.M.A.T.A.), anunță un co
municat al S.M.A.T.A. După cum 
precizează agenția Prensa Latina, 
David Klosterman făcea parte din 
conducerea Confederației Generale 
a Muncii din Argentina (C.G.T.) — 
cea mai mare organizație sindicală 
din țară.

Au parti- 
Bulgaria, 

Germană, 
Romania, 
Sovietică, 
colegiului

au început la 
oficiale dintre 

nord-american 
omologul său 

Gibson Barboza.

Pluta „Acali". la bordul căreia »e găsește un echipaj internațional format 
din sase femei si cinci bărbați, a început traversarea Atlanticului, pornind 
din portul Las Palmas (Insulele Canare) cu destinația peninsula Yucatan 
(Mexic). Preponderența elementului feminin este menită să demonstreze in 
concepția antropologului mexican, Santiago Genoves. conducătorul expediției, 
rezistența biologică superioară la un efort prelungit a sexului pe nedrept 

denumit 6lab

La Brasilia
22 mai convorbirile 
secretarul de stat 
William Rogers și 
brazilian. Mario ?____
Cele două părți au abordat proble
me referitoare la relațiile bilaterale 
și la situația internațională, cu refe
riri particulare la continentul latino- 
american. Capitala braziliană es’e 
a șasea etapă a turneului de 17 zile 
Întreprins de William Rogers In opt 
țâri din America Latină.

„India dorește ca Ocea
nul Indian să devină o 
zonă a păcii, lipsită de 
bazele navale aparținînd 
statelor neriverane", ’ de' 
clarat ministrul de externe, Swaran 
Singh, in cadrul seminarului național 
consacrat examinării unor probleme 
referitoare la Oceanul Indian. El a 
subliniat, totodată, că această do
rință este împărtășită de marea ma
joritate a țărilor cu litoral la Ocea
nul Indian.

Consiliul de Miniștri al 
Turcișia cerut> 22 mal* Parla_ 
mentului să ridice legea marțială 
din alte trei provincii ale țării 
Numărul provinciilor aflate sub ac
țiunea legii marțiale ar fi, astfel, 
redus la patru, dar ar include, in 
continuare, regiunile Istanbul și 
Ankara, cele mai mari provincii ale 
Turciei.

„Cosmos-560". Mlercurl a 
fost lansat. în Uniunea Sovietică, 
satelitul artificial al pămintulul 
„Cosmos—560“, avind la bord apara
tură destinată studierii In continua
re a spațiului cosmic.

— Documente pregătite de Consiliul Ministerial al O.U.A.
ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — 

Cea de-a 21-a sesiune a Consiliului 
Ministerial al O.U.A., care iși desfă
șoară lucrările la Addls-Abeba. a a- 
doptat, în cursul sesiunii plenare de 
marți seara, Declarația de politică 
generală și Declarația in problemele 
economice și financiare.

Primul document subliniază năzu
ința țărilor africane de a întări in
dependența națională și de a intensi
fica dezvoltarea economică și cul
turală in interesul popoarelor lor. 
După ce arată că extinderea luptei 
de eliberare pe continent constituie 
unul dintre cei mai importanți fac
tori ai luptei pentru întărirea inde
pendenței statelor africane, declara
ția exprimă satisfacția față de sta
bilirea unor noi structuri politice, 
sociale, economice și administrative 
în regiunile eliberate din Angola, 
Mozambic șl Guineea-Bissau. Docu
mentul condamnă cu hotărîre poli-

tlca de genocid șl teroare a rasiștilor 
și regimurilor coloniale. Menționînd 
profunda ingrljorare față de situa
ția din Orientul Apropiat și necesi
tatea reglementării acesteia în con
formitate cu rezoluția din noiembrie 
a Consiliului de Securitate, O.U.A. 
Iși reafirmă sprijinul acordat state
lor arabe în lupta pentru redobindi- 
rea teritoriilor ocupate.

Declarația în problemele economi
ce și financiare reliefează dorința 
țârilor africane de a obține indepen
dența economică a continentului.

Declarația recomandă promovarea 
cu consecventă a politicii de extin
dere a colaborării comerciale. in
dustriale și tehnico-științifice cu ță
rile socialiste șl subliniază avantaje
le unei asemenea colaborări.

Cele două documente vor fi supuse 
spre examinare reuniunii la nivel 

înalt a O.U.A., ale cărei lucrări se 
vor deschide la 26 mau

ACȚIUNI OFENSIVE ALE
FORJELOR DE ELIBERARE
DIN GUINEEA-BISSAU
DAKAR 23 (Agerpres). — Un co

municat al Partidului African al In
dependenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
difuzat la Dakar, relevă intensifica
rea operațiunilor de eliberare desfă
șurate de detașamentele sale pe te
ritoriul Guineei-Bissau.

Potrivit comunicatului, în cursul 
unei ambuscade organizate recent în 
apropiere de Guiledje, în sudul țării, 
au fost nimicite două plutoane ale 
armatei colonialiste portugheze. Pe de 
altă parte, P.A.I.G.C. a declanșat o im
portantă operațiune împotriva a trei 
dintre principalele poziții inamice si
tuate în zona fluviului Farim și mai 
multe atacuri împotriva garnizoane
lor portugheze și instalațiilor milita
re amplasate în vecinătatea localită
ții Mansoua, aflată la 60 km nord-est 
de Bissau.

Aceste acțiuni — menționează în 
continuare comunicatul — au fost 
lansate în cadrul aplicării planurilor 
stabilite de Consiliul de război al 
P.A.I.G.C., care urmăresc accentua
rea izolării pozițiilor inamice și in
tensificarea presiunii forțelor de eli
berare asupra garnizoanelor colo
nialiste.

MOSCOVA 23. — (Corespondență 
de la N. Crețu). Ambasadorul Re
publicii Socialiste România în Uniu
nea Sovietică, Gheorghe Badrus, n 
fost, primit, la 23 mai, de Alexel 
Kosighin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Cu acest prilej, 
a avut loc o convorbire prietenească.

EXPOZIȚIE 
ROMÂNEASCĂ ÎN IRAN

In orașul Shiraz, din Tran, a 
fost inaugurată expoziția de 
fotografii „România azi". La 
vernisaj au participat H. An- 

• vâri, adjunct al ministrului in
formațiilor, M. Hrouz, guverna
torul general al provinciei 
Fars, oficialități locale și un 
numeros public.

Reluarea convorbirilor 
cehoslovaco —„SKYLAB" vest - germane

A inceput numărătoarea inversă pentru lansarea 
primului echipaj

CAPE KENNEDY 23 
(Agerpres). — Miercuri 
dimineața (11.30 ora 
Bucureștiului). la
Cape Kennedy a în
ceput numărătoarea 
inversă in vederea 
lansării primului echi
paj din cadrul misiu
nii „Skylab", la bordul 
unei cabine „Apollo" 
— lansare programată 
pentru vineri, ora 13.00 
G.M.T.

Directorul progra
mului „Skylab", Wil
liam Schneider, a de
clarat, în cursul unei 
conferințe de presă, 
că specialiștii NASA 
sint satisfăcuți de re
zultatele antrenamen
tului special al astro- 
nauților Charles Con
rad, Joseph Kerwin fi 
Paul Weitz pentru re-

medierea defecțiuni
lor survenite in timpul 
lansării laboratorului 
orbital. El a apreciat 
că totul decurge con
form așteptărilor 
este probabil ca
lansării echipajului să 
nu fie aminată. Ho
tărirea definitivă in 
acest sens va fi luată 
joi.

La bordul cabinei 
„Apollo", lansată in
tr-o adevărată misiune 
de salvare a. progra
mului „Skylab", vor 
fi luate trei tipuri de 
ecrane 
solară, 
necesare 
punerea 
medicamente 
înlocuirea 
degradate 
creșterii

de protecție 
instrumentele 

pentru dis- 
lor, filme și 

pentru 
stocurilor 

din cauza 
temperaturii

In compartimentele 
principale ale labora
torului și echipamen
tul necesar pentru de
blocarea panourilor 
solare.

La Cape Kennedy se 
precizează că labora
torul este acționat in 
permanență prin co
menzi de la sol, pen
tru ca temperatura in 
compartimentele prin
cipale să fie menținu
tă în limitele actuale, 
respectiv pină la 45— 
49 grade Celsius. De 
asemenea, se fac efor
turi pentru înlăturarea 
urmărilor declanșării 
automate a sistemului 
refrigerator din com
partimentul rezervoa
relor, unde tempera
tura oscilează intre 2 
și 4 grade Celsius.

BONN 23 (Agerpres). — La Bonn 
au fost reluate, miercuri, convorbi
rile oficiale dintre delegațiile R. S. 
Cehoslovace și R. F. Germania, în 
problema normalizării relațiilor din
tre cele două țări. Delegațiile sint 
conduse de Jiri Goetz, ministru ad
junct al afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, și Paul Frank, secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.F. Germania.

Ridicarea stării de
urgență în Liban

RESTRUCTURĂRI POLITICE
IN OLANDA

ASCENSIUNEA FORȚELOR DE STÎNGA CONFIRMA 
TENDINȚELE MANIFESTATE ÎN ȚĂRILE 

VEST-EUROPENE
După cum s-a mai anunțat, recent 

a fost constituit in Olanda un 
nou guvern de coaliție, sub con
ducerea lui Joop Den Uyl. lider so
cialist. Noul cabinet este rezultatul 
unor negocieri dificile intre parti
dele olandeze aflate. duDă alegerile 
legislative 
trecut. ' . . .......    .
pentru învestitură. Se încheie, ast
fel. un Interregn politic record (168 
de zile, cu mult Dește durata cri
zei din 1956. care a ținut 121 de 
zile).

înlocuind fosta coaliție de cen- 
tru-dreapta a premierului Barend 
Biesheuvel. actuala coaliție, formată 
din 5 partide — 3 aparținînd ..blo
cului progresist" al forțelor de stin
gă și 2 „blocului confesional", de 
dreapta — va dispune în Camera 
Deputaților de o majoritate de 97 
din totalul de 150 de voturi.

Observatorii politici remarcă Ine
ditul noii formule guvernamentale, de 
predominanță socialistă, față de cele 
anterioare. In cadrul cărora part’dele 
confesionale aveau, de obicei, pon
derea principală. Aceste aspecte, s-a 
subliniat, nu fac decit sâ confirme, 
odată cu succesul stingi! in scrutinul 
de acum cinci luni, constatarea ge
nerală câ. in ultimii ani. in peisajul 
politic olandez au intervenit sensibi
le modificări de structură.

Cele 3 partide ale „blocului con
fesional". de tendință conservatoare, 
au suferit un proces de restringerea 
pozițiilor lor, Partidul popular ca
tolic pierzind. încă în urmă cu doi 
ani, In favoarea Partidului muncii 
(socialist), calitatea de principală 
formațiune politică a tării. Pe de 
altă parte, grupările ..blocului pro
gresist". cu pozițiile întărite de după

din 29 noiembrie anul 
într-o îndelungată dispută

alegeri, joacă un rol tot mai Impor
tant in determinarea liniei politice 
a tării. Sub impulsul grupărilor de 
stingă, platforma guvernamentală in 
14 puncte, asupra căreia s-a căzut a- 
cum de acord, prevede, intre altele, 
măsuri economice energice în vede
rea combaterii eficiente a fenome
nului inflationist, reiorme în dome
niul securității sociale, satisfacerea 
unor revendicări ale tineretului u- 
niversitar.

Portofoliul important al afacerilor 
externe a revenit socialistului Van 
Der Stoel. cunoscut pentru atitudi
nea sa mai rezervată fată de 
N.A.T.O. In legătură cu aceasta, este 
semnificativ că programul de guver
nare conține ca un punct esențial 
diminuarea cheltuielilor militare, in 
discordantă, 
primate in 
atlantic, ca 
contribuțiile. ... ____ _ __
cat nemulțumirea profundă a unul 
membru marcant din rindurile ca
tolicilor. Joseph Luns, actualul se
cretar general al N.A.T.O.. acesta 
exprimindu-și. de altfel. în mod des
chis. dezacordul fată de ..alianța ca
tolicilor cu socialiștii" („La Libre 
Belgique").

Formarea noului cabinet, avlnd în 
frunte un lider al partidului socia
list. precum și titulari ai unor mi- 
nistere-ebeie din rindul aceluiași 
partid, vine să confirme tendințele 
manifestate intr-un sir de tari occi
dentale. in care forțele de stingă, in 
urma succeselor obținute in alegeri, 
se află la putere. întărlndu-și po
zițiile in cadrul coalițiilor guverna
mentale.

deci, cu cererile ex- 
cadrul pactului nord- 

aliatii să-si sporească 
Acest lucru a provo-

Dan OPREANU

BEIRUT 23 (Agerpres). — Gu
vernul Libanului a hotărât ridicarea 
stării de urgență, decretată la 7 mai 
ca urmare a incidentelor dintre ar
mată și organizațiile palestinene — 
a anunțat primul ministru. Amin El 
Hafez. Hotărirea a fost luată în 
cursul reuniunii de miercuri a gu
vernului. desfășurată sub conducerea 
președintelui Suleiman Frangieh. A- 
ceasta a fost prima reuniune a ca
binetului libanez convocată dună so
lutionarea crizei ministeriale prin 
retragerea demisiei premierului Amin 
El Hafez.

.Războiul peștelui"
PARTIDELE POLITICE 

ISLANDEZE CONDAMNA 
INTERVENȚIA NAVELOR 

BRITANICE
REYKJAVIK 23 (Agerpres). — 

Președintele Comisiei pentru proble
mele externe a Parlamentului iș- 
Iandez, Thorarinn Thorarinsson — 
unul din liderii Partidului progre
sist, de guvernămint — a anunțat 
că, în prezent, se desfășoară con
sultări intre toate partidele politice 
din țară pentru a hotărî acțiunile 
impuse de trimiterea de către Marea 
Britanie a unor nave militare in in
teriorul limitei zonei naționale is
landeze de pescuit. Guvernul — a 
precizat el — va adopta, luni, o htf- 
tărire finală privind oportunitatea 
unui demers pe lingă Consiliul 
Securitate, prin care Islanda 
urma să acuze Marea Britanie 
agresiune.

Agenția Reuter informează 
„toate partidele politice din Islanda 
sint unite in ce privește condamna
rea intervenției navale britanice in 
sprijinul traulerelor care încalcă limi
tele zonei naționale de pescuit, in
tervenție calificată drept „Invazie". 
Unanimitatea politică s-a reflectat 
intr-o discuție televizată, la care au 
participat liderii principalelor parti
de din țară". In cursul acestei dez
bateri — relevă agenția menționa
tă — s-a scos în evidență faptul că 
pescadoarele britanice „recurg la un 
pescuit sistematic, care nu ține cont 
de rațiunile de conservare a rezer
velor piscicole". Pentru Islanda, a 
spus ministrul însărcinat cu proble
mele pescuitului, Ludvik Josefsson. 
„problema nu este numai de ordin 
economic, ci ea se referă la princi
pala noastră sursă de produse ali
mentare — problemă vitală pentru 
supraviețuirea islandezilor".
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