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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN ITALIA
leriz la Torino și Milano, în aceeași ambianță de prietenie și 
conlucrare — contacte și discuții menite să amplifice, să ridice 
pe o treaptă superioară colaborarea dintre România și Italia

MESAJUL 
președintelui Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceaușescu, 
adresat Organizației Unității Africane 

cu prilejul celei dc-a X-a aniversări

Cea de-a patra zi a vizitei în 
Italia a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu a oferit 
în continuare solilbr poporului 
român prilejul de a cunoaște 
nemijlocit dezvoltarea economico- 
socială a țârii gazdă, capacitățile 
creatoare ale poporului italian.

Călătoria în regiunea Piemont și 
îndeosebi în orașul Torino — care 
a constituit principalul obiectiv al

La Torino, pe firul

unor vechi și noi tradiții

ale prieteniei româno-italiene

privirii

Genova, 
de Stat, 
tovarășa

...Este ora 9 dimineața. Coloana 
de mașini părăsește pitoreasca sta
țiune maritimă Portofino, îndrep- 
tîndu-se spre Genova.

Traseul, de o rară frumusețe, 
străbate principalele localități ale 
Coastei Ligurice, oferind 
peisaje încîntătoare.

La aeroportul din 
președintele Consiliului 
Nicolae Ceaușescu, și 
Elena Ceaușescu sînt salutați de 
prefectul provinciei Liguria, Gia
como Veglia, de primarul orașului 
Genova, Giancarlo Piombino, de 
președintele provinciei Genova, 
Rinaldo Magnani, cu soțiile, de 
alte persoane oficiale.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu per
soanele oficiale române, sînt în
soțiți în 'vizita lor de ministrul- 
secretar de stat Giulio Cajati, de 

La sosire pe aeroportul din Torino

programului zilei de joi — sosirea 
la Milano au prilejuit noi întîlniri 
cu muncitori și specialiști, cu oa
meni politici și reprezentanți ai 
cercurilor economice. Atît la uzi
nele „Fiat-Mirafiori“, cît șl la 
Ivrea, unde își au sediul uzi
nele „Olivetti", ca de altfel pretu
tindeni pe străzile orașului To
rino, iar apoi la Milano, șeful 
statului român a fost întîmpinat 
cu sentimente de stimă și simpatie.

Antonino Restivo, ambasadorul Ita
liei la Bucureș'ti, și Iacob Ionașcu, 
ambasadorul României la Roma.

Avionul prezidențial se îndreaptă 
spre Torino.

După aproximativ 30 de minute 
de zbor, aeronava aterizează pe 
aeroportul Torino-Caselle, împo
dobit cu drapelele celor două țâri.

în întîmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu se află Giuseppe 
Salerno, prefectul provinciei To
rino, Guido Secreto, primarul ora
șului Torino, Stefano Milelli, pri
marul localității Caselie, deputațl 
și senatori, alte persoane oficiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este primit cu onoruri militare.

Torino — capitala provinciei 
Piemont — oraș de veche cultură, 
cu îndelungată și glorioasă istorie, 
care își află începuturile cu peste

Calde salutări muncitorești — o imagine deosebit de grăitoare pentru stima și afecțiunea nutrite de oamenii 
muncii italieni față de conducătorul României socialiste

2 000 de ani în urmă, are pentru 
noi, românii, o semnificație aparte, 
evocînd prin mărturii emoționante 
legăturile româno-italiene. Un ast
fel de moment grăitor l-a repre
zentat, în perioada unificării atît 
a Italiei, cît și a Principatelor ro
mâne, întîlnirea dintre Cavour și 
Vasile Alecsandri. Poate fi evoca
tă, de asemenea, înființarea aci, în 
1863, a primei catedre de limba și 
literatura română, creată de Ale
xandru Ioan Cuza, care, printr-o 
lege adoptată de Adunarea Națio
nală, o încredințează lui Giovena- 
le Ruscalla, declarat cetățean de 
onoare al României.

Torino a fost vreme îndelun
gată una din cele mai importante 
așezări ale Italiei. încă din anul 
1400 orașul devine capitala regatu
lui Piemont, iar patru secole mai 
tîrziu, în 1870, devine capitala Ita
liei unificate sub regele Victor 
Emanuel al II-lea. Torinezii se 
mlndresc cu bogata lor tradiție 
revoluționară. „Turinul e lipsit de 
monumente importante în pri
vința artei — nota Vasile Alec
sandri. însă el răsuflă un aer de 
libertate ce-i dă o superioritate 
măreață. Pe piețe nu se înalță 
catedrale monumentale precum 
Domul la Milano, Santa Maria del 
Fiore la Florența, San Marco la 
Veneția, dar se ridică statui de 
eroi martiri ai libertății".

Torino contemporan este o ade
vărată cetate a industriei con
structoare de mașini. Zona indus
trială a orașului — situată în mij
locul marelui arc format de Alpii 
Occidentali și înconjurată de dulci 
coline pline de verdeață — cuprin
de aproximativ 800 de între
prinderi industriale, dintre care se 
detașează uzinele „Fiat“. Poate și 
de aceea localnicilor le place să-ș 
numească orașul „Capitala auto 
mobilului".

De-a lungul timpului, torinezii 
au păstrat vie în inimile lor prie
tenia față de poporul nostru, au 
cultivat cu grijă relațiile româno- 
italiene, care în cursul ultimilor 

ani s-au întărit și dezvoltat con
tinuu.

Aceste profunde sentimente de 
amiciție față de poporul român 
torinezii au ținut să le exprime 
plenar cu ocazia vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu. (Continuare în pag. a Il-a)

In timpul recepției oferite la primăria din Milano In onoarea inalților oaspeți români

Aniversarea a 10 ani de la crea
rea Organizației Unității Africane 
Îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa, dumneavoastră, șefilor de 
state, tuturor reprezentanților ță
rilor șl popoarelor africane, parti- 
cipanți la această reuniune jubi
liară, un călduros salut și cele mai 
cordiale felicitări, in numele Con
siliului de Stat șl al guvernului 
Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu per
sonal.

Crearea Organizației Unității A- 
fricane a reprezentat un moment 
important in viața popoarelor 
Africii, in lupta pentru abolirea de
finitivă a colonialismului, a poli
ticii neocolonialiste șl de discrimi
nare rasială, pentru cucerirea $1 
aDărarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî de sine stătă
tor soarta, in conformitate cu in
teresele sale legitime.

A X-a aniversare a creării Or
ganizației Unității Africane are loc 
in condițiile cind în viața interna
țională se afirmă tot mai puternic 
voința popoarelor de a impune 
destinderea, colaborarea și secu
ritatea, de a stinge focarele de 
tensiune șl război, de a asigura 
triumful cauzei păcii și progresu
lui. Popoarele africane aduc o 
contribuție tot mai însemnată la 
dezvoltarea acestui climat, particl- 
pind tot mai activ la întreaga viață 
internațională, la soluționarea, in 
spiritul păcii și colaborării, a pro
blemelor cu care se confruntă 
astăzi omenirea. Ele se afirmă 
tot mai mult drept o pu
ternică forță progresistă contem
porană in lichidarea vechii po
litici imperialiste de dominație și 
dictat, in lupta generală a popoare
lor pentru așezarea relațiilor din
tre state pe baze noi, pe principiile 
egalității, respectului, independenței 
si suveranității naționale, neames
tecului In treburile interne și avan
tajului reciproc, ale nerecurgerii la 
folosirea forței și amenințării cu 
forța.

Folosesc acest prilej pentru ca, 
In numele României socialiste, al 
poporului român — care a dus el 
însuși, timp de veacuri, o luptă 
plină de sacrificii pentru eliberare 
națională și socială — să reafirm 
profunda noastră solidaritate cu 
lupta popoarelor africane împotri
va Imperialismului, colonialismu
lui, neocolonialismului, a oricărei 
forme de dominație și asuprire. 
România este ferm hotărită să a- 
corde, in continuare, Întregul său 
sprijin politic, diplomatic, moral și

Maiestatea Sa Imperiala Sahlnsahul 
Aryamehr si Maiestatea Sa Imperială 

Farah Pahlavi Sahbami a Iranului
vor face o vizită oficială in Romania

în spiritul relațiilor de prietenie 
șl cordialitate dintre Republica So
cialistă România și Statul Imperial 
al Iranului, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au invi
tat pe Maiestatea sa Imperială Șa- 

Pretutindeni pe unde trece cor
tegiul oficial, președintele Nicolae 
Ceaușescu este salutat cu cordia
litate de locuitori, bucuroși să-i 
ureze un călduros „Bun venit !“

LA ZI, ÎN AGRICULTURA
DIN „PETICE" DE PĂMÎNT IROSIT - 

LANURI DE PORUMB SI FURAJE
Citiți în pagina a IV-a relatări ale corespondenților 

noștri din județele Satu-Mare, Arad, Mehedinți.

material «țațelor africane șl miș
cărilor de eliberare națională din 
Angola, Mozambic, Guineea-Bissau, 
Namibia In lupta, lor ju<?tă pentru 
libertate și progres social, pentru 
Înfăptuirea năzuințelor lor funda
mentale. Guvernul și poporul ro
mân oondomnă cu fermitate po
litica de discriminare rasială și 
apartheid dusă de regimurile ra
siste din Africa de «ud și Rhodesia, 
sprijină cauza dreaptă a mișcărilor 
antirasiste.

Țara noastră militează cu hotă
rî re pentru aplicarea neintirziată 
a prevederilor Declarației O.N.U. 
cu privire la acordarea Indepen
denței tuturor țărilor șl popoarelor 
coloniale și a tuturor rezoluțiilor 
referitoare la decolonizare și a- 
partheid. Apreciem ca un fapt 
deosebit de pozitiv adoptarea de 
către Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite a 
rezoluției cu privire la recunoaște
rea mișcărilor de eliberare națio
nală din colonii de pe continentul 
african drept singurele reprezen
tante legitime și autentice ale po
poarelor respective.

în cadrul relațiilor multilaterale 
de prietenie și colaborare dintre 
România și statele Africii, vizita 
pe care am Întreprins-o anul tre
cut in unele țări africane, întil- 
nirile și convorbirile avute cu acest 
prilej, ca și în alte ocazii, cu șefi 
de state, cu conducători ai unor 
mișcări de elib?rare națională au 
contribuit la dezvoltarea priete
niei și conlucrării reciproc avan
tajoase — politice, economice și 
in alte domenii — dintre România 
și aceste țări. Doresc să reafirm și 
cu acest prilej hotârirea țării me
le, a poporului român de a întări 
solidaritatea și a adinei colabora
rea cu toate țările care au pășit 
pe calea dezvoltării independente, 
in folosul comun, în interesul pă
cii șl colaborării internaționale. 
Republica Socialistă România — ea 
insăși țară în curs de dezvoltare 
— înțelege, sprijină și va sprijini 
șl în viitor eforturile statelor afri
cane pentru lichidarea stării de 
subdezvoltare, a decalajului eco
nomic care le desparte de statele 
avansate economic.

La a 10-a aniversare a creării 
Organizației Unității Africane, urez 
din inimă popoarelor africane noi 
și noi succese in lupta lor pentru 
abolirea totală și definitivă a co
lonialismului și neocolonialismu
lui, pentru dezvoltare economlco- 
socială independentă, pentru pace 
și colaborare internațională.

hinșahul Aryamehr și pe Maiesta
tea sa Imperială Farah Pahlavi 
Șahbanu a Iranului, să efectueze o 
vizită oficială în România.

Maiestățile lor au acceptat cu 
plăcere invitația, vizita urmînd să 
aibă loc între 2 și 5 iunie 1973.
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu in Italia

Tnaljilor oaspeji le slnt prezentate naile modele de mașini electrice de ieri» „Olivetti'

Popas in citadela

automobilului
(Urmare din pag. D

La uzinele „Fiat-Mirafiori", 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, persoa
nele oficiale române sînt întîmpi- 
nați la intrare de Giovanni Ag
nelli, președintele Grupului „Fiat", 
de directorii generali Nicolo 
Gioia, și Francesco Rotta și de 
alți membri ai conducerii uzinei.

In holul de onoare al uzinelor, 
unde se află expuse cîteva din 
cele mai noi creații ale „Fiat", 
președintele grupului, Giovanni 
Agnelli, adresează un salut de 

La „Olivetti", aplauze călduroase pentru prietenia româno-italianâ

„Bun venit !" înaltului oaspete 
român.

„Nobila dumneavoastră vizită la 
noi. precum și la celelalte între
prinderi italiene, demonstrează in
teresul ce-1 manifestați față de ac- 
tivitatea«noastră productivă și afir
mă încă o dată dorința de a dez
volta colaborarea între România 
și Italia.

Știm cu toții că în acești ani 
economia țării dumneavoastră a 
cunoscut un mare ritm de creștere, 
demn de invidiat. Aceasta ilustrea-» 
ză pe deplin justețea politicii dum
neavoastră de industrializare, al că

rei promotor strălucit sînteți. In 
plus, sîntem fericiți să recunoaș
tem în politica României grija pen
tru găsirea dialogului constructiv 
între Apus și Răsărit, pe care noi 
înșine îl considerăm drept premisă 
fundamentală a conviețuirii pașni
ce între popoare. în ceea ce ne 
privește, noi am fost printre primii 
care au crezut în necesitatea și 
trăinicia principiului conviețuirii 
pașnice. O dovadă în acest sens 
este colaborarea industrială ce o 
întreținem cu țările din răsăritul 
Europei, colaborare care, spre sa
tisfacția noastră în ce privește 
România, continuă să se dezvolte 
în nenumărate sectoare productive.

Atît experțil dumneavoastră, cît 
șl ai noștri studiază actualmente 
posibilitatea întăririi șl creșterii 
colaborării existente prin inițiati
ve de un interes evident. Sîntem 
convinși că acest Interes și această 

voință comună pentru o cît mal 
strînsă cooperare, precum șl rezul
tatele el vor întări șl mai mult 
legăturile ce ne unesc".

Șefului statului român îi sînt 
apoi prezentate cîteva din coordo
natele acestui gigant industrial 
care, de la înființarea sa în 1899 și 
pînă în prezent, a ajuns să produ
că circa 90 la sută din totalul auto
vehiculelor create în Italia.

„Fiat" produce în același timp 
o largă gamă de produse indus
triale, printre care motoare Diesel, 
marine, elicoptere, motoare de a- 
vioane, tractoare agricole pe roți 
șl pe șenile, mașini pentru con
strucția de drumuri, diverse pro
duse electronice etc.

Pe mari machete gazdele prezin
tă președintelui Ceaușescu atît 
drumul parcurs de „Fiat" în ge
neral, cît mai ales de uzina de la 
Mlrafiori, întinsă în prezent pe 
mai bine de 2,5 milioane mp, su
prafață din care jumătate este o- 
cupată de clădiri șl anexe. Aici se 
fabrică o mare varietate din gama 
autoturismelor „Fiat" : 500,127,124, 
125 etc. Cele trei secții ale fabricii 
— mecanică, prese și caroserii —

„Muncitorii de la FIAT 

salută poporul roman și pe 

președintele Ceaușescu"
De-a lungul întregului traseu de 

circa 15 km, muncitorii își lasă 
pentru cîteva momente lucrul, fac 
șefului statului român o primire 
deosebit de călduroasă. La intrarea 
în secția mecanică I, pe o pancar
tă era scris : „Muncitorii de la 
„Fiat" . salută poporul român șl pe 
președintele Ceaușescu". Grupuri 
de muncitori se apropie de mașina 
în care se află oaspetele mult sti
mat, îi string călduros mîna, adre- 
sînd urări de mari succese poporu
lui român, . „Trăiască Ceaușescu, 
trăiască România" — salută mulțl 
dintre aceștia.

Sînt momente emoționante, care 
ilustrează larga popularitate de 
care se bucură România socialistă, 
conducătorul ei în rîndul oamenilor 
muncii italieni. „Am avut recent 
prilejul să cunosc activitatea neo
bosită și rodnică pe care o des
fășoară tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— declara muncitorul Mario Fio- 
rellini. Volumele de „Scrieri alese", 
pe care le-am citit în limba italia
nă, au contribuit la cunoașterea di
rectă a personalității sale. 11 stimez 
mult și-i urez din toată inima 
viață lungă și fericire. Muncitorii 
români pot fi mîndri că au un 
asemenea conducător".

La trecerea prin imensa hală de 
montaj a celui mai recent tip de 
automobil de mic litraj realizat 
aici, „Fiat-126“, muncitorii iau cu 
asalt mașina în care se afla șeful 
statului român. Zeci de mîini se 
întind pentru a strînge mîinlle 
președintelui Ceaușescu. Timp de 
cîteva minute, această spontană 
manifestare de prețuire blochează 
înaintarea mașinii.

La încheierea vizitei în uzină, 
președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut, în clădirea Consiliului 
de administrație, cu Giovanni 
Agnelli. Au fost abordate aspecte 
ale dezvoltării relațiilor de coope
rare dintre întreprinderile româ
nești și firma „Fiat". „Sîn
tem foarte onorați de vizita 
dumneavoastră, domnule președin
te, șl sperăm că rezultatele ei vor 
fi folositoare ambelor părți" — 

legate între ele prin galerii subte
rane, au un înalt grad de automa
tizare. Peste 12 000 de mașini- 
unelte existente aici execută în 
mod automat și concomitent zeci 
de operații.

Președintele Consiliului de Stat 
al României este Invitat să sem
neze în Cartea de onoare a între
prinderii, după care, în semn de 
omagiu, 1 se înmînează un model 
în miniatură al primului automo
bil produs de „Fiat" cu inscripția 
„In onoarea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu".

Urmează un moment deosebit.
In holul uzinei se află o placă 

de marmură albă, în care sînt în
crustate numele unor muncitori de 
la uzina „Fiat", căzuți în lupta 
împotriva fascismului, pentru eli
berarea patriei, în aprilie 1945.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, păstrează un 
moment de reculegere în memo
ria acelor luptători.

Apoi, într-o mașină deschisă, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de Giovanni Agnelli, vizi
tează principalele secții ale uzinei 
„Fiat-Mirafiori".

a declarat președintele grupului 
„Fiat", salutînd la despărțire pe 
șeful statului român.

★
In onoarea președintelui Nicolae 

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, ministrul secretar de 
stat Giulio Cajati a oferit, în pala
tul prefecturii din Torino, un 
dejun. (Continuare în pag. a IlI-a)

„Salut președintelui Ceaușescu !' — aclamâ muncitorii de la „FIAT*

0 derogare in program: 

„Fiți și oaspetele nostru"
Vizita continuă în cursul după- 

amiezii. Se pleacă spre localita
tea Ivrea, la cunoscutele uzine 
„Olivelti", aflate în vecinătatea o- 
rașului Torino.

Pe traseu — un fapt neprevăzut, 
dar plin de semnificație. Condu
cerea întreprinderii „Metalrex" 
roagă pe președintele Nicolae 
Ceaușescu să fie și oaspetele lor. 
In programul zilei — atît de bogat, 
atît de dens — este înscrisă acum 
și această unitate industrială tori- 
neză. Este încă un fapt care ilus
trează interesul deosebit manifes
tat în Italia față de vizita condu
cătorului României socialiste. „Vă 
mulțumesc foarte mult că ați avut 
amabilitatea să răspundeți invita
ției noastre. Sînt fericit să vă cu
nosc. Noi stimăm în persoana dum
neavoastră pe cel care și-a asumat 
sarcina de a dezvolta România, de 
a o face să progreseze, de a asigu
ra o viață fericită poporului ro
mân". Cu aceste cuvinte l-a întîm- 
pinat Aldo Banioni, președintele 
grupului industrial ,.Tecmo“.— din 
care face parte și „Metalrex" — pe 
șeful statului român.

Intre înalții oaspeți șî gazde are 
loc apoi o discuție cordială, în 
cadrul căreia reprezentanții grupu
lui industrial „Tecmo" prezintă 
date sugestive privind activitatea 
și profilul întreprinderii. Din cele 
relatate reiese că această unitate 
industrială își propune o valo
rificare largă și eficientă a 
aluminiului. Expoziția, organi
zată in incinta întreprinderii, 
este concludentă în acest sens. 
Sînt expuse țesături cu inserție din 
fibre de aluminiu, unele cu o gro
sime de numai 30 de sutimi de mi
limetru. Această folosire a fibrei 
de aluminiu în industria textilă 
este o noutate tehnică și colectivul 
se mindrește cu ea. Dar folosirea 
ingenioasă a aluminiului nu se 
oprește aici. Se pot vedea, astfel, 
mai multe construcții din aluminiu, 
între care o grădiniță de copii. In 

lemn de atenție față de oaspeții 
care s-au oprit aci, se aud acum, la 
mare distanță de țară, trilurile 
„Ciocîrliei". Este, de asemenea, ex
pusă o locuință construită tot din 
aluminiu, care se remarcă prin 
simplitate și confort. Se arată că o 
asemenea construcție, cuprinzînd 
aluminiu în proporție de 85 la 
sută, are un preț de cost scăzut — 
o treime față de prețul unei lo
cuințe obișnuite din cărămidă.

— întreprinderea produce uti
laje necesare producției ? — se 
interesează președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Drept răspuns, gazdele îl invită 
pe șeful statului român să viziteze 
o secție unde se realizează aseme
nea utilaje. Pe bancul de probă se 
află o instalație de acest gen, care 
urmează să fie livrată Uzinei de 
aluminiu din Slatina. Grupul in
dustrial „Tecmo" a participat, de 
altfel, la dotarea uzinei de la 
Slatina, cu care întreține de atunci 
bune relații de colaborare.

Discuția care are loc se axează 
pe problemele privind cooperarea 
dintre grupul industrial „Tecmo" 
și întreprinderi românești. Este 
exprimată dorința comună de a se 
extinde această cooperare pe baze 
reciproc avantajoase. „Știu că 
v-ați născut la Scomlcești, lîngă 
Slatina, vatra aluminiului româ
nesc" — spune președintele grupu
lui „Tecmo", adresîndu-se președin
telui Nicolae Ceaușescu. „Și mai 
știu că țineți mult la dezvoltarea 
industriei aluminiului în România 
Progresul acestei industrii în țara 
dumneavoastră creează o bază 
trainică de colaborare". Și aici — 
la „Metalrex" — șeful statului ro
mân a fost primit cu multă căl
dură și ospitalitate. Aducîndu-i sa
lutul lor, muncitorii l-au aclamat 
îndelung.

• pe scurt, din țarâ >.pe seur t, din țar a • BRAȘOV

Specialiștii Institutului 
de cercetări și proiectări 
electronice din București 

au realizat cîteva aparate electro- 
n ce portabile pentru măsură și re
glaj. intr-o concepție tehnică ori
ginală și deosebit de utile. Astfel, 
automobil iștii vor putea sonda vi
teza pieselor in mișcare ale ma
șinii, corecta lor funcționare, cu 
ajutorul unui pistol stroboscopic. 
Originalul aparat electronic porta
bil oferă conducătorului auto posi
bilitatea de a interveni prompt 
pentru înlăturarea defecțiunii sur
venite și pentru efectuarea regla
jului mașinii.

Planul pe 5 luni a fost 
realizat cu 18 zile mai de- 
VremG. Acest succes aparține 
colectivului întreprinderii de pro
specțiuni și explorări geologice 
din Cluj. înseamnă că oină la sfir- 
șitul lumi se vor realiza suplimen
tar 4 090 ml la foraje și 670 ml 
Înaintări in galerii. Cel mai mare 
succes l-a Înregistrat brigada co
munistului loan Joldea : lucrind. 
In acord global, la săparea celui 
de-al doilea out de la Băisoara. a 
atins un record lunar de 24 m la 
săpare-betoane. față de 15 m cit 
erau planificați. însuși puțul re
prezintă un record de lungime

pentru acest gen de lucrări — 300 m 
— si va fi utilizat atit pentru cer
cetare. cit si pentru exploatarea 
minereului.

La Focșani a început 
construcția unei moder
ne fabrici de nutrețuri 

combinate, cu o 
de 140 000 tone.
lor pentru amestecurile de furaje, 
a modului de folosire în hrana di
feritelor categorii de animale se vor 
face in cadrul unul laborator care 
va fi dotat cu aparatură modernă, 
în apropierea fabricii se constru
iește și o bază de recepție a pro
duselor agricole, care va avea o 
capacitate de depozitare de 30 000 
tone. De aici se vor aproviziona cu 
furaje combinate complexele zoo
tehnice din Vrancea și din județele 
limitrofe.

capacitate anuală 
Elaborarea rețete-

Silvicultorii argeșeni 
au îndeplinit planul anual 
de împăduriri. In aceastâ *c' 
țiune de refacere și extindere a 
patrimoniului silvic au fost sădiți, 
pe o suprafață de aproape 3 000 ha, 
peste 12 000 000 puieți de pin, sal- 
cim. plop larice, duglas, molid și 
gorun. Mai mult de 300 ha din su
prafața împădurită au fost plantate 

prin muncă voluntar-patriotică.

Rețeaua comercială a 
Bucureștiului “ ,ost extinsS 

în acest an cu numeroase com
plexe și unități noi sau moderni
zate. tnsumlnd peste 20 000 mp su
prafață de desfacere. Activitatea 
de Întregire a diferitelor cartiere 
ale Capitalei cu unitățile necesare 
unei bune aprovizionări a popu
lației continuă. în perimetrul 
central, pe lingă noile magazine 
aflate în construcție, la dispoziția 
populației vor ti puse in curind o 
serie de spații, amplasate mai ales 
in zona Curtea Veche și strada 
Lipscani. Tot in această parte a 
orașului se află în construcție două 
mari magazine universale.

La uzina „Electromo
tor" din Timișoara au fost 
concepute și realizate noi 
mașini și instalații spe
cifice fabricației de mo
toare electrice, a,e 

principii originale de funcționare 
le situează in rîndul nou’ăților teh
nice pe plan mondial. Printre a- 
cestea se află mașina electronică 
de echilibrat rotoare, cu Înregistra
rea automată a datelor, care per
mite controlul statistic al calității 
operației respective și un stand

căror

de probă cu medie frecvență pen
tru verificarea ’ '
ții bobinajului 

motoarelor • 
trifazate.

al
Și

complexă a calită
ți a altor parametri 
electrice monofazate

Igienico-saniAspecte 
tare privind poluarea me
diului și mijloacele de 
combatere în etapa ac- 
tUQlâ acest generic s-a des
fășurat la Rlmnicu-Vllcea o con
sfătuire interjudețeană, la care au 
participat specialiști din institutele 
de sănătate publică șl cercetări 
medicale din centrele universitare 
ale țării, cadre medicale din uni
tățile sanitare județene și repre
zentanți ai unor Întreprinderi care, 
prin procesul de producție și lipsa 
măsurilor de protecție, poluează 
mediul Înconjurător. Ampla dezba
tere asupra efectelor factorilor po- 
luanți ai mediului, ca și conclu
ziile consfătuirii interjudețene — 
prima de acest gen din țară — 
vor servi la fundamentarea științi
fică a măsurilor de profilaxie și 
combatere a poluării apei, solului 
și atmosferei.

Serviciul producție al 
comandamentului flotei 
de pescuit oceanic ln,or_

mează că, în prima 
lunii mai, echipajele 
„Milcov", „Neajlov", 
și „Ialomița", care pescuiesc in ves
tul Africii, au realizat o producție 
suplimentară de 140 tone ma- 
crou, stavrid. mierluciu și sardmă. 
Totodată, nava colectoare ..Po
lar I", sosită in zonă, a preluat 
primele cantități de pește de pe 
traulerele „Ceahlău" și „Milcov".

jumătate a 
traul erelor 

„Constanța"

Centrul teritorial de cal
cul din Timișoara și-a ex
tins în acest an legăturile 
de colaborare cu aproape 
100 de întreprinderi in- 
dUStiridlG ?1 unităt* economice 

din această parte a țării. în scopul 
satisfacerii operative a cerințelor 
beneficiarilor săi, specialiștii timi
șoreni au triplat orele de exploa
tare a calculatorului, adoptind, tot
odată, pentru rezolvare, programe 
complexe. De remarcat că aproape 
80 la sută dintre e'e sînt teme care 
vizează probleme legate de urmă
rirea, lansarea și programarea pro
ducției. calcule de gestiune pen
tru determinarea nivelului stocu
rilor materiale, a consumului de 
energie electrică și pentru rezol
varea rapidă a altor probleme de 
producție și tehnico-economice. J

Autobasculanta de 27 tone a trecut
cu succes probele de omologare

Autobasculanta de 27 
tone, fabricată de Uzi
na de autocamioane 
din Brașov, cea mai 
mare de acest fel rea
lizată oină acum in 
tara noastră, a trecut 
cu succes probele de 
omologare. Noul auto
vehicul. care a fost 
inclus in Drosramul de 
fabricație al uzinei 
brașovene, este echi

pat cu două motoare 
Diesel care dezvoltă 
fiecare cite 135 CP. 
Autobasculanta dez
voltă o viteză de 60 km 
pe oră șl este pre
văzută cu un sistem 
modern de frinare. cu 
două circuite hidrau
lice care. împreună 
cu celelalte agregate 
complexe, asigură o

man siguranță in ex
ploatare.

Specialiștii Uzinei 
de autocamioane și ai 
Centralei industriale 
pentru autocamioane, 
tractoare și mașini a- 
gricole au trecut la 
Întocmirea studiilor 
pentru realizarea unei 
autobasculante cu o 
sarcină utilă sporită.

DROBETA TURNU-SEVERIN

NAVA CU NR. 1000
Zilele acestea, odată 

cu încheierea sarcini
lor de plan pe pri
mele cinci luni ale a- 
nulul. constructorii na
vali din municipiul 
Drobeta Turnu-Seve- 
rin au consemnat un 
frumos jubileu — 
construcția celei de-a 
1 000-a nave reali
zate din anul 1946 
pină In prezent. Pen

tru a onora acest e- 
veniment, constructo
rii navali din muni
cipiul Drobeta Turnu- 
Severin au livrat be
neficiarilor. In avans 
față de grafice, toate 
navele și agregatele 
prevăzute In contrac
tele pe primele cinci 
luni ale anului. Rod 
al acțiunilor Între
prinse in direcția creș

terii productivității 
muncii și reducerii 
timpului de staționare 
a navelor pe cala de 
montaj sl la cheiul de 
armare, acest succes 
creează premise pen
tru depășirea cu a- 
proape 50 000 000 lei a 
sarcinilor Înscrise In 
planul primelor cinci 
luni ale anului.

(Agerpres)
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu in Italia

Sosirea la Prefectura din Milano

Ceremonia și recepția în onoarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
Joi seara, primarul orașului Mi

lano, Aldo Aniasi, și soția au ofe
rit, la Villa Comunale, o re
cepție în onoarea președinte
lui Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Au luat parte : Ion 
Pățan, George Macovescu, loan 
Avram șl celelalte persoane care 
însoțesc pe șeful statului român, 
precum și Iacob Ionașcu, ambasa
dorul României la Roma. Au fost, 
de asemenea, prezenți : ministrul

comerțului exterior al Italiei, 
Matteo Matteotti, ambasadorul 
Italici la București, Antonino Res- 
tivo, numeroși reprezentanți ai 
Consiliului regional și provincial 
al Lombardiei.

Recepția s-a desfășurat în am
bianța fastuoasă a saloanelor a- 
cestei străvechi clădiri, construită 
în anul 1790, cărora le conferă o 
și mal mare strălucire operele 
semnate de Canova, Pacetti, Mar- 
chesi, Bossi. Este și aceasta un

semn de înaltă prețuire, o expre
sie a bucuriei, mîndriei și onoarei 
de a avea ca oaspeți ai orașului 
Milano pe solii poporului român.

Exprlmind aceste sentimente, 
primarul Aldo Aniasi a rostit un 
călduros salut de bun sosit.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rostit o cuvîntare cu 
prilejul acestei ceremonii omagia
le care a reunit personalități mar
cante ale vieții politice, economi

ce, științifice șl culturale ale ora
șului Milano și provinciei Lom
bardia.

In semn de profundă conside
rație, președintelui Consiliului de 
Stat i s-a oferit în dar o statuetă 
înfățișînd simbolul orașului Mi
lano.

In continuarea solemnității, a 
avut loc recepția care s-a desfă
șurat în aceeași atmosferă de 
caldă cordialitate.

CUVlNTUL PRIMARULUI CUVlNTUL PREȘEDINTELUI

ALDO ANIASI NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule președinte.
Stimată doamnă,

Cînd mașinile „Olivetti" 
consemnează cuvintele:

„Cooperare (I

J
„Prietenie"

(Urmare din pag. * Il-a)

In continuare, m vizitează 
altă importantă 
trie! Italiene — „__ ___  .

înființată la începutul acestui 
•eool. cu scopul de a fabrica prima 
mașină de scris Italiană. „Olivetti" 
este angajată astăzi în producerea 
unei game largi de aparatură — de 
ia tradiționalele mașini de scris și 
calculat la sistemele cele mai com
plexe pentru transmiterea și pre
lucrarea datelor pentru birouri șl 
întreprinderi. Din punct de vedere 
al cantității și calității produselor 
sale, „Olivetti" se situează printre 
primele în lume în producerea de 
mașini de calculat și deține un loc 
de frunte în fabricația europeană 
de mașini destinate lucrărilor de 
birou.

La uzinele din Ivrea se produc 
mașini-unelte cu control numeric, 
în acest domeniu, fabrica de aici 
este cea mai mare din Europa, re
marci ndu-se prin înaltul său nivel 
tehnologic. Tot aici își au sediul 
laboratoarele de cercetări ale so
cietății, precum și consiliul de ad
ministrație.

La sosire, președintele Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat de Bruno 
Visentini, președintele societății, 
de Ottorino Beltrami, administra
torul delegat. în cuvîntul de salut, 
Bruno Visentini a spus : „Sînt deo
sebit de onorat să vă adresez ura
rea de bun venit, în numele co
lectivului uzinei „Olivetti" și al 
meu personal, dumneavoastră și 
doamnei Ceaușescu, care se intere
sează personal de problemele 
industriei și cercetării. Țara dum
neavoastră, domnule președinte, 
înfăptuiește un program de dez
voltare economică pe care îl cu
noaștem și îl apreciem.

Referindu-se la relațiile de co
laborare dintre societatea „Oli
vetti" și întreprinderile românești, 
Bruno Visentini și-a exprimat spe
ranța de a vedea extinse și dezvol
tate legăturile de cooperare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este invitat apoi să viziteze două 
dintre cele mai importante secții 
aie uzinei : secția de montaj pentru 
centre de prelucrare și mașini cu 
comandă-program, precum și cea 
în care se execută echipament e- 
lectronic cu care se echipează cal
culatoarele electronice de comandă 
numerică folosite la programarea 
mașinilor cu comandă numerică 
ți a centrelor de prelucrat.

Oaspeții se interesează de para
metrii tehnici ai mașinilor-unelte 
și de organizarea procesului de 
producție, apreciind gama largă de 
produse care se fabrică aici. Con
ducătorii uzinei prezintă șefului 
statului român cîteva din cele mai 
noi mașini-unelte cu comandă-pro
gram, evidențiind faptul că majo
ritatea acestor mașini, cu care se 
produc centre de prelucrare și ma
șini cu comandă numerică, sînt 
realizate în întreprinderile socie
tății.

în secțiile vizitate, muncitorii sa
lută cu căldură pe solii poporului 
român, adresînd președintelui 
Ceaușescu urări de sănătate și noi 
succese poporului român.

In continuare se vizitează clă
direa consiliului de administrație 
a societății. In holul de la intrare, 
cercetători și funcționari, masați 
pe scările în formă de spirală, în- 
tîmpină cu vie satisfacție, cu sim
patie pe înalții oaspeți. Președin
telui Nicolae Ceaușescu îi este pre
zentată aici o largă gamă din seria 
mașinilor electrice de calculat și 
de scris, precum și de transmitere 
automată și controlată a datelor.

în cursul convorbirii care are 
Ioc, președintele Nicolae Ceaușescu 
subliniază preocuparea țării noas
tre pentru dezvoltarea producției 
de mașini electronice și mașini- 
unelte cu comandă-program. evi- 
dențilnd in .celațl timp utilitate*

o 
unitate a indus- 

, Olivetti".

intensificării colaborării și coope
rării reciproc avantajoase intre fir
ma ,,Olivetti" șl întreprinderile ro
mânești în acest important dome
niu al tehnicii moderne.

In amintirea vizitei, conducăto
rului României socialiste i se oferă 
în dar o mașină de scris electrică, 
reprezentind ultimul model, creat 
chiar în aceste zile ale călătoriei în

Italia & președintelui Consiliului 
de Stat. „Sper că vizita pe care am 
efectuat-o aici — a spus la despăr
țire șeful statului român — va des
chide posibilități concrete de cola
borare între întreprinderea dum
neavoastră șl unitățile industriale 
românești".

După o zi de contacte nemijlocite 
cu realitățile torineze, de întîlniri 
cordiale cu conducerile și colecti
vele unor mari întreprinderi in
dustriale. vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu s-a încheiat în a- 
ceastă provincie a Italiei.

Părăsind Torino, coloana oficială 
de mașini — escortată de motoci- 
cliști — străbate fertila cîmpie a 
Padului, îndreptîndu-se spre Mi
lano.

Sosirea la Milano
în acest mare oraș din nordul 

Italiei, cel mai important centru 
industrial al țării, regăsim aceeași 
ambianță sărbătorească. Populația 
își manifestă în mod deschis bucu
ria și satisfacția de a fi gazdă a 
distinșilor oaspeți români, de a pu
tea exprima direct și din toată ini
ma alesele sentimente de prie
tenie și considerație față de po
porul român prieten, față de con
ducătorul său.

La prefectura din Milano, palat 
monumental construit în primele 
decenii ale secolului al 17-lea. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
publicii Socialiste România și 
varășa Elena Ceaușescu sînt 
timpinați de Matteo Matteotti, 
nistrul comerțului exterior al 
liei, de prefectul provinciei Lom
bardia, Libero Mazza, împreună 
cu soția, de Aldo Aniasi, primarul 
orașului.

O companie militară prezintă 
onorul șefului statului român. Se 
intonează Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România. Inalțil 
oaspeți sînt invitați apoi în saloa
nele palatului, unde se întrețin 
cordial cu reprezentanți al oficia
lităților locale.

★

„.Genova — Torino — Milano, 
acest triunghi al industriei, a re
prezentat, deci, timp de două zile, 
cadrul vizitei laborioase și rodni
ce a șefului statului nostru ; ea a 
oferit terenul fertil al unor con
tacte cu personalități ale vieții e- 
conomice, cu specialiști și munci
tori, întîlnirile și convorbirile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu des- 
chizînd noi perspective conlucrării 
dintre cele două țări, cooperării 
rodnice dintre întreprinderile ro
mânești și italiene. în acest con
text ziarul „LA STAMPA" sublinia

Re- 
to- 
în- 
mi- 
Ita-

for-de altfel : „Aceste întîlniri cu 
țele cele mai active ale lumii in
dustriale italiene vor contribui la 
întărirea raporturilor dintre cele 
două țări, deja intense și consoli
date pe plan politic de documente
le ce au fost semnate la Roma". 
La rîndul său, ziarul „L’UNITA", 
evidențiind însemnătatea deosebită 
a celei de-a doua p'ărți a vizitei, 
releva că vizitele în întreprinderi
le înscrise în program ilustrează 
interesul reciproc pentru o 
rare bilaterală.

Făcîndu-se ecoul opiniei 
ce, întreaga presă italiană 
nuă să comenteze. totodată, 
însemnătatea deosebită pentru 
relațiile italo-române și cli
matul de înțelegere și cooperare 
de pe continentul european a 
Declarației solemne comune româ- 
no-italiene. reliefînd semnifica
ția deosebită a proclamării în 
acest cadru a principiilor menite 
să guverneze raporturile între 
state.

Cotidienele „CORRIERE DELLA 
SERA", „IL GIORNO", „GAZZET- 
TA DEL POPOLO", „LA VOCE 
REPUBBLICANA" consacră ample 
spații momentelor principale ale 
prezenței președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Genova, în timp ce 
TELEVIZIUNEA le înfățișează pe 
larg, apreciind ca „deosebit 
duroasă" atmosfera în care 
fășoară vizita în Italia a 
statului român.

coope-

de căl- 
se des- 
șefului

aReportajul vizitei 
realizat de :
Nicolae PUICEA 
Nicolae VAMVU 
Radu BOGDAN

fost

Fotografii : Anijhel PASAT 
Ion DUMITRU

Adresîndu-vă un bun-venit din 
partea administrației municipale, 
vă rog să-mi permiteți să exprim, 
înainte de orice, cea mai vie sa
tisfacție a populației orașului Mi
lano pentru onoarea ce ni s-a a- 
cordat prin această vizită atît de 
plăcută, care pe noi ne bucură 
foarte mult.

Orașul nostru este deosebit de 
onorat pentru faptul că a fost in
clus în programul vizitei pe 
pentru prima oară o face în 
un șef de stat al României.

Un motiv' de bucurie și 
mare constă în faptul că vizita în 
țara noastră și la Milano are loc 
sub semnul sincerei prietenii și al 
celei mai vii dorințe de colaborare 
concretă.

Solidaritatea umană, acțiunile 
comune pentru progresul omenirii, 
raporturile pașnice, prietenești cu 
popoarele întregii lumi — acestea 
sînt sentimentele cele mai profun
de ale populației orașului Milano, 
aceasta caracterizează modul nos
tru de a ne situa față de celelalte 
popoare. Milano este animat de o 
mare dorință de pace, dorește să 
muncească și să progreseze în li
bertate și democrație, in căutarea 
unor căi de înțelegere cu celelalte 
popoare din Europa, pe baza con
vingerii comune că destinele tutu
ror națiunilor sînt strins legate 
între ele, că nu există progres real 
dacă există tensiune, diferende, 
dacă nu se găsește o armonie care 
să permită o conviețuire pașnică 
și o profundă stimă reciprocă. Cu 
orice prilej, în cadrul inițiativelor 
noastre și al manifestărilor in
ternaționale, cum este și tîrgul de 
la Milano, prin munca noastră, noi 
căutăm să întărim acest principiu.

Știm, domnule președinte, că a- 
ceste sentimente ale orașului nos
tru sînt pe deplin împărtășite de 
dumneavoastră și de poporul dum
neavoastră. Știm, de asemenea, că 
dumneavoastră ați devenit promo
torul acestor sentimente, al aces
tor principii, prin numeroase ini
țiative internaționale pe care am 
avut prilejul să le apreciem în 
mod deosebit.

De aceea, simțim o profundă 
admirație pentru dumneavoastră

care 
Italia

mal

și pentru țara pe care o repre- 
zentați și dorim oa aceste întâl
niri, din Italia, să dea naștere u- 
nor noi perspective de întărire a 
raporturilor economice, tehnice și 
culturale, capabile să ducă la o 
colaborare și la progresul comun 
la care România șl Italia au drep
tul să aspire, datorită seriozității 
angajării lor și dorinței popoare
lor lor de a avea un viitor mai 
senin șl mai drept pentru toți.

Orașul nostru, domnule preșe
dinte, este un oraș a cărui bogăție 
se bazează pe munca locuitorilor 
săi, harnici prin tradiție. Este un 
oraș al schimburilor comerciale, cu 
o producție industrială și cu meș
teșugurile înfloritoare. Și, ca toate 
societățile de oameni ai muncii, noi 
ne manifestăm deschis în fața ce
lor care doresc să colaboreze cu 
noi, căutăm să promovăm schim
buri și întîlniri, recunoscînd utili
tatea ajutorului reciproc și fiind 
gata să colaborăm cu toți cei care 
doresc să contribuie împreună cu 
noi la progresul umanității.

Ne apărăm cu strășnicie liberta
tea și democrația, pe care ne-am 
cucerit-o cu preț greu, in mișcarea 
de rezistență împotriva fascismului 
și nazismului și, de aceea, apre
ciem popoarele care cunosc valoa
rea libertății și care au luptat pen
tru ea, împotriva tiraniei care a o- 
primat Europa.

Aceste sentimente dorim să vi le 
exprimăm în momentul în care a- 
titudinea prietenească pe care o 
manifestați dumneavoastră față de 
noi ne întărește convingerea că 
vom avea o colaborare fructuoasă 
cu țara dumneavoastră.

Vizita dumneavoastră ne-a im
presionat în mod deosebit, pentru 
că recunoaștem în ea semnul sim
patiei și al interesului față de 
viața, de munca și realizările noas
tre.

Aceasta ni se pare că este baza 
unei sincere și profunde prietenii 
și, în spiritul unor astfel de pro
funde sentimente, vă adresăm din 
nou cele mai vii mulțumiri pentru 
faptul de a fi venit printre noi, 
mulțumiri pe care vi le adresăm 
dumneavoastră, stimatei dumnea
voastră soții și tuturor colabora
torilor dumneavoastră, împreună 
cu cele mai fierbinți urări din par
tea mea, personal, și a orașului 
Milano.

Domnule primar.
Doamnelor și domnilor.

Dineu oferit de prefectul
provinciei Lombardia

Prefectul provinciei Lombardia, 
Libero Mazza, și soția au oferit un 
dineu în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Au participat persoa
nele oficiale române care îl înso
țesc pe președintele Consiliului de 
Stat în vizita sa în Italia.

Din partea italiană au luat par
te : Matteo Matteotti, ministrul co
merțului exterior, Paolo Molajoni, 
șeful ceremonialului președinției 
republicii, Antonino Restivo, am
basadorul Italiei la București, 
viceprefectul Ettore Materia.

Dineul s-a desfășurat într-o 
mosferă de cordialitate.

Și

at-

Aș dori să încep prin a exprima 
satisfacția mea, a tovarășei mele și 
a colaboratorilor mei, pentru fap
tul că ne aflăm astăzi în frumosul 
oraș Milano, că ne putem întîlni 
cu dumneavoastră.

Aș dori să vă adresez dumnea
voastră și tuturor locuitorilor ora
șului un salut cordial din partea 
mea, a poporului român.

Doresc să mulțumesc președinte
lui Giovanni Leone că ne-a inclus 
în programul vizitei în Italia și 
orașul Milano.

In aceste două zile, după rezul
tatele bune pe care le-am avut în 
cursul părții oficiale a vizitei, în 
convorbirile cu președintele țării 
dumneavoastră, cu primul minis
tru, cu miniștri, și după 
ierea cu succes a acestei 
părți prin documentele care au fost 
adoptate, am putut cunoaște unele 
din preocupările industriei italiene 
din orașele pe care le-am vizitat. 
Știm că Milano este un puternic 
centru industrial, că el ocupă de 
altfel un loc important în cadrul 
relațiilor României cu Italia. De 
aceea, sper că vizita pe care o 
facem în aceste zile aici va con
tribui la identificarea de noi posi
bilități în vederea lărgirii colabo
rării economice cu întreprinderile 
din Milano.

V-ați referit în cuvîntul dum
neavoastră, domnule primar, la 
tradițiile de luptă antifascistă ale 
milanezilor. Ne sînt cunoscute a- 
ceste tradiții și ne bucură faptul 
că oamenii muncii, locuitorii ora
șului dumneavoastră ocupă șl 
acum un loc important în această 
luptă pentru democrație, pentru 
cooperare între popoare. Desigur, 
trăim o epocă de mari schimbări. 
Popoarele își afirmă voința și ho
tărârea de a fi stăpîne pe destinele 
lor, de a-și dezvolta relațiile de 
colaborare așa cum doresc ele și 
de a exclude de pe continentul eu
ropean sursele de încordare, folo
sirea forței sau amenințarea cu 
forța.

După cum se cunoaște, s-au fă
cut pași importanți pe calea des
tinderii. Dar se poate totuși spune 
că sîntem abia la început Urmează 
ca viitoarea Conferință general- 
europeană — care are toate condi
țiile de a se întruni în vara aces
tui an — să elaboreze principiile 
de bază privind relațiile dintre 
statele continentului nostru.

După cum știți. România se 
pronunță ferm pentru ca la baza 
acestor relații să stea egalitatea în 
drepturi, respectul independenței 
și suveranității, neamestecul în 
treburile interne. Este un rezultat 
al luptei popoarelor, al activității 
tot mai intense a tuturor statelor 
faptul că aceste principii sînt tot 
mai mult recunoscute ca singurele 
în stare să asigure relații noi în
tre toate statele lumii. De altfel, 
în Declarația solemnă pe care am

înche- 
prime

adoptat-o împreună cu guvernul 
italian sînt înscrise la loc de frun
te aceste principii și angajamen
tul atit al României, cît și al Ita
liei de a acționa pentru afirmarea 
lor cu putere în relațiile dintre 
toate națiunile.

Sîntem convinși că există mari 
perspective ca popoarede europene 
să poată avea o perioadă mai în
delungată de pace. Șl depinde de 
ele oa aceasta să fie o perioadă 
foarte lungă de pace și cooperare. 
Și, desigur, noi toți avem obligația 
de a face totul ca în Europa șl 
în lume să fie eliminat războiul 
pentru totdeauna. Știm cu toții ce 
a însemnat fascismul, ce a adus 
războiul și de aceea trebuie să fa
cem totul ca nici fascismul, nici 
războiul să nu mai poată să pro
ducă pagube nici unui popor. 
De aceea, am ascultat cu multă 
satisfacție cuvîntul dumneavoastră 
că populația din orașul Milano va 
contribui la realizarea acestor o- 
biective. Iată de ce îmi exprim 
toată bucuria pe care am avut-o, 
auzind acest lucru. Sîntem și mai 
bucuroși că am putut veni în o- 
rașul dumneavoastră.

Desigur, între Italia șl România 
există relații bune. Există tradiții 
vechi. Avem o origine comună. 
Am luptat în nenumărate rînduri 
împotriva forțelor reacționare încă 
în secolul trecut. Revoluționarii 
români au găsit sprijin în Italia.

Astăzi, Italia ocupă un loc im
portant In relațiile economice ale 
României — locul al doilea prin
tre țările occidentale.

în convorbirile pe care le-am 
avut, am ajuns de comun acord 
la înțelegerea că sînt posibilități 
largi pentru a extinde mult în 
următorii ani aceste relații.

In cursul vizitelor de ieri șl as
tăzi, în convorbirile cu conducă
torii întreprinderilor pe care le-am 
vizitat, am constatat cu multă sa
tisfacție că ceea ce am discutat 
la Roma se poate materializa în 
următoarele luni cu rezultate bune 
in cooperarea cu aceste întreprin
deri, 
serie 
vom 
rări
extinde 
Toate acestea vor deschide noi posi
bilități pentru lărgirea schimburi
lor în toate 
tacte mai 
noastre.

Cu aceste 
orașul Milano să ocupe 'un loc tot 
mai important în cadrul relațiilor 
cu Italia.

Aș dori, 
satisfacția 
că sîntem 
convingerea că tot mai mult, între 
România și Italia, între orașele 
dumneavoastră șl orașele noastre, 
se vor dezvolta relații tot mal 
bune. încă o dată, vă urez dum
neavoastră și tuturor locuitorilor 
orașului Milano multă fericire, 
pace și prosperitate.

Sîntem convinși că și cu o 
de întreprinderi din Milano 
realiza, de asemenea, coope- 
în producție, ceea ce va 

mult relațiile noastre.

domeniile, pentru con- 
largi între popoarele

sentimente, aș dori ca

încă o dată, să exprim 
noastră pentru faptul 
aici și să-mi exprim

Colectivul uzinelor ^etolrex’ . fmut .4 exprime fefului .totului român .oti.facjio pentru bunel, relofii cu unifofil. românejti producâtoor. de aluminiu ,i dorinja de a adinei cooperarea
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faptul! 
divers!
Iriși și 
orhidee

Noutăț.1 „de sezon" de la Gră- I 
dina botanică din Capitală. Co
vorul multicolor al florilor se I 
prezintă. în aceste zile, cu două j 
veritabile atracții. In aer liber » 
se află în plină doare irișii i 
(stinjcneli). 140 de soiuri In cu- I 
lori și nuanțe dintre cele mai | 
diverse — de la albul Imaculat 
(soiul Frlvolite), la indigo (Con- I 
cord Velvet) — cea mai bogată I 
colecție de iriși din t-ară. In * 
«eră au Început de citeva xUe I 
să Înflorească orhideele, dintre I 
care se distinge, in primul rind, ( 
Cathleya mendelii. Firește, . 
n-am epuizat enumerarea plan- I 
telor înflorite. Luna mai, se I 
știe, e luna florilor. Așa că • 
celelalte preferințe ale vizitate- I 
rilor vor fi, ți ele, răsplătite.

„Claxonul44 
a găsit 
clientul

fnfr-una din zile, la ora In- | 
chidcrii, pe o tejghea a magazi
nului ..Claxonul'’ din Constanța I 
a a girul o servietă in care sc I 
a Iau Î2000 lei. Era clar. Un ’ 
client o uitase în magazin. Lu- I 
crutorii care au descoperit-o au I 
anunțat imediat organele de | 
miliție. Tocmai Ia timp. A. Puiu . 
din Slobozia, gestionar al unui I 
bufet de pe șoseaua ce duce’ I 
spre litoral (care, în momentul • 
cind se pregătea să plătească | 
rinul comandat pentru unitatea I 
sa într-un depozit „Vinalcool”, | 
descoperise că-i lipsește ser- 
vieta) cerea îngrijorat con- I 
cursul necesar pentru găsirea I 
ei. Sb spre surprinderea sa, 8 
propria-i neglijență s-a intilnit I 
cu norocut Cine i-ar putea ga- I 
ranta insă că acest lucru se va fi 
mai intimpla ?i a doua oară 7 |

Stîna fatală .
Baciul Vasile Buzdugan din | 

Mălini (Suceava) s-a gindit să . 
transforme o cabană forestieră I 
părăsită in «tină. Drept pentru I 
care, fără să verifice dacă a- 1 
ceasta Întrunește toate condiții- I 
le spre a fl folosită într-un a- I 
semenea scop, într-o seară. fi 
a introdus în ea 120 de oi ■ 
și 109 miel. La scurt timp I 
după aceasta, întreaga turmă | 
era pierdută. După cum a 
reieșit din cercetările uite- fi 
rioare, oile șl mieii se intoxica- I 
seră cu o substanță chimică de- ’ 
pozitată clndva in cabană.

Din nou 
în capcană

Acum citeva zile, Asociația I. 
județeană Ilfov a vinătorilor^ și ' 
pescarilor sportivi a reeditat n 
controlul efectuat anul trecut in I 
comuna Adunații Copăceni, in | 
urma căruia (așa după cum re- 
latam in „Scinteia" nr. 9179) I 
mai mulți braconieri au fost I 
prinși cu 20 de prepelițe in sac. 1 
Rezultatul ? In linii mari — a- 1 
celași. De data aceasta, au fost I 
eliberate din captivitate 19 pre- | 
pelițe prinse cu plasele in lanu- . 
rile de griu și au căzut, in I 
schimb, In capcana acestei in- I 
aeletniciri 7 persoane. Ce-i 
drept, unele dintre acestea au I 
picat și anul trecut in laț, dar I 
se pare că au reușit să se des- i 
curce din el chiar mult mai t 
repede decit te așteptau. Se va I 
repeta povestea și anul acesta | 
oare ? Din cite am aflat, e greu 
de presupus. '

Curat circ !
Lt Piatra Neamț «e vorbea I 

de un timp tot mai in- I 
sistent despre sosirea unui spec- • 
tacol de circ, iar spectatorii abia | 
îl așteptau. Dar organizatorii I 
veniți in localitate, zeloși nevoie | 
mare, nu știau cum să scape mal . 
repede de afișele pe care le a- I 
veau in geamantane 1 Au chib- I 
zuit el cit au chibzuit și, in 
noaptea de 20 spre 21 mai, au I 
trecut la treabă : au lipit pe I 
unde au nimerit (In afară de... I 
locurile de afișaj 1) citeva mb de > 
afișe. Dimineața, locuitorii ora- I 
șului s-au trezit cu un specta- | 
col dezolant. Puzderia acestor 
„souveniruri*4 risipite din bel- I 
șug și fără rost se potrivea I 
exact... ca nuca In perete cu • 
estetica orașului ! în consecință, | 
ele au și fost tratate imediat ca I 
atare. întrebarea este insă cine | 
oferă celor în cauză „souvenl- 
rurile" corespunzătoare ?

Astăzi, o nouă promoție de tineri 
absolvenți aj liceului termină cursu
rile. Este un moment sărbătoresc 
pentru eL pentru profesori, pentru 
părinți, pentru noi totl. Sl. Impli
cit. un moment care, dacă profe
sorilor le nrilciuieste un bllAnt con
cret al eforturilor educative, pentru 
tineri echivalează cu bucuria matu
ră a intllntrll primelor responsabi
lități. Iar responsabilitatea majoră 
pentru tinerii noștri prieteni care 
părăsesc băncile liceului pc concre
tizează în luarea unei hotăriri : a- 
leccrca drumului in viață,

în fata complexității unui aseme
nea moment, desigur că recomandă
rile sau conside
rațiile de orice k _ _ x iwijulum 
natură cu privire 
la evantaiele sau 
dezavantajele oe 
care le-ar înfă
țișa unele sau al
tele dintre profe
siile concrete, vă
zute ca alterna
tive ale drumu
lui de urmat, ris
că să fie pedante 
«i neconvlngătoa- 
re. Nu asemenea 
recomandări șl 
nu asemenea con
siderații lsi pro
pun rîndurile de 
fată, ci doar Îngăduința unul sfat, 
a unui sfat 
l-am cules 
intașilor mei șj 
fie un principiu fundamental de e- 
xistență : cultul muncii pasionale, 
neîntrerupte, al muncii temeinice șl 
riguroase, al muncii dătătoare de 
viată pentru sine șl semenii săi.

Am fost întotdeauna însuflețit de 
convingerea că munca definește a- 
devărata putere de creație a omu
lui si. drept primă si cea mai Încu
rajatoare consecință, efortul pasionat 
stă la indemina fiecăruia dintre noi 
ca cel mai sigur instrument de Îm
plinire individuală. Șl n-as putea 
spune că in această privință am a- 
vut multe deziluzii. Dimpotrivă. Cu 
atît mai mult astăzi, cind cunosc mal 
bine sensul adine social oe care-1 
comportă fiece faptă contemporană, 
cred că numai înarmat fiind cu un 
asemenea principiu de muncă stă
ruitoare. un tînăr Iși va forma și 
desăvirsi personalitatea : idealurile 
cele mai înalte și le va împlini prin 
puterea muncLl asidue, organizate.

în activitatea mea de peste 4 de
cenii la catedră m-am Intilnit cu 
numeroși tineri care beneficiau din 
nlln de pe urma darurilor cu care-1 
înzestrase natura $1 a posibilităților 
largi de pregătire asigurate prin 
strădania părinților. Au reușit cu a- 
devărat plnfi la urmă numai cei care 
«i-au asociat străduința asiduă, te
nace. fără răgaz sl fără compromi
suri. Toți cel care au căzut pradă 
credinței că ..se poate alunge «I alt
fel" au sucombat social. uneori 
chiar in momentul In care traiectoria 
lor părea să le confirme supoziția 
comodă. în schimb, ar putea fl ci-

ficflrl «tente, po terenul fantelor, al 
posibilităților de care fiecare tînăr 
dispune «i de care numai el singur 
rxvite să-sl dea «cama. în condi
țiile cind alegerea viitoarei profe
siuni poate fi efectuată într-o de
plină șl matură cunoștință do cauză. 
Și. dc asemenea. în condițiile cind 
însușirea cunoștințelor legate do a- 
coastă profesie poate fi făcută fără 
obișnuitele imixtiuni din partea me
ditatorilor. cunoscut fiind faptul că 
nu există factor mal dăunător In e- 
ducația tinărulul decit meditatorul, 
caro-1 dozobisnulește pe elev «să mun
cească singur. A sta ore Întregi sin
gur in fata unei probleme. « te

CUVlNT CĂTRE PRIETENII TINERI
cu prilejul absolvirii cursurilor liceale

care eu însumi 
experiența ina- 
care trebuie să

tata nenumărate exemple de tLnerl 
care. In zilele noastre mal ales, a- 
jung pe cele mai Înalte culmi de 
cugetare si faptă pentru ..simplul" 
motiv că si-au luat drept aliati stră
duința neîntreruptă si persistenta în 
a-si urmări îndeplinirea idealurilor 
chiar în condițiile cind acestea par 
a fl mal greu de atins. Asemenea 
tineri nu «e sperie niciodată 
greutățile ivite. Și nu numai că 
se sperie, dar optează pentru 
Iuții stabile de viață, mergind 
muncească oriunde e nevoie 
prezența, de energia fără egal, 
cutezanța lor tinerească, de pregăti
rea lor.

Să muncească «I «ă Învețe, lntru- 
clt astăzi la noi existenta numeroa
selor forme de învățămint seral și 
fără frecventă asigură desăvirșirea 
pregătirii profesionale oricui e ho- 
tf\rlt să consacre acestui scop ener
gia’ si tenacitatea sa tinerească. Iar 
o asemenea desăvlrșire este asigu
rată numai In condițiile unei auto- 
cunoasteri concrete, ale unei verl-

de 
nu 

so-
să 
de
do

trudl. a o încerca In toate felurile, 
a-i găsi chiar o rezolvare greșită este 
infinit mai folositor decit a memora 
o soluție corectă, concepută de un 
altul. înlocuirea efortului personal in 
munca individuală printr-un sprijin 
dat de altcineva, oricit de compe
tent ar fi acesta, poate contribui cel 
mult la un succes pasager, de pildă 
la obținerea unei note mal bune, dar 
lasă deprinderi dăunătoare pentru 
toată viata.

Și cum, de altfel, sînt sigur că ti
nerii mei prieteni împărtășesc ase
menea adevăruri, nu fac decit să le 
Întăresc si mai mult această Încre
dere. reamintindu-le că succesele 
cele mai de renume din știință șl 
tehnică. îndeosebi de aici au rezul
tat. din acest cult al străduinței per
sonale neîntrerupte. Exemplele ma
rilor noștri savanțl Gheorghe 
teica și Dimltrie Pompelu. al 
ror centenar ne va prilejul In 
cest an o seamă de manifestări 
biliare. Îmi sînt cele mal la îndemî- 
nă. Tițeica, băiat de oameni săraci

TI- 
că-

lu

din Drobeta Turnu-Severin, a În
ceput să muncească de la o virată 
fragedă, In condiții cărora, practic, 
nu le mal putem găsi astăzi cores
pondent exact Pompeiu, printr-o 
voință șl hotărîre care continuă să 
ne uimească, a urcat toate treptele 
demnității spirituale, de la cea de 
modest institutor lnlr-o școală și mai 
modestă din Ploiești, la cea do sa
vant, pe care i-o cunoaștem șl l-o 
recunoaște o lume întreagă pe baza 
marilor sale descoperiri matematice. 
Evoluția chimistului și fizicianului 
englez Faraday, care a știut din co

pilărie să trans
forme modesta sa 
condiție de 
misionar la un 
librar din Londra 
In cea de 
tor pasionat 
cărților de __
mie și de electri
citate. iar mal a- 
Dol pe cea de a- 
sistent in labora
torul fizicianului 
Davy lntr-o si
tuație științifică 
In mare cinste, 
este prin chiar 
realitatea el ex
cepțională de na
tură să ln.su fie

încredere șl hotărîre tuturor celor 
care știu ce vor de la viață. Iar 
șirul unor asemenea exemple de 
bună seamă că nu se oprește aici, 
cl continuă In spațiul tuturor dome
niilor de activitate.

De aceea, prietenilor tineri, la 
plecarea in marea șl cutezătoarei lor 
călătorie urarea cea mal caldă pc 
care Ie-o adresez este să-șl aleagă 
drumul nu po baza unor meschine 
Interese materiale, cl numai după 
vocația lor, la care să adauge o 
muncă organizată, continuă, pasio
nată, după modelul atîfor înaintași 
Iluștri, atltor bărbați adevărați al zi
lelor noastre. Demnitatea anilor ti
neri. ani ai gîndiril profunde șl en
tuziasmului ardent, ai curajului șl 
hotăririi ferme, ani al spiritului de 
perpetuă tinerețe, nu-și poate afla un 
echivalent adevărat decit in demni
tatea muncii.

DIMITRIE LEONIDA
pionier al valorificării avuțiilor

co-

citi
și 

chl-

Academlclan proîesor 
Gheorghe MIHOC

Recoltarea mecanizată a lucernei la complexul zootehnic din Livada, județul Satu-Mare

Din „petice1

„Pepiniere44 | 
de lostriță

Simultan, păstrăvăriile de la 
Ceahlau (Neamț) și Răcătău I 
(Cluj) au realizat o performanță I 
biologică remarcabilă. Aici s-a 
obținut recent prima recoltă de I 
icre de lostriță de la exemplare I 
crescute exclusiv in pistrăvării I 
de la stadiul de Icre la cel de . 
reproducători. In felul acesta I 
t-au creat bazele unei „pepi- | 
niereu de puiet de lostriță gra
ție căreia — numai la Ceahlău I 
existind deja 40 asemenea re- I 
producători — se scontează pe ' 
producerea unei cantități sufi- • 
ciente de icre pentru a re- I 
popula, cu această specie deose- | 
bit de apreciată, toate apele de 
munte din care lostriță a dis- | 
părut |

Rubrică redcctctă de i
Dumitru T1RCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii" I

Sc Împlinesc 90 de ani de cind. In 
tirgu] Fălticenilor, s-a născut una 
din cele mai proeminente personali
tăți ale științei șl tehnicii românești, 
profesorul și inginerul Dimltrie Leo
nida.

Om cu o cultură aleasă. Inginer cu 
vaste și multilaterale cunoștințe, e- 
minent profesor ei popularizator al 
tehnicii, Dimltrie Leonida a fost u- 
nul dintre pionierii electrificării 
țării.

începîndu-șl activitatea In anul 
1908. ca tinăr inginer electrician. Di- 
mitrie Leonida a fost primul care a 
început „lupta" pentru introducerea 
iluminatului electric In București. In 
locul celui cu gaz aerian, precum sl 
pentru extinderea «I 
rețelei tramvaielor, 
focat susținător al i 
giel electrice, ln
lr-o perioadă cind " 
domnea concepția 
greșită că trebuie 
pornit de la sa
tisfacerea strictă a 
cerințelor imedia
te, inginerul D. 
Leonida dă dova- ■ 
dă de o remarca
bilă clarviziune prin proiectele «ale 
care prevedeau construirea de uzine 
electrice pentru a acoperi nevoile 
de energie electrică mereu crescinde 
în viitor.

Conștient că realizarea electrifică
rii necesită, pe de o parte, cadre 
de specialitate iar, pe de altă par
te, o industrie electrotehnică româ
nească. profesorul Leonida a Înfiin
țat în 1909 o scoală de electricieni 
si mecanici, iar in 1913 a pus bazele 
întreprinderii „Energia". In paralel, 
pentru a învinge Inerția și linsa de 
interes in problemele electrificării, 
manifestate de guvernele burghezo- 
moșierești. profesorul Leonida a des
fășurat o deosebit de intensă ei 
largă activitate de popularizare a 
ideilor sale prin publicații, confe
rințe, expoziții.

In 192J a apărut un număr spe
cial al revistei „Energia" in care 
profesorul Leonida prezenta, intr-un 
tot unitar, problema electrificării tă
rii, din care șe desprind principa
lele concluzii pentru care a militat 
toată viata și anume : (cităm) „Cru
țarea combustibilului și mai ales a 
petrolului nrintr-o rațională 81 inte
grală folosire ; utilizarea cît mai in
tensă a căderilor de apă, spre cel mal 
mare folos al economiei generale a 
tării : construirea de 6upercentrale 
care să utilizeze izvoarele de ener
gie in modul cel mai economic po
sibil ; electrificarea căilor ferate, 
procedindu-se imediat la studierea și 
normalizarea sistemelor de tracțiune 
electrică astfel ca să se permită 
joncțiunea rețelelor electrificate : in
troducerea pe o scară mai întinsă a 
mașinLsmulul In agricultură și In
dustrie ; uniformizarea sistemului de 
transmitere șl distribuție a energiei 
electrice : stabilirea unei legislații

I modernizarea 
Fiind un In- 

utilizărll ener-

LA 90 DE ANI
DE LA NAȘTERE•>

privind transmiterea sl distribuția e- 
nergiel electrice".

Timp de peste douăzeci de ani, pro 
fe8orui LeOnida a luptat pentru aces
te principii, căutlnd să determine 
angajarea stalului lntr-o acțiune 
intensă și organizată de folosire 
a izvoarelor naturale de energie 
și de gospodărire rațională a 
apelor, lzbindu-se insă permanent 
de interesele Imediate ale po
liticienilor și capitalului străin. în 
această vastă activitate, un obiectiv 
principal l-a prezentat construirea 
unei uzine hidroelectrice pe Bistrița, 
la Bicaz, uzină pentru care Încă in 
1908 a întocmit un proiect — pro
iectul «ău de diplomă. Visul lui : o 
tară cu energie electrică multă și 
ieftină, avea să se realizeze din feri
cire incă in timpul vieții sale, in con

dițiile regimului 
democrat-popular, 
prin marile con
strucții hidroener
getice socialiste. 
Dacă In anul 1910 
consumul de elec
tricitate in Ro
mânia pe locuitor 
și pe an era de 

ajunsese abia la 40 
r Ia sfir?itul vieții luiLeonida (19Go) consumul sâ fi înregis
trat 850 kWh. D. Leonida, cunoscător 
al problemelor electrificării din toate 
țările lumii, afirma cu tărie că „pro
blema energiei fiind o problemă 
naționala nu poate fl rezolvată decit 
de către un stat care Ia în conside
rare Interesele naționale, eliminind 
interesele personale, locale sau uni
laterale". Iată de ce a militat, din 
primul moment, pentru realizarea 
sarcinilor Conferinței Naționale a 
P.C.R. din anul 1945 in domeniul In
dustrializării și electrificării — prin
cipale obiective în făurirea noii 
Românii.

D. Leonida, in cel peste 50 de ani 
de activitate inginerească, și-a adus 
contribuția competentă la realizarea 
hidrocentralei Bicaz. a centralelor e- 
lectrice de la Grozăvești si Filaret 
a desfășurat o muncă neobosită pen
tru realizarea mărețului plan de e- 
lectrificare a țării inițiat de 
P.C.R., precum și la formarea, în ca
litatea sa de profesor, a mi[ de 
specialiști, azi cadre de nădejde in 
construcția șl exploatarea sistemului 
nostru energetic.

Pentru noi toti. elevi sau colabora
tori ai prof. D. Leonida, el rămîne 
un model, in primul rînd prin e- 
xemplul său de patriotism, prin 
dragostea sa fierbinte față de pro
gresul țării, al modului în care a 
știut să militeze pentru înfăptui
rea politicii partidului privind valo
rificarea. in folosul ponorului, atît a 
resurselor tării, cit și a capacităților 
creatoare ale specialiștilor nostru

25 kWh, In 1934 
kWh, pentru ca

Dr. Ing Alex. DIACON 
laureat al Premiului de Stat

de pă mint irosit-
LÂNURI DE PORUMB

SATU-MARE
La indicația comitetului județean 

de partid, in ultimele zile, in lo
calitățile județului Satu-Mare au 
fost identificate un mare număr de 
terenuri risipite, fără o destinație 
precisă sau lăsate in paragină, 
care au fost arate șl lnsămlnțate 
cu porumb și plante furajere. 
Cum s-a procedat și ce rezultate 
au fost obținute ?

La cooperativa agricolă din Li
vada. cu sprijinul consiliului popu
lar. care a asigurat un buldozer, a 
fost nivelată o groapă. Totodată, 
au fost desființate cărările inutile 
intre lanuri. Numai pe această 
cale s-au ciștigat, pină acum, peste 
5 ha, care au și fost lnsămințate 
cu plante furajere. Acțiunea se des
fășoară, în continuare, pentru re
cuperarea altor două hectare pe 
locul unei foste cărămidarii. Șl 
cooperatorii din Botiz au ciștigat, 
in ultimele zile, circa două hec
tare și jumătate de teren din 
„petice" de pămint irosite pe dru
muri, prin curți și ferme. Acum, 
el lucrează la degajarea de piatră 
a unui teren de aproape un hec
tar și jumătate ocupat de terasa- 
mentul unei foste căi ferate. La 
cooperativa agricolă Culciu, prin 
defrișarea unor margini de par
cele și desființarea drumurilor 
inutile, au fost ciștigate patru hec
tare care au fost însămințate cu 
plante furajere. Și la cooperativele 
agricole Ardud, Berveni, Oar și al
tele, curțile fermelor și terenurile 
din jurul sediilor au fost lnsămln
țate pină la „streașină" cu porumb.<___ _ ___

Dar, cum ne-am convins în 
cursul unui raid efectuat in aceste 
xile, sint încă numeroase terenuri 
„albe", nefolosite, datorită tergiver
sării manifestate de unitățile care 
au obligația să le administreze. Bu
năoară, în cele două ferme de vaci 
de la cooperativa agricolă Livada 
sint nefolosite terenuri fertile, de
oarece sint acoperite cu fel de fel 
de materiale. Asemenea rezerve se 
află și in jurul grajdurilor de, la 
cooperativele agricole Orașu-Nou, 
Apateu, Culciu șl altele.

în cursul raidului am poposit și 
In numeroase gospodării ale cetățe
nilor ale căror curți nu sint culti
vate. Cetățenii din Apateu, Sătmă- 
rel și din alte localități cu care 
am discutat ne-au declarat că nu 
au motive temeinice care să-I re
țină de la însămințarea curților cu 
masă verde sau legume, dar că 
nici nu s-a discutat cu el in acest 
sens. Consiliile populare trebuie să 
urmărească, in aceste zile, ca toți 
cetățenii 6ă cultive terenurile din 
jurul caselor.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii'

ARAD
Identificarea tuturor terenurilor 

care pină acum erau necultivate 
constituie, in aceste zile, una din 
preocupările de prim ordin ale co
mitetului județean de partid, ale 
organizațiilor de partid și ale con
siliilor populare comunale, rezulta
tele neintirzlind să se arate. Astfel,

In Întreprinderile agricole de atat 
au fost redate circuitului productiv 
circa 1 800 de hectare, din care 1 400 
hectare au fost lnsămințate cu 
plante furajere. Cea mai mare 
parte din această suprafață se a- 
flă în fermele viticole și pomicole 
ale Întreprinderilor agricole de stat 
Șag, Ineu și Barațca.

însemnate suprafețe de te
ren au fost Identificate șl 
cultivate In jurul sediilor și 
al construcțiilor cooperativelor 
agricole, al școlilor, dispensarelor 
și al unităților economice din nu
meroase localități din județ. Iată 
citeva exemple. In raza comunei 
Gurahonț, mai precis in perimetrul 
cooperativelor agricole din Bonțeștl. 
Pescari șl Gurahonț, la ocolul sil
vic din localitate și în alte părți ale 
comunei, au fost depistate și insă- 
mințate cu porumb, plante furajere, 
legume și alte culturi 103 hectare. 
La Felnac și Zădărem au fost ara
te, fertilizate și semănate cu furaje 
și legume 12,5 hectare, recuperate 
prin renunțarea la o serie de dru
muri de hotar inutile, prin cultiva
rea capetelor de tarla, a potecilor, 
a spațiilor din intravilan etc. La 
Cermei au fost identificate 8 hec
tare la liceul din localitate, dispen
sarele uman și veterinar, școala ge
nerală din satul Șomoșcheș, consi
liul popular. Firește, in aceste 
zile, acțiunea se află in plină des
fășurare, dar ea necesită să fie in
tensificată. mai ales că în perime
trul unor localități ca Birsa, Sebiș, 
Cărând și altele există Încă nume
roase suprafețe care pot fi puse în 
valoare. Pe baza indicațiilor secre
tariatului comitetului județean de

partid, transmise tuturor organelor 
șl organizațiilor de partid orășe
nești Și comunale, se acționează 
acum cu și mai multă operativitate 
pentru însămințarea tuturor tere
nurilor.

Constantin S1M1ON 
corespondentul „Scînteii' 

.■Hiiwwni

Intr-o recentă plenară a comite
tului județean de partid au fost 
stabilite măsuri concrete, menite să 
impulsioneze acțiunea de recupera
re a terenurilor neproductive, care 
să fie însămințate in cel mai scurt 
timp cu porumb și culturi furajere, 
în multe unități agricole de stat și 
cooperatiste, In sate, această ac
țiune se desfășoară sub lozinca : 
„nici o palmă de teren să nu 
rămină nefolosită". Un exemplu 
îl oferă cooperativa agricolă din 
Almăjel. Ani de-a rindul, drumu
rile de hotar, spațiile dintre con
strucțiile zootehnice și alte tere
nuri, care totalizau aproape 60 ha. 
au rămas nefolosite. „în toamna a- 
nului trecut — ne-a spus Constan
tin Mihăiță, președintele cooperati
vei agricole — noi am arat și insă- 
mințat cu secară masă verde toate 
spațiile dintre grajduri. Cu citeva 
zile in urmă s-au recoltat și insilo- 
zat de pe aceste suprafețe peste 160 
tone masă verde, revenind pină la 
20 000 kg la hectar. Aceste supra
fețe au fost arate din nou și in- 
sămînțate tot cu culturi furajere".

Specialiștii de la cooperativa a- 
gricolă Burila Mare au calculat că

numai capetele de tarlale, drumu
rile Inutile care se Întind pe cițiva 
kilometri, vetrele de sat totali
zează peste 20 ha. în numai două 
zile, aceste suprafețe au fost arate, 
fertilizate și lnsămințate cu culturi 
furajere. în urma unul con
trol efectuat de către specia
liști asupra modulul de folo
sință a terenurilor in cooperati
vele agricole din Vlădaiaț Gogoșu, 
Orevița, Șimian, Butoieștl și al
tele, suprafața arabilă s-a mărit cu 
încă 65 ha. care a fost insămînța.- 
tă cu diferite culturi furajere.

Sint insă unități agricole și co
mune, unde in mod nejustificat 
intirzie materializarea In practică 
a măsurilor stabilite de plenara 
comitetului județean de partid. în 
fiecare an, in cooperativele agri
cole din Timna, Bicleși, Hujni- 
cioara, Ghelmegioaia și Izvorălu 
se resimte lipsa furajelor. Numai 
in aceste unități, datorită lipsei 
de interes, 215 ha. cindva folosite 
ca teren arabil, fiind lăsate multă 
vreme nemuncite, au devenit pă
șuni. In aceste unități, ca șl in 
altele din zona de centru și nord 
a județului, capetele de tarlale ne
muncite, drumurile care brăzdează 
suprafețele cultivate Însumează 
aproape 120 ha. Organele agri
cole județene, comitetele comunale 
de partid, consiliile populare, con
ducerile unităților agricole să trea
că la depistarea tuturor suprafețe
lor de teren rămase nemuncite, 
astfel ca fiecare palmă de pămint 
să fie in cel mal scurt timp insă- 
mințată.

Virqll TATARU 
corespondentul „Scînteii'

t V
Programul I

1.00 Curs de limbă rusă.
9,30 O viață pentru o idee i Iurl 

Gagarin (I).
10,00 Telex.
10,05 Volei : România — Turcia 

(feminin).
11,00 Istoria filmului sonor.
12.30 Moment folcloric.
12.40 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanuluL
13,00 Telejurnal.
15.30 Teleșcoală.
16.30 Volei : România — Turcia 

(masculin).
17.30 Curs do limbă engleză.
18,00 Telex.
18.05 Tragerea Loto.
18,15 Atenție la... neatenție. Jur

nal de protecție a muncii.
18.35 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18.50 Teleconferlnță de presă q 

Un imperativ al devansării 
cincinalului : realizarea e- 
xemplară a planului de In
vestiții pe 1973.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal © Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cintecul săptămlnll: „Din tot
deauna pe acest pămînt“ de 
T. Popa. Versuri de Mlrcea 
Bloc.

20,05 în cronica ta, țară. Emisiune 
de versuri și cîntece dedi
cate aniversării a 125 de ani 
de la Revoluția din 1848.

20.35 Avanpremieră.
20.40 Film artistic : „Centrul îna

intaș a murit în zori". Pro
ducție a studiourilor cine
matografice argentinene.

22,00 24 de ore.
22.30 Telcglob : Republica Popu

lară Albania.
22.50 Interpretul preferat: Ion Radu

Programul II
18,00 Teleclnemateca pentru tine

ret : „Strălucește steaua
mea". Producție a studiou
rilor cinematografice sovie
tice. Premieră pe tară.

19.30 Telejurnal © Cincinalul îna
inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Avanpremiera.
20,05 Publicitate.
20.10 Ansambluri folclorice.
20,40 Revista economică TV.
21.10 Aplauze pentru români. Co

rul șl orchestra simfonică a 
RTV române Irț Bulgaria.

21.50 Desene animate.
22,00 Telerama : „Omul. marea 
șl... micul ecran".
22.30 Cărți și IdeL

„Frigero“—o firmă care se impune j
Frigiderele cu compresor rea

lizate la fabrica din Găeștl au 
devenit bine cunoscute atît în 
țară cit și peste hotare. De 
diferite capacități : 140 1 „Ca
binet" și model masă. 180 1 „Su
per" și 240 1 „Lux", ele sînt 
realizate lntr-o linie modernă, 
elegantă. Frigiderul model masă 
de 140 1, prevăzut In partea 
superioară cu o planșetă, poate 
fi folosit și drept masă pentru 
diverse obiecte de bucătărie. 
De la tovarășul inginer Toma 
Nuță, directorul fabricii, am 
aflat că toate tipurile de apa
rate „Frigero" au dulapul șl 
ușa confecționate din tablă de 
oțel, vopsită cu lacuri acrilice 
prin procedeul electrostatic. Iar 
cuva Interioară și spătarul ușii 
sînt realizate din materiale 
plastice in culori pastelate. Izo
lația termică este executată din 
spumă poliuretanlcă expandată,

cu calități superioare materia- )
lelor folosite pină in prezent in L
construcția frigiderelor. Frigi- i
derele fabricate la Găeștl intră )
In regim de lucru în mal puțin (
de 45 de minute. In 24 de ore '
„Frigero" Cabinet realizează o 
cantitate de 4.2 kg gheață, iar i
„Frigero"-Lux, 7,2 kg gheață. )
Ele au o funcționare silențioasă l
și un consum redus de energie 
electrică. Fabrica din Găeștl )
dispune de linii tehnologice l
automatizate, dotate cu I asta la- >
țll speciale pentru controlul ca- t
lității produselor. Totodată, fa- <
brica și-a organizat un aparat )
ipecializat „Service" care, alâ- l
turl de cooperativele meșteșu- ’
găreștl din Întreaga țară, asi- \
gură buna funcționare a tuturor i
aparatelor „Frigero". i

Constantin SOCI '
corespondentul „Scînteii' ]

cinema
• Eliberarea (seriile IV șl V, pa
noramic) : PATRIA — 9,30; 13!
16,30; 20.
• Bâtrinli bandiți : LUMINA - 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
• Copiii căpitanului Grant : SALA 
PALATULUI — 17,15 (sena de bi
lete — 4518) ; 20,15 (seria de bi
lete — 4599), FESTIVAL — 9; 
U,15;13,30; 16; 18,30; 21. la gră
dină — 20.
• Rond de noapte : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16,*15; 18,45; 21,15, 
GRADINA DINAMO — 20.
• Cind legendele mor : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13.3H: 16,30;
18,45; 21. la grădină — 20. FAVO
RIT — 9,15; 11.30; 13.45; 16.; 18,15, 
20,30.
• Clprlan Porumbescu : CAPI
TOL — 9.30; 12.30; 16,15; 19,15, la 
grădină - 20, MODERN — 9; 
12,30; 16; 19,15, la grădină — 20.
• Pe aripile vlntulul : LUCEA
FĂRUL — 10; 14,30; 19, grădină
— 20, ARENELE ROMANE — 20.
• Ceața : CENTRAL - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
— 9; 11,15: 13,30; 16: 18.30: 20.45.
• Veronica : DRUMUL SĂRII -

16; 18; 20, DOINA — 0; 11; 13: 15; 
18,30: 20,30.
• Program de filme documentare 
românești : DOINA — 17.
e Fată bătrină : GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
© Amintiri bucureștenc ! TIM
PURI NOI — 9—20.15 în conti
nuare
• Acea pisică blestemată : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
16,30; 20,43, GLORIA - 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Neamul Șoimărcștllor : MOȘI
LOR - 15,30, 19, la grădină — 20
• Grăbiți apusul soarelui : VOL
GA — 10; 13; 16; 19, ARTA —
15,30; 19. la grădină — 19.45.
© Inimă nebună, nebună dc le
gat — 9.45; 12; 11.15, Stan și Bran 
scapă de necazuri — 16,30; 18,30 
Fra diavoio - 20.30 : CINEMATE
CA (sala Union).
© Colier pentru iubita mea : 
MUNCA - 16: 18: 20.
• Misterul din insula Balfe : BU- 
ZEȘTI — 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15: 
20,30, la grădină — 20.
• Sunetul muzicii : FLOREASCA 
— 15,30; 19.
• Drumurile bărbaților : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15.30; 
18: 20,15.
• Ce se Intlmplă, doctore 7: AU
RORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15; la grădină — 19.45, TOMIS

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
la grădină — 20, FLAMURA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Eolomea : UNIREA — 15,30; II; 
20,15.
© O floare șl doi grădinari : 
GRADINA UNIREA — 19,45.
• Țara sălbatică : VITAN — 15,30;
18; 20,30; la grădină — 30. DA-, 
CIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30.
© Tecumseh : GIULEȘT1 — 15.30; 
10; 20,30, PROGRESUL — 15.30: 
18; 20.15.
e Nici un moment de plictisea
lă : BUCEGI — 15,30; 18; 20,30, 1« 
grădină — 20, LIRA — 15.30; 18;
20.30, la grădină — 20.
© Clasa muncitoare merge în pa
radis : MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18,15; 20.45. GRADINA SE
LECT — 20.
a Puterea șl adevărul : VIITO
RUL — 15,30; 19.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Rorfiân) : 
Concert simfonic. Dirijor : Aurel 
Niculescu. Solistă : Wanda Wil- 
komlrska (Polonia) — 20.

• Opera Română : Don Juan —
19.30.
• Teatrul de operetă : fluzana —
19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Oameni 
și șoareci — 20, (sala Studio) : 
Părinții teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Fata
Morgana — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitul Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Ciulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Ha
rapnicul fermecat — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra șl All- 
gru — 17. (sala din sir. Acade
miei) : Tigrișorul Petre — 17.
© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) ; Jos pălăria 1
— 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Hanul pirați-’ 
lor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței
— 19,30.
• Circul „București" : Arena ’71
— spectacol Internațional — 19,30

ln.su
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Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD 
îmi este deosebit de plâcut a vfi adresa, cu prilejul zilei dumnea

voastră de naștere, calde felicitări. împreună cu cele mal cordiale urări 
de succes in activitatea consacrata edificării societății socialiste în Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia, progresului și bunăstării popoare
lor iugoslave frățești

Folosesc acest prilej pentru a reafirma prețuirea înaltă pe care o 
dăm relațiilor de stimă și încredere reciprocă existente între Partidul 
Comunist Român șl Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. între Republica 
S Kial-stâ Romania și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și îmi 
exorim conxingerea că aceste relații vor cunoaște o continuă dezvoltare 
în interesul popoarelor român și Iugoslave, al cooperării internaționale.

\ a urez dragă tovarășe Tito. multă sănătate, viață îndelungată și 
noi succese, spre binele popoarelor iugoslave, al cauzei securității inter
naționale, democrației și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU

Sosirea unei delegații parlamentare 
indiene conduse de dr. G. S. Dhillon, 

președintele Camerei Reprezentanților

Cronica zilei

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Repete Regatului Hașemit al Iordaniei

AMMAN
Ziua națională a Iordaniei îmi oferă plăcutul prilej de a adresa 

Maiestății Voastre șl poporului iordanian, în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, 
cordiale felicitări, împreună cu cele mal bune urări de fericire perso
nală pentru Maiestatea Voastră, de pace și bunăstare pentru poporul 
Iordanian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Recepție în onoarea participanților la Congresul 
internațional de medicină și farmacie militară

I-a Invitația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România. 
|oi In amiază a sosit in Capitală o 
delegație parlamentară indiană, con
dusă de dr. G. S. Dhillon președin
tele Camerei Reprezentanților a Par
lamentului Republicii India, care va 
tace o vizită de prietenie In țar» 
noastră.

Din delegație fac parte Om Mehta, 
ministru de stat pentru afacerile 
parlamentare. Tayyab Hussain. Sat 
Pal Kapur, Shanbhu Noth, Bhargavl 
Thankappan, membri al Camerei Re
prezentanților. Sultan Singh, T. K. 
Srinvasan, membri al Camerei Supe-

*
Președintele Marii Adunări Na

ționale. Ștefan Voitec. a primit 1o! 
după-amlază deleeatia parlamen
tară Indiană, condusă de dr. G. S. 
Dhillon, nresediniele Camerei Repre
zentanților a Parlamentului Republi
cii India, care tace o vizită de prie
tenie in tara noastră. A

Au participat Maria Groza si Tlie 
Murgulescu. vicepreședinți ai M.A.N.. 
Alexandru Sencovici. Gheorghe Va- 
silichi și Aurel Vijoll. președinți de 
comisii permanente ale M.A.N.. Tu
dor Ionescu. Mircea Rebreanu si 
Gheorghe Bărănescu deputati.

A luat parte V. K. Ahuia. amba
sadorul Republicii India la Bucu
rești.

Cu acest prilej a avut loc o con-

rloare. P. K. Patnaik, secretar ad
junct al Camerei Reprezentanților.

La sosire, pe aeroportul Otopeni 
oaspeții nu fost Intîmplnațl de Ște
fan Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale. Ilie Murgulescu. vice
președinte al M.A.N.. Dumitru Ba- 
ialia. Alexandru Sencovici. Gheorghe 
Vasillchl și Aurel Vijoli. președinți 
de comisii permanente ale M.A.N. 
Roman Moldovan, membru al Con
siliului de Stat, deputati in M.A.N. 
aJIe persoane oficiale.

A fost prezent V. K. Ahuja. am
basadorul Indiei la București, și 
membri al ambasadei.

(Agerpres)
♦

vorbire privind organizarea ri ac
tivitatea Marii Adunări Naționale șl 
s-a făcut un schimb de opinii a- 
suora rolului parlamentelor si al 
parlamentarilor in dezvoltarea rela
țiilor dintre state, pentru înțelegere, 
colaborare si nacc Intre ponoare.

S-a exprimat dorința comună de 
a dezvolta relațiile dintre parlamen
tele celor două țări.

Președintele Camerei Reprezentan
ților a Parlamentului Republicii In
dia a Invitat o delegație a M.A.N. 
să facă o vizită Mo prietenie In Re
publica India. Invitația a fost ac
ceptată cu satisfacție.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de stimă si cordialitate. 

(Agerpres)

Adunarea festivă
Ministrul apărării naționale, gene

ral de armată Ion Ionițâ, a oferit, 
ioi seara, o recent ie in onoarea parti- 
cioantilor la cel de-al XXI-’ea Con
gres international de medicină si 
farmacie militară.

La recepție au luat parte general 
colonel Ion Gheorghe. orim-adiunct 
al ministrului apărării naționale si 
șef al Marelui Stat Maior Nicolae 
Ghenea. adiunct al ministrului afa
cerilor externe. Aurel Moca, pre
ședintele Academiei de stiinte me
dicale. Stefan Milcu. vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, prof. dr. docent Valerian 
Popescu, președintele Uniunii socie
tăților de stiinte medicale, adiunctii

ministrului apărării naționale, perso
nalități de frunte ale vieții noastre 
științifice, generali si ofițeri.

Au participat, de asemenea, co
lonel Thomas F. Elliot, președintele 
de onoare al Comitetului internațio
nal de medicină și farmacie mili
tară. colonel medic J. Mathieu, se
cretar general adiunct al Comitetu
lui internațional de medicină șl far
macie militară, congresiști.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat lntr-o atmosferă cordială, 
general de armată Ion Ionită s-a 
întreținut cu delegații prezenți la 
congres.

(Agerpres)

de constituire a Asociației 
de prietenie româno-cMene

Vizita delegației Frontului Popular Patriotic 
din R. P. Ungară

Joi. 24 mal, delegația Frontului 
Popular Patriotic din Republica 
Populară Ungară, condusă de Bela 
Molnar, secretar al Consiliului Na
țional al frontului, a fost primită la 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste de Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal. In timpul convorbirilor s-a rea
lizat o informare reciprocă despre

activitatea celor două organizații, «u 
fost subliniate bunele relații dintre 
ele, precum și căile continuei dez
voltări și diversificări ale acestora, 

în cursul aceleiași zile, delegația 
s-a intilnit cu reprezentanți ai Con
siliului municipal București al Fron
tului Unității Socialiste și a vizitat 
noile cartiere ale Capitalei.

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei eliberării Africii"
Joi seara, la Casa de cultură a 

studenților din Timișoara a avut loc 
o intilnire prietenească a tinerilor 
africani care studiază in acest centru 
universitar cu colegii lor de facul
tate români și de alte naționalități, 
prilejuită de sărbătorirea „Zilei eli
berării Africii-.

în cadrul întilnirll au luat cuvintul 
Ion Boldea, membru al Comitetului 
executiv aJ Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, pre
ședintele Consiliului U.A.S.C. din 
centrul universitar Timișoara. Oumar 
Tambura, secretar general al Uniunii 
Studenților Africani din România, și 
Mohamoud Haji Jama. secretar al 
filialei din Timișoara a Uniunii Stu
denților Africani din România, care 
au vorbit despre lupta popoarelor din 
Africa pentru cucerirea independen

ței șl suveranității de stat, pentru e- 
dificarea unei noi lumi pe acest con
tinent. bazată ne DrinciDiile egalității 
și prieteniei intre toate națiunile. 
Vorbitorii au relevat dezvoltarea 
continuă a relațiilor de colaborare 
multilaterală dintre poporul român 
și popoarele Africii, relații care cu
nosc un curs ascendent, îndeosebi 
după vizita de prietenie întreprinsă 
in 8 țări africane de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat.

în încheierea intilniril, studenți a- 
fricani au susținut un recital de mu
zică și poezie, dedicat prieteniei cu 
tinerii din centru] universitar Timi
șoara.

(Agerpres)

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. la București a avut loc. joi 
după-amiază, adunarea festivă de 
constituire a Asociației de prietenie 
româno-chiliene.

Au participat Mihail Florescu mi
nistrul industriei chimice. Mihai 
Drăgănescu. vicepreședinte al Fron
tului Unității Socialiste. Vasile Gli
ga. adiunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai unor in
stituții centrale si organizații de 
masă si obștești, personalități ale 
vieții noastre științifice, culturale si 
artistice, oameni ai muncii din in
stituțiile și întreprinderile bucu- 
restene.

Au fost prezenți Homero Julio, 
ambasadorul Republicii Chile la 
București, si membri ai ambasadei.

In cuvintul de deschidere. Andrei 
Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S.. a 
subliniat că poporul român privește 
cu admirație si simpatie succesele 
poporului chilian De calea dezvoltă
rii economice, a consolidării poziții
lor democrației si afirmării suvera
nității si independentei sale națio
nale. Arătind că relațiile de prie
tenie si colaborare statornicite in
tre Republica Socialistă România si 
Republica Chile se dezvoltă con
tinuu. in interesul celor două țări, 
al cauzei păcii si cooDerării inter
naționale. vorbitorul a relevat că A- 
sociația de prietenie româno-chil lâ
nă. ca si Institutul de cultură chi- 
liano-român din Santiago de Chile 
isi inscriu activitatea in acest climat 
propice lărgirii legăturilor dLntre 
cele două țâri si Dopoare.

A fost constituit apoi comitetul 
de conducere al Asociației de prie
tenie româno-chiliene. al cărui pre
ședinte este Mihail Florescu. Ca vi
cepreședinți au fost desemnat!

Gheorghe Achite! rectorul Institu
itului de arte plastice ..Nicolae Gri- 
gorescu" din București, prof. univ. 
Dimitrie Mabrea. membru corespon
dent al Academiei Republicii Socia
liste România si Ion Mineu. adiunct 
al ministrului minelor, petrolului si 
geologiei.

Luind cuvîntul, Mihail Florescu a 
mulțumit pentru cinstea ce i s-a a- 
cordat de a fi ales în funcția de 
președinte al asociației și a expri
mat convingerea că ea Iși va aduce 
din plin contribuția la apropierea 
culturală, spirituală și economică 
dintre România și Chile. Ia dezvolta
rea relațiilor prietenești româno- 
chiliene.

A vorbit apoi Homero Jullo, am
basadorul Republicii Chile la Bucu
rești. După ce și-a exprimat profunda 
satisfacție față de crearea la Bucu
rești a Asociației de prietenie 
româno-chiliene. vorbitorul a arătat 
că aceasta este o nouă dovadă a 
preocupării corf’tinue pentru dezvol
tarea legăturilor de prietenie dintre 
cele două țări și popoare. Constitui
rea asociației, a spus vorbitorul, re
flectă interesul reciproc de a extin
de și întări aceste relații, in folosul 
păcii, progresului și fericirii omului.

Ambasadorul chilian a amintit că 
de la venirea la putere a guvernului 
Unității Populare, condus de pre
ședintele Salvador Allende, legăturile 
de prietenie dintre Chile și România 
s-au întărit foarte mult in toate do
meniile de activitate. El și-a expri
mat convingerea că noua asociație 
va contribui la dezvoltarea pe mai 
departe a acestor relații.

în încheierea adunării, particlpnn- 
țli au adresat o telegramă de salut 
Institutului de cultură chiliano-ro- 
mân din Santiago de Chile.

(Agerpres)

La 24 mal 1973, George Macovcscu, 
ministrul afacerilor externe, a 
transmis o telegramă de felicitare 
ministrului relațiilor externe și cul
telor din Argentina, cu prilejul Zi
lei naționale a acestei țări.

★
Joi, Octavian Groza, ministru 

secretar de stat și prim-vlcepre- 
ședlnte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, a 
părăsit Capitala, lndrcplindu-se spre 
Dubrovnik, pentru a participa, In 
calitate de președinte al Confe
rinței mondiale a energiei, la lu
crările Comitetului de conducere 

al acestei organizații, care se desfă
șoară in R.S.F. Iugoslavia.

★
Joi după-amlază a sosit in Capi

tală prof. dr. Karl Heinz Sohn, se
cretar de stat la Ministerul Federal 
pentru Colaborare Economică din 
R. F. Germania, însoțit de experți, 
care Întreprinde o vizită In țara 
noastră, la invitația Ministerului Co
merțului Exterior.

★
Joi după-amlază a sosit în Capi

tală o delegație a Institutului cuba
nez de prietenie cu popoarele, con
dusă de Adalberto Quintana, director 
general al acestui Institut

★
La Ambasada R. D. Germane din 

București a avut loc joi un cocteil 
cu prilejul prezenței in țara noastră 
a unor soliști ai Operei de Stat din 
Berlin. Au luat parte Ion Brad, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de artă 
și cultură.

★
Joi a plecat la Moscova o delega

ție a Societății de Cruce Roșie din 
țara noastră, condusă de dr. Eugeniu 
Mareș. vicepreședinte al Consiliului 
Național al Societății de Cruce Ro
șie, pentru a participa la festivitățile 
prilejuite de a 50-a aniversare a 
constituirii Alianței Societăților dc 
Cruce Roșie și Semilună Roșie din 
U.R.S.S.

★
întreprinderea sovietică de comerț 

exterior Mașpriborintorg. din Mos
cova, a deschis la București o expo
ziție specializată, in cadrul căreia 
sint prezentate diverse tipuri de a- 
parate și instrumente destinate ex
ploatărilor miniere, uzinelor meta
lurgice și chimice, al căror mediu 
este sărac in oxigen sau poluat cu 
impurități nocive.

La festivitatea de deschidere a 
expoziției — care a avut loc joj di
mineață în prezența unui mare 
număr de specialiști români — pro
dusele expuse au fost prezentate de 
I. F. Panteleev, locțiitor al repre
zentantului comercial al Uniunii So
vietice la București.

★
în cadrul unei solemnități care a 

avut loc la Ambasada Franței, am
basadorul Francis Levasseur a în- 
mi nat Drof. dr. docent Eugen Abu- 
rel decorația de ofițer al Ordinu
lui Frunze de Palmier Academice 
Dentru contribuții deosebit de va
loroase aduse de omul de știință ro
mân in domeniul chirurgiei.

★
In zilele 'de 23 si 24 mai. o dele

gație renrezentind un gruD de bănci 
si societăți financiare din Japonia a 
efectuat o vizită în tara noastră. 
Oamenii de afaceri niponi au fost 
Drimiti de Fiorea Dumitrescu, mi
nistru] finanțelor, si de către Nico
lae M. Nicolae. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior. Cu acest prilej au avut loc une
le discuții cu privire la posibllită- - 
tile de cooperare economică in do
meniile care prezintă interes re
ciproc.

★
O delegație americană, reprezen- 

tînd firma ...John’s Manville", condu
să de președintele acesteia, I. R. 
Goodwin, a vizitat România în sco
pul stabilirii unor legături economice 
și de cooperare in diferite domenii 
ale industriei.

(Agerpres)
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Vernisajul expoziției Renato Guttuso
Sportivele noastre au cucerit 
un nou titlu european la popice

ARGENTINA • Instalarea noului pre

ședinte al statului • Ziua națională

Excelenței Sale
Domnului dr. HECTOR J. CAMPORA

Președintele națiunii argentinene
BUENOS AIRES

Stimate domnule președinte,
lini este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, cele mai calde felicitări cu ocazia preluării înaltei funcții de 
președinte al națiunii argentinene șl urări de succes deplin în nobila 
dumneavoastră misiune dedicată prosperității. Independenței și suvera
nității naționale a poporului argentinean.

România privește cu Interes și simpatie eforturile Argentinei pentru 
dezvoltarea sa economică șl socială, activitatea sa pe plan internațional 
in favoarea păcii și cooperării între națiuni libere șl egale în drepturi.

Popoarele român și argentinean, deși se află la mari distanțe geo
grafice, datorită afinităților de limbă și cultură, preocupării pentru pro
gresul lor economic și social, sînt deopotrivă Interesate în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborării fructuoase în domenii de Intere» 
reciproc.

Doresc să dau expresie profundelor noastre sentimente de satisfac
ție pentru faptul că raporturile dintre România și Argentina, Inițiate din 
dorința comună de cunoaștere și prietenie între cele două popoare $1 
care au o tradiție de aproape un secol, cunosc astăzi o dezvoltare con
tinuă în toate domeniile, pe baza principiilor independenței și suvera
nității naționale, a egalității în drepturi, a neamestecului în treburile 
Interne, a avantajului reciproc.

îmi exprim convingerea că vizita pe care o vol face în frumoasa 
dumneavoastră țară, legăturile personale pe care le vom stabili, ca șl 
schimbul sincer de păreri, vor contribui la adîncirea șț diversificarea 
cooperării multilaterale dintre România șl Argentina, In folosul popoa
relor român și argentinean, al cauzei progresului, păcii și înțelegerii 
în lume.

Aș dori, în încheiere, să transmit Excelenței Voastre șl poporului 
argentinean prieten mesajul cald al tradiționalei noastre prietenii, căreia 
timpurile noi și străduințele noastre li vor conferi valențe superioare 
și un conținut tot mai amplu, spre binele reciproc, în Interesul cauzei 
generale a apropierii, înțelegerii și conlucrării dintre popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului dr. HECTOR J. CAMPORA

Președintele națiunii argentinene

BUENOS AIRES
Cu prilejul celei de-a 163-a aniversări a Revoluției din Mal, îmi 

este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre șl poporului argen
tinean prieten, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al 
meu personal, cordiale felicitări, un cald salut și cele mal bune urări 
de noi și mari succese în edificarea unei societăți conforme aspirațiilor 
și intereselor vitale ale națiunii argentinene.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie șl cooperare sta
tornicite între România și Argentina vor continua să se dezvolte în 
toate domeniile, pe baza deplinei egalități în drepturi, respectului și 
avantajului reciproc, spre binele popoarelor noastre, al păcii șl colabo
rării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Succese marcante pe calea

propășirii economice

Renato Guttuso este un pictor cu
noscut in România. Expoziția sa de 
la București din 1953. participarea la 
ampla expoziție de artă italiană din 
1958, monografia apărută la Editura 
Meridiane in 1966 au suscitat, de fie
care dată, interesul pentru opera 
apreciatului artist Italian, readusă 
acum in atenție prin expoziția des
chisă, joi la amiază, la Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste Româ
nia. Este cea mai cuprinzătoare ex
poziție a pictorului Guttuso deschisă 
pină acum In țara noastră ; ea reu
nește aproape 80 de lucrări de pic
tură și grafică. Expoziția înfățișează 
una din fizionomiile cele mai vi
guroase ale lumii artistice contem
porane, una din variantele cele mal 
elocvente și mal viabile ale realis
mului, o artă care se proclamă des
chis și patetic angajată.

Maurizio Battaglini, Însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Ita
liei la București, a subliniat in 
alocuțiunea rostită că această nouă 
manifestare trezește la București un 
larg interes față de viața artistică a 
Italiei. Ea constituie o confirmare a 
intensificării relațiilor româno-ita- 
liene, care iși găsesc, în aceste zile, 
o înaltă expresie in vizita intreprin- 
să de Dreședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. in Italia.

La vernisaj au asistat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, personalități ale 
vieții culturale, un numeros public, 
precum și șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați In țara noastră, 
membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)

Aseară, la Prerov (Cehoslovacia), 
In cadrul campionatelor europene de 
popice rezervate juniorilor, repre
zentanții României au obținut a 
doua medalie de aur la această edi
ție. tn proba feminină de ^perechi, 
Vasilica Pințea și Elisabeta 'Szilaghl

au ocupat prințul loc cu 787 puncte 
După cum se știe, echipa feminină 
a României a cucerit acum clteva 
zile titlul european.

Astăzi încep întrecerile Indivi
duale.

Biroul executiv al C.N.E.F.S. a dezbătut programul 
de pregătire pentru 1.0. din 1976

Campionatele 
internaționale de tenis 

ale Franței

întrerupte din cauza ploii, campio
natele internaționale de tenis ale 
Franței, care au loc pe terenurile de 
la „Roland Garros", au fost reluate 
joi pe o vreme favorabilă. Campionul 
român Ilie Năstase a debutat cu o 
categorică victorie. El l-a invins In 
două seturi : 6—1, 6—4 pe chilianul 
Jaime Pinto Bravo Ion Tiriac l-a 
intilnit De belgianul Hombergen. de 
care a dispus cu scorul de 7—5. 6—1. 
Bergmann (Mexic) a ciștigat cu 6—3. 
1—6. 6—2. In fața lui D. Hărădău. 
iar americanul Stewart a dispus cu 
6—2. 6—3 de Sever Muresan.

Din partea comisiei 
funeraliilor acad.
Sicriul cu corpul neînsuflețit al 

academicianului Grigore C. Moisil va 
fi depus in holul rectoratului Uni
versității din București, b-dul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej nr. 64. Publicul

pentru organizarea 
Grigore C. Moisil 

va avea acces simbătă, 26 mai a.c., 
intre orele 9 și 12.

Adunarea de doliu va avea loc In 
aceeași zi la ora 12, iar Înhumarea 
la cimitirul Belu, la ora 14.

vremea
munte. Vlnt potrivit. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse Intre 5 șl 15 
grade, iar maximele Intre 15 șl 25 de 
grade. In București : Vreme In curs de 
răcire Cerul va fl schimbător, favora
bil ploii de scurtă durată. Vlnt potrivit 
Temperatura In scădere, la începutul 
intervalului.

Joi a avut loc ședința lărgită a Bi
roului Executiv al Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică si Sport, 
la care au participat și membri ai 
Comitetului Olimpic Român, preșe
dinți și secretari generali al federa
țiilor sportive.

La primul punct al ordinii de zi a 
fost dezbătut Programul de pregătire 
a Jocurilor Olimpice din 1976. întoc
mit In conformitate cu sarcinile tra
sate de Hotărirea Plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului 
din 28 februarie-2 martie 1973. Acest 
program a fost elaborat In urma con
sultărilor șl propunerilor venite din 
partea unui larg cerc de tehnicieni, a 
Instituțiilor cu atribuții In domeniul

sportului, federațiilor, consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și sport 
și a cluburilor sportive de perfor
manță. De asemenea, s-a ținut seama 
de concluziile care au rezultat din 
analiza asupra participării sportivilor 
români la Olimpiada de la Miinchen.

Programul de pregătire olimpică 
cuprinde principalele direcții de ac
țiune. principiile de selecție, jnetodo- 
logla și sarcinile privind dirijarea și 
controlul procesului de antrenament.

în Încheierea dezbaterilor a luat 
cuvintul tovarășul Emil Drăgănescu, 
președintele C.N.E.F.S.

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. a a- 
doptat in unanimitate programul de 
pregătire a sportivilor români pen
tru Jocurile Olimpice din anul 1976.

(Agerpres)

în cîteva rînduri
Ieri tn țari : Vremea »-a răcit In 

Crișana. Maramureș. Transilvania șl In 
Moldova. Ceru) a fost variabil. mai 
mult nores In zona de munte. In Tran
silvania. Moldova șl !n zona subcarpa
tică a Munteniei, precum șl in Dobro- 
pea. unde s-au semnalat frecvente des
cărcări electrice și averse locale de 
ploaie Izolat, tn sudul Moldovei Si In 
Dobrogea. s-a semnalat grindină. Vlntul 
a suflat moderat, cu Intensificări locale 
tn O'tenla. Muntenia si Dobroeea Tem
peratura aerului la ora 14 oscila Intre 
15 grade la Avrâmenl șl 30 de grade 
la Dllga șl Budeștl. în București : Vre
mea a fost In general frumoasă șl căl
duroasă. cu cerul variabil. Vlnt slab 
pină la potrivit Temperatura maximă 
a fost de 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2b 
77 și 28 mai. în tară : Vremea va con
tinua să se răcească. In prima parte a 
intervalului. Cerul va fi schimbător 
Vor cădea ploi de scurtă durată, mal 
frecvente In nordul țării șl in zona de

PRELUNGIREA VINZÂRII 
BILETELOR LA LOTERIA 

ÎN OBIECTE
par- 

V.W.K_..,.._. . r- cit
mai multe bilete la loteria in o- 
biecte, administrația de stat 
Loto-Pronosport a luat măsura 
prelungirii vinzării biletelor 
pină la data de 26 mal 1973. in
clusiv. In întreaga țară.

Tragerea loteriei in obiecte 
va avea loc marți 29 mai 1973. 
la București.

Pentru a da posibilitate 
ticipanților 9ă-$l procure

ATLETISM. - La San Diego (Ca
lifornia), sportivul neozeelandez Chris 
Fisher a stabilit cea mai bună per
formanță mondială in proba de 1 00n 
m cu timpul de 2’19”7/10. Cu un 
rezultat excelent s-a încheiat șl cursa 
de 500 m, ciștigată de americanul Let 
Evans in 1’02”. Fostul campion olim
pic Bob Beamon a ciștigat proba de 
săritură tn lungime cu rezultatul d' 
7.98 m. AUTOMOBILISM. - La Ate
na a începui . Raliul Acropole" con- 
tind pentru campionatul mondial al 
raliurilor. Prima probă specială a 
fost ciștigată de francezul Jean Lu< 
Therier. urmat de finlandezul Raun^ 
Aaltonen POI o PE APA. — In lo
calitatea iugoslavă Hvar se desfășoa
ră turneul de calificare pentru cam
pionatul mondial de polo pe apă. Iată

primele rezultate : Polonia-Austrla 
7_6 (2—0, 2—3. 2—2, 1 — 1), Grecia- 
Anglia 5—4 (2—1. 0-0. 1—3. 2—0) . 
Suedia-Bulgaria 6—6 (2—1. 1—3. 3—1 
0—1) FOTBAL. — La Goteborg s-a 
disputat meciul Suedia-Austria, con
țină pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal. Suedezii au 
invins cu scorul de 3—2 (1—0) • Pes- 
•e 35 000 de spectatori au urmărit la 
Moenchengladbach (R.F.G.) cea de-a 
loua ..manșă" a finalei „Cupei 

■J.E.F.A.", intre formația locală Borus
sia și echipa engleză F C. Liverpool 
Fotbaliștii vest-germanl au ciștigat cu 
2_0 (Drin golurile marcam d<> Hevn- 
ckes in minutele 31 și 36), dar tro
feul a fost cucerit de formația din 
Liverpool. învingătoare cu 3—0 In 
primul mecL

„CURSA PĂCII"
Promisiunile 

cicliștilor noștri - simple 
promisiuni

Desfășurată joi Intre Drcsda și 
Halle- (166 km), cea de-a 14-a etapă 
a „Cursei păcii" a fost ciștigată de 
sovieticul Valeri Lihaciov. Plutonul 
s-a menținut compact pină aproape 
de sosire, unde 20 de alergători au 
obținut un avans de citeva secunde. 
Din nou învingătorul a fost decis 
la sprintuL-final. Primul a trecut li
nia de sosire Lihaciov. care a dis
pus în ordine de francezul Dangull- 
laume și de italianul Garnieri. Din 
alergătorii români, cel mai bine s-a 
clacat Teodor Vasile : locul 8. In 
același timp cu Lihaciov (4h22’42”)

Tn clasamentul general indivi
dual. continuă sâ conducă polonezul 
Szurkowski. Pe echipe, do primul loc 
se află Polonia Astâ’i are loc etapa 
a 15-a : Halle-Potsdam.

înaintea etapei de ieri. cicliștii 
noștri ocupau, ca si pină acum, 
locuri modeste, unii chiar foarte 
slabe in ambele clasamente La in
dividual. Vasile Teodor — locul 24 
la 18'29" in urma liderului). V. Sele- 

ian (41). A. Sofronie (46). I. Cernea 
(54). N Andronache (64). C. Gri
gore (66). Pe echipe — locul 10. la 
peste o oră in urma primei clasate. 
Din rezultatei" etapei Dre*=da—Halle, 
primite aseară parțial pină la tnchi- 
-Jerea ediției, nu reiese că și-au 
îmbunătățit pozițiile. Promisiunile 
lor și ale tehnicienilor ce-l însoțesc 
se dovedesc a fi fost., simple pro
misiuni.

Complexul hidro
energetic „El Chocon- 
Cerro Colorados", cu o 
capacitate proiectată 
de 1 650 000 kW (24.6 
la sută din întreaga 
putere instalată a tă
rii), și prima centra
lă atomoelectrică de 
la Atucha sint. pentru 
argentinenl. obiecti- 
ve-cheie in procesul 
de valorificare a 
avuțiilor naționale, 
intr-un mod mai 
armonios și intr-un 
ritm mai accele
rat. Un proces care 
vizează dezvoltarea 
vastului potential e- 
conomic al tării, ur- 
mărindu-se crearea u- 
nor structuri indus
triale in pas cu cerin
țele stiintei si tehni
cii moderne.

împlinirea acestor 
teluri, la care se a- 
dausă eforturile pen
tru recuperarea în fo
losul propriu a bogă
țiilor naționale, dimi
nuarea ariei de ac
țiune a societăților 
străine, promovarea u- 
nei politici financiare 
si comerciale cores
punzătoare intereselor 
țării etc. — subli
niază oficialitățile ar
gentinene — repre
zintă o condiție ne
cesară pentru ca tara 
să depășească starea 
de recesiune econo
mică relativă. In care 
se află de mai multă 
vreme. .Dacă spre 
sfirșitul decadei a 
doua a secolului nos
tru. scria recent zia
rul „Clarin", 52 la 
sută din viata econo
mică a emisferei se 
desfășura intre fron
tierele argentinene, 
astăzi participatia Ar
gentinei s-a redus la 
24 la sută la produc
ția continentului", du- 
nind in evidență nece
sitatea inițierii unui 
proces de dezvoltare 
economică globală, prin 
crearea unor ramuri

Industriale de bază 81 
a unei infrastructuri 
moderne.

Una dintre priori
tățile fundamentale, 
stabilite in cadrul a- 
cestui proces. este 
creșterea potențialului 
energetic al tării, sec
tor în care. în afara 
obiectivelor menționa
te mai înainte, se în
scriu si complexul hi
droelectric de la Ca
bra Corral, complexul 
El Nihuil, centrala hi
draulică de la Ullun 
etc., ca si centralele 
termice de la Barran- 
Queras. Case ros. Inde
pendent. Alto Valle. 
Lujan de Cuyo, date 
recent în exploatare.

Pe linia efortului 
general de Incorpora
re în circuitul econo
mic national a tuturor 
resurselor naturale se 
înscrie și „trezirea la 
viață" a celui mai 
mare zăcămint de fier 
argentinean. Sierra 
Grande. ale cărui 
rezerve sint esti
mate la 200 de 
milioane de tone. Cu 
mai puțin de doi ani 
în urmă. Sierra Gran
de era un modest punct 
de tranzit — care, 
practic, se reducea la 
un motel, o statie de 
întreținere a automo
bilelor si un oficiu 
poștal. Astăzi, pe a- 
ceste meleaguri se 
profilează siluetele in
stalațiilor de prelu
crare, ale societății 
..Hierro Patagonlco". 
controlată de stat, mi
nele urmind să intre 
in exploatare in 1974.

Dezvoltarea aiste- 
mului de transporturi 
si comunicații. inte
grarea in circuitul na
tional a întregului te
ritoriu sint alte pro
bleme aflate in aten
ția autorităților. Șo
seaua Zarate-Brazo 
constituie, din acest 
punct de vedere, un

exemplu semnificativ, 
iar tunelul fluvial 
Santa Fe-Parana de
monstrează un înalt 
grad de capacitate teh
nică.

Programul noului 
guvern al președin
telui Hector Camuora 
prevede intensificarea 
eforturilor de recon
struire a economiei 
argentinene pe baze 
moderne. In scopul 
lichidării rămînerdor 
in urmă din unele 
sectoare, a! făuririi u- 
nor structuri econo
mice care să reprezin
te suportul unei poli
tici independente si 
suverane.

Noul guvern și-a 
proclamat, in același 
timp, voința de a pro
mova, in continuare, 
colaborarea cu toate 
țările lumii pe baza 
egalității in drepturi 
și respectului reciproc. 
Acesta este spiritul 
în care se dezvoltă și 
relațiile româno-ar- 
gentinene.

Așa cum ,se știe, 
țara noastră urmăreș
te cu simpatie efortu
rile statelor din Ame
rica Latină pentru 
preluarea bogățiilor 
naționale In propriile’ 
miinl, pentru dezvol
tarea economică și 
socială independentă, 
se preocupă in mod 
activ de extinderea 
legăturilor reciproce 
de prietenie și coope
rare. In acest cadru, 
există largi posibilități 
de amplificare și a- 
dincire a cooperării 
reciproc avantajoase, 
pe multiple planuri, 
intre România și Ar
gentina, un asemenea 
curs corespunzind pe 
deplin intereselor ce
lor două popoare, in
tereselor generale ale 
cauzei păcii și înțele
gerii pe glob.

V. PAUNESCU

Vedere din Buenos Aires, capitala Argentinei



viața internațională
ADDIS ABEBA

Deschiderea reuniunii
la nivel înalt a O.U. A

ADDIS ABEBA 24 (Agcmres). — 
I-a „Casa Africii" din Addis Abeba 
au Începui, joi. festivitățile prilejui
te de Împlinirea a zece am de la 
înființarea Organizației Unității A- 
fricane. Participă peste 20 dc șefi de 
stat din țările africane, prim-mîniș- 
trl, alțl delegați, precum și secretarul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite. Kurt Waldheim.

în cut-in ta rea rostită la adunarea 
Inaugurală. împăratul Etiopiei. Haile 
Selassie, a relevat’rolul deosebit pe 
care ÎI are O.U.A. în viata popoare
lor continentului. în c? privește în
tărirea unității loc de acțiune si a 
colaborării dintre ele. El a reafir
mat, totodată, hotărârea popoarelor 
africane de a lupta pină la lichi
darea completă a colonialismului si 
rasismului de pe continent si a che
mat la stabilirea unui plan de ac-

tiune pentru următorul deceniu. In 
vederea realizării acestor aspirații. 
..Sarcina noastră prioritară, a subli
niat șeful statului etiopian, trebuie 
să fie eliberarea Africii de ultime
le vestigii ale colonialismului și ra
sismului". în context, el s-a pro
nunțat pentru sporirea asistenței e- 
renomiee acordate mișcărilor de e- 
liberare de ne continent si a che
mat Ia intensificarea schimburilor 
con^erciale dintre țările Africii si la 
dezvoltarea cooperării in diferite 
alte domenii. In legătură cu situa
ția din Orientul Apropiat, șeful sta
tului etiopian a subliniat necesita
tea retragerii trupelor israel icne din 
teritoriile arabe ocupate.

Festivitățile de la Addis Abeba 
vor continua vineri, nrin discursu
rile rostite de diferiți șefi de stat 
prezenți in capitala etiopiană.

ZIUA ELIBERĂRII AFRICII

SOLIDARITATE MILITANTA
CULUPTAPOPOARELORAFRICANE

In fiecare an. la 25 mai. popoarele 
Africii si. alături de ele. forțele pro- 
gr-'s-ste d" pretutindeni sărbătoresc 
„Ziua eliberării Africii*. Această zi 
marehează crearea, tn urmă cu un de
ceniu. la Addis Abeba, a Organizației 
Unității Africane (O.U.A.) — simbol 
si expresie a solidarității popoarelor 
africane în lurrta pentru apărarea li
bertății 51 suveranității, pentru uni
rea tuturor forțelor ant'.imperialiste, 
pentru eliminarea ultimelor vesti
cii a^e colonialismului si erad-’^a^a 
practicilor rasismului și apartheid
ului, pentru progres economic și so
cial. pentru pace.

Așa cum se știe. tinerele state 
ale Africii si-au făcut intrarea in 
srena mondială in condițiile profun
delor schimbări cu caracter revolu
ționar ale epocii postbelice, care au 
favorizat si stimulat luota anticolo
nialistă a popoarelor, valul mișcări
lor de eliberare națională, grăbind 
prăbușirea anacronicului sistem co
lonia'.. Desigur, procesul decoloniză
rii totale si definitive încă nu s-a în
cheiat. pe continentul african mal 
dăinuie pete1*3 sumbre ale domina
ției străine. Zilele ultimelor rămăși
țe aie unul sistem iremediabil con
damnat de istorie sint insă numă
rate. în Angola. Mozambic. Guineea- 
Eissau și Insulei" Capului Verde na- 
triotii. care luptă cu arma în mină 
pentru eliberarea patriei lor, dau lo
vituri tot mai puternice forțelor co
lonialiste portugheze, obțin succese 
tot mai însemnate. De a'emenea. 
populațiile autohtone din Repub1;''a 
Sud-Africană, din Namibia, aflată 
în mod samavolnic sub jurisdic
ția autorităților de la Pretoria, 
din Rhodesia își manifestă din 
ce în ce mai puternic opoziția 
ireconciliabilă față de regimurile 
asupritoare, față de politica ra
sistă. profund inumană oe care a- 
cesteiț o practică. îsi afirmă voluta 
de a se dezvolta liber si suveran.

Ca militante ale frontului anti im
perialist. tinerele state ale Africii a- 
duc o prețioasă contribuție la pro
movarea cauzei libertății si indepen
dentei popoarelor, joacă un rol tot 
mal activ in promotoarea aspirațiilor 
de colaborare si pace ale omeniri:.

Toate aceste succese, care se în
scriu ca o coordonată majoră in evo
luția Africii pe calea progresului, 
sint salutate *tj bvnirie d" t»otw-vI 
nostru. O ilustrare din cele mai preg
nante a sentimentelor de profundă 
simpatie și solidaritate ale României

socialiste cu lupta popoarelor afri
cane pentru cucerirea și consolidarea 
independenței naționale, pentru îm
plinirea aspirațiilor lor de progres și 
o viață mai bună o constituie Me
sajul adresat Organizației Unității 
Africane de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Mesajul so publică in pa
gina I a ziarului de astăzi).

Eveniment de cea mai mare în
semnătate in evoluția mereu ascen
dentă a relațiilor rom ano-africane, 
vizita din 1972 a secretarului gene
ral al partidului nostru, președintele 
Consiliului do Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. intr-un șir de state ale 
continentului Africii a constituit o 
strălucită expresie a solidarității po
norului român cu popoarele care au 
scuturat jugul colonial, cu mișcările 
de eliberare națională. rel:efind do
rința reciprocă de a dezvolta colabo
rarea bilaterala oe diferit--3 tărimurj.

Această dorință si-a găsit si lsi 
găseste întruchiparea in numeroase 
acorduri si înțelegeri de colaborare 
s: cooperare no baze reciproc avan
tajoase. în temeiul acestor acorduri, 
tara noastră participă la construirea 
de importante obiective industriale 
$i so-: al-economice în multe tari ale 
Africii.

Tn același timp. România socialists 
acordă un sorii in larg, pe multiple 
planuri. m;scă-ilor de eliberare d’n 
ter:tori:le aflate încă sub dominația 
o^lon’ală c?u7°i juste a popoarelor 
din aceste teritorii. Semnarea unor 
documente ai reprezentanții unor 
mișcări do eliberare a consfințit, 
pentru prima dată, recunoașterea 
pe plan international n acestora. 
Este un motiv de satisfacție pen
tru ponorul nostru că aceste ac
țiuni au prefigurat recunoașterea 
in forul Națiunilor Unite a mișcă
rilor de eliberare din coloniile Por- 
tu eh eze ca singurii exoonenti au- 
fopțîpî aj pn-noqrrior resp*3c,:''’". ’n*’i 
tot atitea expresii ale solidarității 
militante, dovezi ale internaționalis
mului in fapte ale partidului si sfa
tului nostru, al" poporului rom^n.

Cu prilejul „Zilei eliberării Afri
cii". poporul român urează popoare
lor africane noi succese in lichidarea 
cit mai grabnică a sechelelor și a ul
timelor vestigii ale colonialismului, 
ln făurirea unui viitor pașnic șl 
prosper. în conformitate cu intere
sele și aspirațiile lor vitale.

N. POPOVIC!

agențiile de presă
Consultările preliminare 

de la Viena. reiori9
state participante la consultările 
preliminare privind reducerea tru
pelor și armamentelor in Europa 
Centrală s-au întrunit, joi, din nou 
ln ședință plenară. Reprezentanții 
statelor participante au continuat 
schimbul de vederi asupra agendei 
viitoarelor negocieri.

Guvernul zambian • 431 
publicității, la Lusaka, o declarație in 
care denunță noile acte provocatoa
re Întreprinse de regimul rasist din 
Republica Sud-Africană împotriva 
Zambiei. în declarație se arată că 
cinci cetățeni zambieni au fost uciși, 
iar alti 18 răniți, in urma explodării 
unor mine plantate de forțele mili
tare sud-africane in regiunea fron
tierei Zambiei cu Namibia si Angola.

La Berlin au avut loc 
convorbiri Privind Încheierea u- 
nul acord între R.D.G. s’. R.F.G. in 
domeniul ocrotirii sănătății, in con
formitate cu articolul 7 al Tratatu
lui privind bazele relațiilor dintre 
R.D.G. si R.F.G. Părțile au conve
nit ca negocierile să fie continuate 
La Bona, la mijlocul lunii iunie.

Convorbirile cehoslova- 
co-vest-germane. Bonn 

continuă cea de-a doua rundă a con
vorbirilor oficiale cehoslovace—vest- 
germane în problema normalizării 
relațiilor dintre cele două țări.. Con
vorbirile. care se desfășoară intr-o 
atmosferă de lucru, vor continua limp 
de aproximativ o săptâmînă.

0 nouă reuniune a Con
siliului comisarilor din 
drul Comitetului de coordonare 
Nord-Sud a avut loc la Panmunjon.

Consultările multilaterale
de la Helsinki

• IN DEZBATERE : URMĂRILE INSTITUȚIONALE ALE CONFE
RINȚEI • REPREZENTANTUL ROMÂNIEI ALES COORDONA
TOR AL COMITETULUI DE REDACTARE ÎN ACEASTA PROBLEMA

HELSINKI 24 — De la trimisul 
nostru special, Dumitru Ținu : 
Grupul de lucru Însărcinat cu elabo
rarea ordinii dc zi a Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Europa 
a luat joi In discuție aspecte institu
ționale ale conferințe-i șl problema 
creării unul organism consultativ. A- 
ccst organism este menit să asigure 
continuitatea eforturilor statelor par
ticipante in direcția edificării unui 
sistem trainic de securitate pe con
tinent, după încheierea conferinței.

în cadrul dezbaterilor la ace<t 
punct au fost prezentate mal multe 
propuneri cu privire la directivele 
pentru organul de lucru al conferin
ței, care va studia aceste probleme, 
în Intervenția sa, reprezentantul 
României, ambasadorul Valentin Ll- 
patti. a reafirmat poziția țării noas
tre cu privire la înscrierea pe ordi
nea de zi a conferinței a punctului 
privind crearea organismului perma
nent. El a propus să se treacă la 
elaborarea directivelor care să per- 
mi’ă examinarea acestei probleme in 
cadrul celei de-a doua faze a con
ferinței. Grupul do lucru a hotărit 
constituirea unui comitet de redac
tare, deschis tuturor particlpantllor, 
care să e’aboreze, in zilele următoa
re, directivele pentru acest punct al

• PROIECTUL DE PROGRAM 
MAREA BR1TAN1E

LONDRA 24 — Corespondentă de 
la N. Plopeanu : La conferința 
presă în cadrul căreia au fost _ 
nunțate detaliile proiectului de pro
gram al partidului laburist, publicat 
joi, președintele partidului, Bill 
Simpson, a evidențiat schimbările pe
trecute in ultimul timp In lume, 
schimbări care au contribuit la im
portante deplasări in raportul de for
te, la deschiderea unui amplu proces 
de destindere și cooperare interna
țională, in cadrul căruia „toate po
poarele lumii, mari sau mici, să-și a- 
ducă contribuția la pacea și prospe
ritatea omenirii".

In proiectul de program se subli
niază că „laburiști: v-or acționa in 
direcția stabilirii unui sistem de secu
ritate europeana bazat nu pe forța 
armelor, ci pe încredere și colaborare 
reciprocă. Noi salutăm prilejul pe 
care il va oferi conferința pentru 
securitate în vederea discutării In 
mod temeinic și a stabilirii unor re
lații mai bune și mai pozitive între 
țările Europei". De asemenea, ln 
proiectul de program se subliniază 
dorința partidului laburist ca viitoa
rea Conferință asupra securității si 
cooperării in Europa să fie prima 
dintr-o serie d*1 mai multe asemenea 
conferințe. ..Noi considerăm, se arată 
in document, că este imperios nece
sar să se creeze instituții permanen
te pentru continuarea procesului ne
gocierilor".

In proiectul de program se subli
niază. pe de altă parte, necesitatea 
„reducerii nivelului forțelor armate 
in Europa", limitarea armamentelor 
nucleare și convenționale pe conti
nent și desființarea bazelor militare, 
reducerea consecventă a cheltuielilor 
militare și transferarea resurselor 
pentru obiective sociale folositoare, 
intensificarea contactelor politice, e- 
conomice și social-culturale in Eu
ropa și crearea unor instituții per
manente pentru a facilita programul 
negocierilor in realizarea acestor o- 
biective, înlocuirea alianțelor militare

transmit
Cu acest prilej, au continuat discu
țiile de procedură si s-a hotărit or
ganizarea celei de-a 3-a sesiuni a 
Comitetului de coordonare în peri
oada 12—14 iunie, la Seul.

Kim Ir Sen, seCTetar sperai 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, a primit, joi, delegația Par
tidului Comunist din Ecuador, con
dusă de secretarul general al C.C. 
al partidului, Petro Antonio Saad, 
care efectuează o vizită in R.P.D. 
Coreeană. Convorbirea, care a avut 
loc cu acest prilej, s-a desfășurat in
tr-o atmosferă tovărășească.

Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U- 
niunii Sovietice, Nik01ai Pod- 
gornii. si-a încheiat, joi. vizita ofi
cială de prietenie pe care a făcut-o 
in Afganistan, la invitația regelui 
Muhamed Zahir Șah.

șefulNorodom Sianuk,
statului cambodgian și președinte al

Misiunea „Skylab"

LANSAREA
CAPE KENNEDY 24 

(Agerpres). — N.A.S.A. 
a hotărit să mențină 
dala lansării — vineri, 
ora 13.00 G.M.T. — a 
primului echipaj, for
mat din bstronauții 
Charles Conrad. Jo
seph Kerwin și Paul 
Weitz, al laboratorului 
orbital ..Skylab". De
cizia a fost luată după 
o reuniune 
sabililor

a respon-
N.A.S.A.

de 
a-

Frontului Unit National al Cambod- 
giei. și-a încheiat vizita in R. P. 
Congo și a sosit in capitala ZambieL

Cu prilejul zilei de 24 
jjjQÎ — „Ziua lnvățămintulul, cul
turii. a scrisului slav si presei bul
gare" — a avut loc la Sofia, in pre
zenta lui Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.B., președinte al 
Consiliului de Stat al Bu’gariei. și a 
altor conducători de partid si de stat 
o amplă manifestare a elevilor și 
studenților din capitala bulgară. 
Timp de aproape două ore. mii de 
tineri au defilat nrin fața mausoleu
lui lui „Gheorghi Dimitrov".

Convorbiri tunisiano-ira- 
nÎ6I16 palatului guver
namental din capitala Tunisiei s-au 
desfășurat lucrările unei sesiuni de 
lucru tunisiano-iraniene, prezidată de 
primul ministru tunisian. Hedi Noui- 
ra. și de omologul său iranian. Amir 
Abbas Hovey da. aflat în vizită ofi
cială.

LAASTĂZI,
însărcinați cu 
zarea misiunii 
lab", care au trecut in 
revistă toate aspec
tele pregătirilor in 
vederea salvării pro
gramului.

..Moralul astronau- 
ților este bun" — a 
declarat James Flet
cher. administrator al 
N.A.S.A., care și-a ex
primat optimismul in 
ce privește succesul

reali-
„Sky-

ORA 13,00
operațiunilor de sal
vare a misiunii „Sky
lab". Astronauții au 
fost supuși ultimului 
control medical amă
nunțit, starea 
lății lor fiind 
ciată drept corespun
zătoare. Pronosticurile 
meteorologice prevăd, 
de asemenea, condiții 
atmosferice favorabi
le în momentul lan
sării echipajului.

sănă- 
apre-

Presa si radioteleviziunea iraniană
V

Româniadespre
ordinii de zi. Coordonator al comi
tetului de redactare a fost desem
nat. prin ___ __ _ ___________ ;
României, ambasadorul Valentin Ll- 
pattl.

în aceeași zi. a continuat activita
tea de redactare ln grupurile de 
lucru pentru cooperarea culturală, 
precum si pentru aspectele militare 
al" securității.

In grupul de lucru pentru proce
dură a început examinarea proble
mei participanților la conferință.

în ce privește problemele coope
rării economice și tehnico-știintifice. 
au continuat discuțiile In legătură cu 
dezvoltarea relațiilor comerciale. 
Participanțil au căzut de acord, In 
principiu, asupra includerii în direc
tivele pentru organul conferinței, 
care se va ocupa de aceste probleme 
ln faza a doua, a unor măsuri d-3 
natură să faciliteze tranzacțiile co
merciale șl schimburile de servicii, 
contactele de afareri. schimburile de 
informații asupra posibilităților co
merciale etc.

Grupul de lucru pentru problemele 
financiare a adoptat baremul de re
partizare între țările participante a 
cheltuielilor legate de desfășurarea 
conferinței. Aceri barem urmează să 
fie supus aprobării reuniunii plenare.

consens. reprezentantul

GENEVA 24 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările celei 
de-a 26-a sesiuni anuale n Adunării 
Mondiale a Sănătății. Timp de a- 
proape trei săptămini, participanțil 
au procedat la examinarea unui cerc 
larg de probleme ale ocrotirii sănă
tății în lume, tn baza raportului 
anual al directorului general al 
O.M.S. privind activitatea organi
zației. Un mare număr de delegații 
nu subliniat necesitatea sporirii aju
torului Internațional pentru Îmbună
tățirea asistentei medicale In țările 
In curs de dezvoltare. Un 
important 1 ... „...............
celebrarea celei de-a 23-a aniversări 
a O.M.S.

Sesiunea a 26-a s-a remarcat si 
orin participarea, pentru prima dată, 
la lucrările Adunării Mondiale a Să
nătății n unor noi state. Intre care 
Republic? Populară Chineză — eve
niment care, potrivit aprecierii di
rectorului general al organizației, 
„deschide orizonturi noi ln activita
tea O.M.S.". De asemenea. la sesiune 
au fost admise ca m°mbre cu drep
turi depline in O.M.S. R. D. Germa
nă șl R.P.D. Coreeană.

TEHERAN 24 (Agerprx»). — Ziare
le centrale iraniene de limbă farsl 
„KAYIIAN" și „ETELAAT". coti
dianul de limbă franceză „JOURNAL 
DE TEHERAN", precum si ediția de 
limbă engleză a lui „Kayhan" au pu
blicat. la 23 șl 24 mal. textuâ inte
gral al interviului acordat de pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Ntoolae 
Ceaușescu. unui grup de ziariști ira
nieni. care au întreprins o călăto
rie în Ura noastră în legătură cu

apropiata vizită tn România a șefu
lui statului iranian, sahtnsăhul Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamchr.

Televiziunea Iraniană a prezentat. 
In cadrul unei emisiuni de o oră 
ai jumătate, consacrată tării noastre 
șl relațiilor româno-iraniene. filmul 
cu interviul acordat de șeful statu
lui român grupului de ziariști ira
nieni.

Interviul a fost transmis, de ase
menea, la 23 mal. de toate posturile 
de radio Iraniene.

AL PARTIDULUI LABURIST DIN

printr-un sistem efectiv de securitate 
europeană.

In încheiere, documentul men
ționează : „Nici un sistem de secu
ritate in Europa nu va putea supra
viețui dacă țările nu vor fi eliberate 
de teama amenințării cu forța. Noi 
nu acceptăm dreptul nici unul stat 
să se amestece cu forța, sau altfel. 
In afacerile interne ale altora, indi
ferent dacă este sau nu membru al 
aceleiași alianțe".

moment 
al sesiunii l-a constituit

BELGRAD

BELGRAD 24. — Corespondentă 
de la S. Morcovescu : La Belgrad 
s-au desfășurat, joi, lucrările ședin
ței Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. A fost examinat pro
iectul platformei pentru Congresul 
al X-lea al U.C.I. Pe marginea aces
tui document a fost prezentată o 
expunere de către Veliko Vlahovid, 
președintele comitetului pentru pre
gătirea Congresului al X-lea.

în legătură cu acest document, 
care a fost aprobat de către partici- 
panții la discuții, au fost adoptate 
concluzii. Prezidiul Uniunii Comu
niștilor a împuternic t comitetul de 
pregătire al Congresului al X-lea ca. 
pină la 5 iunie, să adopte textul 
definitiv spre a fi dat publicității și 
supus discuțiilor in organizațiile 
partidului.

NAȚIONALĂ AL CAMBODGIEI ADRESAT POPULAȚIEI
PEKIN 24 (Agerpres). — Penn 

Nouth, președintele Biroului Politic 
al C.C. al F.U.N.C., prim-ministru al 
Guvernului de Uniune Națională al 
Cambodgiei, a adresat un apel cleru
lui. populației și soldaților din teri
toriile controlate temporar de auto
ritățile lonnoliste, in care cheamă la 
întărirea unității tuturor păturilor

sociale, pentru a contribui prin toate 
formele la cauza eliberării naționale 
a Cambodglei.

Apelul scoate ln evidență faptul 
că. pină ln prezent, a fost eliberat 
90 la sută din teritoriul țării, cu o 
populație de peste 5,5 milioane locui
tori, zone in care poporul iși exercită 
direct puterea, punînd bazele unei 
dezvoltări sănătoase a societății.

Atacuri puternice ale patrioților khmeri
PNOM PENH 24 (Agerpres). — 

Continuindu-și acțiunile ofensive pe 
diferitele fronturi din Cambodgia, 
patrioții khmeri au lansat puternice 
atacuri împotriva pozițiilor lonnolis- 
te de la Svay Rieng și Prey Veng, 
situate la aproximativ 60 km est de 
Pnom Penh. Alte atacuri ale pa- 
triotlior cambodgioni au avut loc pe 
malul estic al Mekongului, unde 
diapozitivele întărite ale bazei na
vale lonnoliste Neak Luong au fost 
bombardate ’ 
de artilerie

de patrioți cu proiectile 
și rachete. Continuă să

Acorduri chino-elene. In- 
tre guvernele R. P. Chineze și Gre
ciei au fost semnate la Pekin acor
dul privind transporturile aeriene ci
vile. acordul comercial si de plăti si 
acordul privind transporturile mari
time.

Comemorarea 
scriitorului italian 

Alessandro Manzoni

ROMA 24 (Agerpres). — Par
lamentul italian a comemorat, 
joi, centenarul morții scriitorului 
italian Alessandro Manzoni, 
prin discursurile rostite de pre
mierul italian, Giulio Andreotti, 

.și de președintele Senatului, 
Aminlore Fanfani. Primul mi
nistru italian a subliniat că în
treaga operă a lui Manzoni a 
fost ,,o luptă continuă împotri
va violenței" și „un cint al vir
tuților umane". Relevind etapele 
creației autorului. Amintore 
Fanfani a caracterizat, la rin- 
du.1 său, pe autorul romanului 
„Logodnicii" drept „un apărător 
al demnității omului".

Premierul Turciei, Nairn 
Talu, și primul ministru al 
Poloniei, Piotr Jaroszewicz, 

au încheiat, la Ankara, convorbirile 
politice. A fost evidențiat cu acest 
prilej interesul celor două părți in 
ce privește evoluția procesului de 
destindere, întărirea păcii și adlnci- 
rea relațiilor reciproce. Pe plan bi
lateral, informează agenția P.A.P., a 
fost semnat un protocol de creare a 
unei Comisii mixte pentru dezvol
tarea economică.

Au fost alese conduceri
le celor două camere ale 
parlamentului chilian. Func_ 
tiile de președinte al Senatului și. 
respectiv, al Camerei Deputatilor au 
revenit democrat-crest inilor Eduardo 
Frei, lider al partidului. 51 Luis 
Parette.

fie supusă 
garnizoana 
provincială 
a țării.

unor puternice presiuni 
lonnolistă din capitala 

Takeo, din partea de sud

★
PNOM PENH 24 (Agerpres). — 

Aviația americană a efectuat, in tot 
cursul nopții de miercuri spre joi, 
bombardamente foarte violente in 
jurul Pnom Penhulul. 
care au vizat zone situate 
sud-est și est de 
aparate tactice șl

spre 
violente
La raiduri, 

Ia sud, 
oraș, au participat 
strategice.

Convorbiri greco-cioriote.
La Atena a început o nouă rundă 
de convorbiri între Grecia și Cipru, 

în cadrul cărora vor fi examinate 
rezultatele tratativelor de pină acum 
dintre comunitățile greacă și turcă 
pentru găsirea unei soluții pașnice 
în problema cipriotă.

Ceremonia instalării nou
lui președinte al Israelu- 
luiz Ephralm Katzir, a avut loc, joi. 
In Parlament. După cum s-a mai a- 
nuntat. el a fost ales In această func
ție la 10 aprilie.

Guvernul argentlnean • 
hotărit să restituie fostului președin
te Juan Peron bunurile sale confis
cate in 1955 de către fostul șef al 
statului, generalul Pedro Aramburu. *

Iranul a devenit stăpînul 
industriei sale petroliere

Acord petrolier definitiv Intre Iran și Consorțiul internațional
TEHERAN 24 (Agerpres). — Joi, 

la Teheran a fost semnat acordul 
petrolier definitiv între Iran și con
sorțiul international, care stabilește 
noile raporturi ale guvernului ira
nian cu companiile occidentale. Co
municatul oficial, publicat duDă 
semnarea protooolului. indică liniile 
esențial*3 ale acordului care va în
locui. dună ratificarea sa de către 
Parlamentul iranian, convenția din 
1954 prin care se acorda ..Consor
țiului internațional al petrolului" 
dreptul de a exploata majoritatea ză
cămintelor de țiței ale tării.

Potrivit prevederilor noului acord, 
guvernul Iranian, nrin intermediul 
„Societății Naționale Iraniene a Pe
trolului" (S.N.I.P.). societate de stat, 
lsi va asuma, de acum înainte, drep
tul de a elabora si întreaga sa po-

lltică petrolieră. S.N.I.P. va determi
na. de asemenea, volumul producției 
și va decide asupra investițiilor ce 
urmează a fi operate.

Companiile străine îsl vor pierde 
prerogativele de care au dispus pină 
in prezent si vor deveni „dienti 
preferențiali" ai Iranului pentru vii
torii 20 de ani.

Potrivit unei declarații a directo
rului S.N.I.P.. Reza Fallah. în urma 
realizării acestui acord — rezulta
tul unor îndelungate negocieri pur
tate între cele două părți, sub di
recta îndrumare a șahinșahului Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr — 
Iranul a devenit intr-adevăr stă- 
pinul industriei sale petroliere. A- 
cest acord — a adăugat el — este 
unic si urmărește dezvoltarea indus
triei petroliere a Iranului.

vor

Fiecare națiune are dreptul să-și adopte

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI ARGENTINEI, HECTOR CAMPORA

BUENOS AIRES 24 (Agerpres). — 
Președintele ales al Argentinei, Hec
tor Campora, care urmează să fie 
Instalat in mod oficial la 25 mai. s-a 
pronunțat, cu prilejul unei confe
rințe de presă, pentru întărirea uni
tății țărilor latino-americane și eli
minarea oricăror forme de depen
dență a acestora — relevă publicația 
„La Opinion", din Buenos Aires. El 
a declarat că extinderea colaborării 
intre țările continentului latlno-ame- 
rican reprezintă o necesitate dictată 
de mersul istorici și trebuie să ducă 
la afirmarea plenară a dreptului fie
cărei națiuni de a-și adopta deciziile 
conform propriilor sale interese. In 
acest sens, a spus el, noul guvern al

Argentinei va acorda un sprijin de
plin organizației pactului Andin, di- 
versifieîndu-și relațiile cu țările 
membre, paralel cu dezvoltarea legă
turilor cu celelalte state, atit din 
zonă, cit și din întreaga lume.

Referindu-se la problemele econo
miei argentinene, Hector Campora a 
subliniat că între sarcinile prioritare 
ale guvernului său se află frînarea 
și Înlăturarea procesului de deznațio
nalizare din sectoarele cheie ale eco
nomiei și finanțelor, apărarea și dez
voltarea ramurilor industriale autoh
tone și stabilirea, in același timp, de 
norme precise privind activitatea șl 
formele de participare ale capitalului 
străin.

P.C. din Argentina sprijină programul guvernamental
Un articol al săptăminaiului „Nuestra Palabra'

BUENOS AIRES 24 (Agerpres). — 
Săptăminalul „Nuestra Palabra", or
gan al Partidului Comunist din Ar
gentina, publică un articol in ajunul 
instalării noului președinte, Hector 
Campora. ales în urma scrutinului 
de la 11 martie.

După ce relevă că preluarea func
ției de șef al statului de către Cam
pora, semnifică .revenirea la un gu
vern civil în Argentina, „Nuestra 
Palabra" subliniază că numai prin 
mobilizarea și luota poporului se 
poate asigura noului guvern spri-

jinul necesar pentru realizarea pro
gramului său și va putea fi apărat 
împotriva unei eventuale încercări 
a oligarhiei autohtone sau a u- 
nor cercuri din afară, de a Împie
dica realizarea acestui program.

Organul P.C. din Argentina arată 
că partidul comunist va adopta o 
atitudine pozitivă și de sprijin față 
de noul guvern, mobilizînd și orga
nized unitatea de acțiune a forțelor 
democratice pentru realizarea pre
vederilor programului guvernamen
tal.

sovieto-română
MOSCOVA 24 — Corespondenții 

L. Dută și N. Crețu transmit : La 
Casa prieteniei popoarelor din Mos
cova a avut loc. la 24 mai. o adu
nare consacrată împlinirii a 15 ani 
de la crearea Asociației de priete
nie sovieto-română.

în prezidiu se aflau activiști ai 
C.C. al P.C.U.S., funcționari su
periori ai M.A.E.. vicepreședinți ai 
conducerii centrale și reprezentanți 
ai unor filiale ale A.P.S.R. Din pre
zidiu a făcut parte, de asemenea, am
basadorul României in Uniunea So
vietică. Gheorghe Badrus.

în cuvîntul său. V. I. Konotop, 
membru al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Asociației de prietenie so- 
vieto-române. s-a referit la succe
sele poporului român in opera de 
construire a socialismului : „Exem
plul Republicii Socialiste România, 
a continuat vorbitorul, reprezintă o 
dovadă convingătoare a triumfului

cauzei socialismului, forței 81 vigorii 
sale.

El a subliniat că pentru dezvol
tarea relațiilor reciproce o mare în
semnătate prezintă întâlnirile care 
au loc intre conducătorii partidelor 
și guvernelor celor două țări. Se 
dezvoltă legăturile sovieto-române pe 
linia organizațiilor de partid, de 
stat și obștești", a spus V. I. Konotop.

Ambasadorul român, Gheorghe 
Badrus. după ce a evocat legături
le tradiționale de prietenie dintre 
cele două țări și popoare, dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., a subliniat rolul 
deosebit pentru întărirea acestor re
lații. al intilnirilor dintre conducăto
rii de partid și de stat ai Româ
niei și U.R.S.S. Vorbitorul a relevat 
ampla activitate desfășurată de 
A.R.L.U.S. pentru întărirea si adîn- 
cirea legăturilor de prietenie dintre 
poporul român si poporul sovietic.

Alegeri parlamentare
Siria

După cum s-a mai anunțat, prilejul Zilei victoriei împotriva fas
cismului, la Sofia a avut loc vernisajul „Expoziției internaționale de pictură 
realistă angajată", cu participarea unor artiști din Bulgaria. Cehoslovacia, 
Cuba, Mongolia, R. D. G., Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. și R. D. Viet

nam. In fotografie : in sectorul rezervat pictorilor români

DAMASC 24 (Agerpres). — Peste 
3 350 000 de alegători sirieni se vor 
prezenta, la 25 mai, tn fața urnelor, 
pentru a desemna pe cei 186 depu- 
tați, care vor constitui viitoarea A- 
dunare Legislativă.

Noua Adunare Legislativă urmea
ză să înlocuiască Consiliul Poporu
lui, al cărui mandat a expirat la 
22 februarie 1973, după elaborarea 
Constituției siriene. Potrivit preve
derilor constituționale, mandatul 
noului for legislativ este valabil pe 
o perioadă de patru ani.

Candidați! Frontului Național Pro
gresist — în componența căruia 
intră Partidul Baas, unioniștil 
arabi, socialiștii arabi, Uniunea So
cialistă Arabă și partidul comunist 
— se vor prezenta in alegeri pe o 
listă unică, a blocului intitulat 
Frontul de Uniune Populară.
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