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REPUBLICA SAN
In persoana șefului statului român, străvechea republică independentă a salutat 
pe promotorul consecvent al politicii de deplină egalitate in drepturi, de afirmare 
a tuturor statelor în lupta pentru destindere, securitate și cooperare internațională

25 mal, 1973. San Marino — 
una din cele mai vechi repu
blici din lume — trăiește o 

mare sărbătoare, sărbătoarea 
prieteniei rcmâno-sanmarineze, 
prilejuită de vizita oficială a 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Dialogul româno-sanmarinez 
la nivel înalt — încununare a 
contactelor oficiale de pină a- 
cum — deschide o nouă etauă, 
«uperioară, în evoluția raportu
rilor dintre România și San Ma
rino, clădite pe temelia princi
piilor respectării independenței 
și suveranității naționale, egali
tății In drepturi, neamestecului 
In treburile interne și avanta
jului reciproc.

Sub semnul acesxor sentimente 
de amiciție și stimă, al dorinței 
ambelor popoare de a se cu
noaște mai bine și de a conlu
cra mai strîns, in interesul lor 
și al cauzei generale a apropie
rii și a colaborării între națiuni, 
a început vizita șefului statului 
român în Republica San Marino.

...Localitatea Dogana, situata 
la frontiera țării. Aici au venit 
în Intîmpinare căpitanii regenți 
Francesco Maria Francini și 
Primo Bugii. Sint de față se
cretarul de stat pentru afacerile 
externe, Gian Luigi Berti, mi
niștri, alte personalități ale 
vieții politice, ofițeri supe
riori. De asemenea, sînt pre
zent i pentru a saluta pe 
președintele Consiliului de Stat 
al R-mâniei șefi de misiuni di
plomatice acreditați la San Ma
rino.

(Continuare în pag. a in-a)
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ANIVERSARI A ELIBERĂRII PATRIEI

LA lotru început 
numărătoarea inversă

Eroism, munca organizata ca „la carteM și un apel 
către furnizorii de utilaje tehnologice lansat de șantie

rul celei mai mari hidrocentrale de pe riurile 
interioare ale țârii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreuna cu cei doi căpitani regenți ai Republicii San Marino, Francesco Maria Francini și Primo Bugii

CONVORBIRI
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Dineu in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu
si a tovarășei Elena Ceausescu
5 ? ’

Vineri, căpitanii regenți ai Re
publicii San Marino, Francesco 
Maria Francini și Primo Bugii, cu 
soțiile, au oferit un dineu în 
onoarea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Au participat Ion Pățan, George

Macovescu, loan Avram și cele
lalte persoane care îl însoțesc pe 
șeful statului român în vizita sa.

De asemenea, au luat parte mi
niștri și membri ai Marelui Con
siliu General din San Marino, pre
cum și alte oficialități sanmari- 
neze.

Căpitanul regent Primo Bugii și

președintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială.

După dineu, președintele Consi
liului de Stat al României și tova
rășa Elena Ceaușescu. împreună cu 
căpitanii regenți ai Republicii San 
Marino au asistat la un concert 
coral.

Toastul căpitanului 
regent Primo Bugii

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Vidruța, primul co
pil care s-a născut a- 
cum cinci ani la ba
rajul de la Vidra iși 
oglindește acum chipul 
in lacul de acumulare 
cu același nume — 
Vidra, pe atunci ine
xistent. Pentru a se 
stringe această „mare 
dulce", constructorii și 
montorii au captat 86 
de pirîuri și rîuri din 
munții a .patru județe 
— Vilcea, Gorj, Hune
doara și Sibiu — au 
străpuns prin roci 152 
de km de tuneluri si 
galerii de aducțlune, 
au turnat milioane de 
metri cubi de beton, 
au montat mii de tone 
de utilaje...

La această con
strucție hidroenerge
tică — cea mai mare 
(900 milioane kWh a- 
nual) de pe riurile 
noastre interioare lu
crează 8 000 de oa
meni. Liantul lor de 
preț : cei peste 1 500 de

comuniști, abnegația, 
inteligența și dirzenia 
lor, dăruite nu numai 
înfăptuirii angajamen
tului de a se realiza 
in patru ani și jumă
tate puterea totală a 
hidrocentralei, prevă
zută pentru acest cin
cinal, ci depășirii a- 
cestui angajament cu 
circa cinci luni. Nu 
există punct de muncă, 
unde să nu descoperi, 
în prim plan, pancar
te și afișe care să che
me și să îndemne la 
atingerea acestui mă
reț obiectiv.

Așadar, numărătoa
rea inversă in „cursa" 
constructorilor și mon- 
torilor, pentru pune
rea în funcțiune cit 
mai devreme a agre
gatului nr. 2 la 23 au
gust a. c., iar a celui 
de-al treilea la 30 iu
nie 1974, cu șase luni 
mai repede, a început. 
Dacă totul va decurge 
normal, ne arăta pe

grafice recent îmbu
nătățite tov. Ion Bol- 
navu, secretarul comi
tetului de partid de la 
grupul de șantiere ; 
iar după cum precizau 
inginerii Dan Gheor
ghe Fredoiu, directo
rul grupului de șan
tiere Lotru-Sebeș, 
Mircea Prclipccanu, 
de la Trustul energo- 
montaj București, Va- 
leriu Pop. șeful șan
tierului energo-montaj 
de la centrala subte
rană Ciunget, Mircca 
Griveanu, * ’ 
montaj la 
dacă și 
furnizori 
utilaje, 
tere" 
U.C.M. ...
grăbi recuperarea lu
nilor intîrziate de la

Sever UTAN 
Ion STANCIU

șef de lot 
uzină — 

principalii 
interni de 
„Electropu- 

Craiova și 
Reșița, vor

(Continuare 
în pag. a Il-a)

ÎN ACEST AN, ÎN CAPITALĂ

99 obiective ei vitali noi ds nroMie
Paleta industriali a Capitalei 

se va imbogăți in acest an cu 
99 obiective și capacități noi 
de producție. Dincolo de poten
țialul considerabil pe care vii
toarele unități îl vor aduce in 
volumul producției industriale a 
orașului București, este de ob
servat că, prin inaugurarea lor 
înaintea termenelor înscrise in 
graficele de șantier și prin atin
gerea parametrilor proiectați, se 
obține o producție suplimen
tară, pe acest an, estimată la 
peste 8,3 miliarde lei. Ințele- 
gind insemnătatea reducerii 
timpului afectat lucrărilor de 
construcții și montaje, colecti
vele unora dintre șantiere au 
reușit ca, incă din primele pa
tru luni ale anului, să predea 
beneficiarilor fonduri fixe în 
valoare de aproape 2,6 miliarde 
lei, depășind prevederile pe a- 
ceastă perioadă cu 10,5 la sută. 
La uzinele „Republica" a fost 
devansată cu nouă luni pune
rea in funcțiune a noii secții 
de tratament termic al țevilor. 
Tot aici, a fost redus cu 10 zile 
termenul de execuție al unei 
alte capacități care va contri
bui la sporirea producției a- 
nuale de țevi pentru cazane de 
presiune; Un avans de nouă 
luni au înregistrat și construc-

torii unei capacități, prevăzută 
în planul de dezvoltare al uzi
nelor „Electromagnetica", obiec
tiv care va asigura in 1975 un 
spor de producție evaluat la 140 
milioane lei. înainte de termen 
au fost integrate în circuitul 
producției și secția de turnare 
a pieselor dizr materiale nefe-' 
roase de la uzinele „23 Au
gust", secția pentru degresarea 
pieselor de la Uzina de mașini 
grele, secția de prelucrare a 
maselor plastice din zona Obor, 
precum și alte noi 
din cadrul Uzinei_ de 
electrice, uzinei 
bricii de cabluri 
electroizolante. 
instalații pentru 
mică și altele.

Pe ’ majoritatea șantierelor 
bucureștene de construcții in
dustriale au fost adoptate mă
suri tehnico-organizatorice pen
tru accelerarea ritmului de con
strucții, de la o decadă la 
alta, urmind ca in scurt timp 
să intre în funcțiune citeva noi 
capacități în cadrul 
Autobuzul, uzinelor de 
UREMOAS, FMUAB, 
Fabrica de fibre din 
București și altele.

capacități 
mașini 

Policolor. Fa- 
și materiale 

Trustului de 
industria chi-

uzinelor 
pompe, 
FCME, 
sticlă-

Domnule președinte și drag prieten,
Vă rugăm să permiteți regenței republicii ca. la finele 

acestei zile fericite, să vă exprime cu plăcere și o- 
noare sentimentele cele mai sincere de simpatie și de 
prietenie dumneavoastră, distinsei doamne Ceaușescu, 
căreia sîntem bucuroși cu toții să-i adresăm un oma
giu deosebit și admirație, precum și miniștrilor și per
sonalităților care vă însoțesc.

Regența, convinsă că exprimă voința guvernului și 
poporului pămîntului liber al Republicii San Marino, 
dorește să-și manifeste din nou sentimentele vii și 
cordiale pentru prezența dumneavoastră la San Ma
nno. pentru întîlnirea avută, care a permis să se pună 
baze mai st rinse pentru cooperare și colaborare între 
țările noastre.

Dorim să reamintim cu satisfacție, domnule pre
ședinte. că legăturile dintre popoarele noastre datează 
d.n vremuri îndepărtate. Popoarele noastre sînt de 
origine latină și țara dumneavoastră este cea mai 
grăitoare mărturie a acestei latinități în Europa răsă
riteană, tot așa cum noi sîntem în Apus expresia cea 
mai străveche a domniei dreptului și a organizării 
de stat.

De aceea, popoarele noastre, întîlnindu-se mai 
frecvent, vor pj’.ea, în viitorul apropiat, să se cunoas
că mai bine și să găsească o cale comună de rezol
vare a problemelor arzătoare pentru popoarele noas
tre, cit și a celor la nivel internațional.

Știind că se adresează principalului reprezentant al 
unei țări cu tradiție și prestigiu, regența Republicii 
San Marino dorește, cu sentimente de gratitudine, să 
vă încredințeze un mesaj de salut pentru poporul ro
mân, precum și călduroase urări de prosperitate și 
de pace pentru existența sa nobilă și glorioasă.

Cu aceste sentimente, domnule președinte, regența 
ridică paharul, urind succese României și conducăto
rilor ei. in cinstea prieteniei dintre republicile noas
tre 1

Domnilor căpitani regenți,
Dragi prieteni,
Doamnelor și domnilor
Aș dori să încep prin a vă mulțumi în mod cordial 

pentru primirea calda ce ne-ati făcut-o, pentru cu
vintele pe care le-ați exprimat în această seară la 
adresa poporului român.

Sintem încă sub impresia călduroasei primiri pe 
care ne-ați rezervat-o dumneavoastră și populația 
orașului San Marino. în toate aceste manifestări, noi 
vedem o expresie a bunelor raporturi, de sinceră și 
caldă prietenie, care s-au statornicit și se dezvoltă 
intre țările și popoarele noastre.

în convorbirile pe care le-am avut astăzi ați evo
cat faptul că de sute de ani poporul dumneavoastră 
nu a cunoscut războaiele. Intr-adevăr, vă putem le- 
licita că în toți acești ani — in secolele care au tre
cut și in deceniile secolului nosti*u — ați putut ră- 
mîne in afara frămîntărilor și războaielor care au 
bîntuit Europa de nenumărate ori. Aș dori să inter
pretez exemplul dumneavoastră ca un semn că Eu
ropa poate să-și asigure secole de viață pașnică, dacă 
va acționa împotriva forțelor care doresc dominația 
și asuprirea altor popoare. Iată de ce, venind in San 
Marino, am învățat foarte multe — am învățat că 
un popor care dorește să fie liber și independent, fie 
el chiar mic. poate să realizeze acest lucru și își poate 
impune voința de a-și asigura o viață liberă și in
dependentă.

România a cunoscut în aceste secole dominația 
străină, asuprirea și multe războaie. De aceea ea este 
animată astăzi de dorința de a face totul pentru a se 
pune capăt politicii de război, de dominație, pentru 
a-și asigura dezvoltarea independentă și liberă. Iată 
pentru ce acordăm o mare atenție problemelor securi
tății europene. Noi considerăm că este pe deplin posi
bil ca popoarele continentului nostru — mari sau mici

Vineri după-amiază, la Palatul 
Congreselor, au avut loc convor
biri oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și Francesco Maria 
Francini și Primo Bugii, căpitanii 
regenți ai Republicii San Marino.

Din partea română, la convor
biri au participat : Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exte
rior, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, Gheorghe Oprea 
și Constantin Mitea, consilieri ai 
președintelui Consiliului de Stat, 
Pompiliu Celan, consulul Repu
blicii Socialiste România la San 
Marino.

Din partea Republicii San Ma
rino au luat parte : Gian Luigi 
Berti, secretar de stat pentru a- 
facerile externe, Giuseppe Lonfer- 
nini, secretar de stat pentru afa
cerile interne, Remy Giacomini, 
secretar de stat la finanțe, Fran
cesco Valii, șeful Departamentului 
agricultură, Maria Antonietta Bo-

nelli, șef al Secretariatului de Stat 
pentru Afacerile Externe, Raffaele 
Giardi, șeful cancelariei Secreta
riatului de Stat pentru Afacerile 
Externe.

în cadrul convorbirilor s-a fă
cut un schimb de păreri în' legă
tură cu problemele interne și ex
terne care preocupă cele două țări. 
A fost exprimată dorința comună 
de a dezvolta in continuare, pe 
multiple planuri, relațiile de prie
tenie și colaborare dintre Româ
nia și Republica San Marino, pe 
baza deplinei egalități în drepturi, 
a respectării independenței și su
veranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avan
tajului reciproc De asemenea, a 
fost afirmată hotărîrea celor două 
țări de a dezvolta conlucrarea lor 
pe planul vieții internaționale, de 
a contribui la instaurarea in Eu
ropa și în lume a unui climat du
rabil de securitate și colaborare 
pașnică și fructuoasă.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordiala, priete
nească.

IN PAGINA A IV-A
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Vizita

orașul
Milano

în timpul convorbirilor oficiale

Reportajul vizitei 
în pagina a ll-a
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Milanezii au salutat călduros 
prezența distinșilor oaspeți 

romani in orașul lor
© La cunoscuta uzină „Innocenti Santeustacchio" — evocare a rodnicei colaborări 
cu uzine românești o Cuvinte de înaltă prețuire din partea muncitorilor o Noi 

posibilități de dezvoltare a cooperării industriale

Milano, ultima etapă înscrisă în 
lntinerarul vizitei în Italia a pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu. a încununat în 
mod strălucit marele dialog al 
prieteniei româno-italiene. Ocu- 
pind un loc important în cadrul 
relațiilor dintre cele două țâri, ca
pitala Lombardiei a fost la înălți
mea tradiționalei sale ospitalități, 
primind cu sentimente de cordiali
tate și stimă pe șeful statului ro
mân. sentimente exprimate atît de 
grăitor de oficialitățile orașului, 
de harnicii săi locuitori. Și aici, 
la Milano, ca și la Torino 
și Genova, au ieșit pregnant în e- 
vidență noi posibilități pentru a se 
extinde și mai mult relațiile de 

Moment solemn, înainte de plecarea din Milano

colaborare dintre România și Ita
lia. De altfel, există dorința reci
procă, exprimată nu o dată în 
cursul vizitei de ieri, ca Milano să 
ocupe un loc tot mai important in 
cadrul acestor relații.

Puternica și continua sa dezvol
tare industrială a făcut din Mila
no centrul vital al industriei și co
merțului țârii, pilonul principal al 
triunghiului industrial al Nordului. ■ 
împreună cu regiunea înconjură
toare. la Milano se află 18 La sută 
din totalul forței de muncă a Ita
liei (ceea ce reprezintă peste 3 mi
lioane de muncitori).

Valoarea producției industriale 
a regiunii este de cinci mii miliar
de lire, adică aproape 30 la sută 
din venitul întregii țări. Dintre 
primele 220 de societăți naționale 
mai importante, 77 își au sediul 
la Milano.

Se poate spune că din gama 
largă a produselor industriale care 
ies din mîinile harnicilor munci
tori milanezi nu lipsește aproape 
nimic din ceea ce reprezintă ce
rințe ale industriei contempora
ne. Produsele industriei con
structoare de mașini, cu toate sub- 
ramurile sale, ale industriei chi
mice, ale industriei electrotehnice 
și electronice, ale căror caracte
ristici de exploatare și calități se 
situează la cel mai înalt nivel, se 
bucură de o largă apreciere pe 
plan intemaționaL

Ca o expresie a acestui avint 
industrial, a dezvoltării relațiilor 
economice, la Milano se organi
zează, încă de la începutul aces

tui secol, tîrgul internațional, 
cotat astăzi printre primele din 
Europa și din lume. La „Fiera 
campionaria", care-și deschide 
pentru zece zile porțile în fiecare 
an în luna aprilie, în vechea 
„Piazza d’armi", participă zeci de 
state de pe toate continentele, 
printre care în mod constant și 
țara noastră. A 52-a ediție a 
tîrgului internațional, care s-a în
cheiat nu cu mult timp în urmă, 
a consemnat astfel cea de-a 18-a 
participare a industriei românești 
la această manifestare r economică 
internațională de prestigiu, rod al 
colaborării și cooperării economice 
în -continuă dezvoltare între Româ
nia și Italia. Prezența țării noas
tre, an de an, la acest tîrg facili

tează o mai bună cunoaștere și a- 
propiere reciprocă, constituie un 
prilej pentru încheierea de noi 
contracte între întreprinderile ro
mânești și cele italiene. La Milano 
își au sediul trei din cele patru 
societăți mixte româno-italiene de 
desfacere. Tot aici, întreprinderile 
românești întrețin o fructuoasă 
colaborare cu diferite societăți și 
uzine italiene, cum ar fi ..Inno
centi", „E.N.I.", „firelli" etc.

Oraș muncitoresc prin exce
lență. Milano a cultivat încă din 
cele mai vechi timpuri tradițiile 
de libertate și progres. Este de a- 
juns să amintim istoricele ,.Cinque 
giornate di Milano" (cele cinci zile 
de luptă ale locuitorilor orașului, 
în 1848, împotriva dominației aus- 
tro-ungare). Mult mai tîrziu, in anii 
grei ai dominației fasciste și ocu
pației naziste, populația din Mi
lano a înscris pagini glorioase în 
cartea de aur a Rezistenței. For
mațiile de partizani, cunoscutele 
„Brigăzi Garibaldi", care acționau 
în munții din împrejurimi și în 
cimpiile văii Padului, au eliberat 
orașul cu mult înainte ca trupele 
aliate să ajungă aici.

...Coloana oficială străbate stră
zile orașului, îndreptindu-se spre 
cunoscuta uzină „Innocenti Sant
eustacchio". Pe traseu, cetățenii 
salută cu bucurie pe conducătorul 
României socialiste. Gesturile lor 
prietenești constituie expresii vii 
ale cordialității acestei primiri, sînt 
manifestări ale considerației deose
bite a populației de aici față de 
poporul nostru, față de solii săi.

Este ora 8.40. Convoiul de ma
șini. pornit cu puțin timp în urmă 
de la Prefectura din Milano, ajunge 
la uzină. La intrarea în clădirea 
consiliului de administrație, șeful 
statului român este întîmpinat de 
administratorul delegat, dr. Jean 
Rodocanachi, de directorul general 
adjunct, ing. Giorgio Benevento, și 
de alți înalți funcționari ai socie
tății.

în sala de consiliu a întreprin
derii, administratorul delegat adre
sează un cuvînt de bun sosit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. „Sînt 
bucuros, domnule președinte, să vă 
pot saluta în mod călduros și să 
vă mulțumesc pentru onoarea ce 
ne-ați făcut-o acceptînd invitația 
de a vizita uzina noastră. După 
opinia mea, această vizită are o 
semnificație deosebită. Pe lîngă le
găturile de cultură și limbă care 
ne unesc, pe lîngă originea noastră 
comună, ea subliniază, cred, și 
contribuția pe care uzina și specia
liștii noștri au avut-o, cu ani în 
urmă încă, la dezvoltarea colabo
rării dintre țările noastre. De mai 
bine de 20 de ani, de cînd am inițiat 
contactele cu întreprinderile româ
nești, relațiile noastre s-au dezvol
tat continuu, atît pe plan indus
trial, cît și pe cel uman". In 
continuare au fost amintite di
ferite acțiuni de colaborare reali
zate cu uzina „Republica" din 
București, Uzina metalurgică din 
Iași și Combinatul de la Hune
doara, precum și recentul proto
col încheiat chiar în zilele vizitei 
în Italia a președintelui Consiliu
lui de Stat, de către reprezentan
ții industriei construcțiilor de 

.mașini grele române și societatea 
„Innocenti", care constituie un 
punct de plecare pentru intensifi
carea în continuare a cooperării 
industriale comune.

„Am primit cu multă plăcere, 
domnule președinte — a spus în 
încheiere administratorul delegat 
al societății — ordinul „Tudor Vla- 
dimirescu", cu care am fost distins, 
angajîndu-mă de a face totul 
pentru a realiza, cît mai rapid și 
mai constructiv, acțiunile de coo
perare pe care ni le-am propus 
să le înfăptuim. Consider că nu
mai pe această cale, a întîlnirilor 
și colaborărilor, ca cea a noastră, 
se poate înainta spre înfăptuirea 
destinderii, care, așa cum ați a- 
rătat ieri, în cuvîntul dumneavoas
tră, domnule președinte, poate șl 
trebuie să se realizeze".

însemn de omagiu, președintelui 
Nicolae Ceaușescu îi este înmînată 
o placă de aur pe care scrie : 
„Innocenti Santeustacchio : pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, ca amintire a 
vizitei sale". Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește pentru pri
mirea făcută și semnează în cartea 
de onoare a uzinei.

Se vizitează în continuare cîteva 
din secțiile întreprinderii. La in
trarea în uzină, pe o pancartă 
mare este scris în limbile română 
și italiană : „Bine ați venit, dom
nule președinte Nicolae Ceaușescu!“.

La intrarea în secția mecanica, 
președintele Nicolae Ceaușescu este 
înconjurat și aclamat cu căldură 
de cîteva sute de muncitori. Două 
tinere fete oferă distinsului oaspe
te mari buchete de flori. Din 
rîndul celor prezenți se desprinde 
apoi unul dintre cei mai în vîrstă 
lucrători de aici, care se.adresea
ză președintelui Nicolae Ceaușescu: 
„Consiliul de fabrică al întreprin
derii noastre, organ sindical al 
muncitorilor, vă adresează, dom
nule președinte, cel mai cordial 
bun venit, în numele tuturor celor 
care lucrează în această uzină, îm
preună cu urarea și dorința fier
binte de a consolida prestigiul pe 
care l-ați cucerit de-a lungul ani
lor, pe plan mondial. Multora din
tre noi le este încă vie experiența 
contactului uman avut cu oamenii 
muncii, cu populația țării dumnea
voastră, în timpul șederii noastre în 
România în interes de serviciu.

colaborarea dintre 
pentru că muncitorii 
principala forță în

Dorim ca vizita dumneavoastră să 
contribuie la întărirea stimei reci
proce între oamenii muncii italieni 
și români, cărora, prin persoana 
dumneavoastră, le adresăm un căl
duros și frățesc salut".

Răspunzînd, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Aș dori să 
mulțumesc muncitorilor din aceas
tă uzină pentru salutul ce mi l-au 
adresat mie, personal, și muncito
rilor români. Mă bucură faptul 
că muncitorii din întreprinderea 
dumneayoastră s-au numărat prin
tre aceia care au luptat împotri
va fascismului, mă bucură, de ase
menea, faptul că întreprinderea 
dumneavoastră are relații bune de 
colaborare cu România, că între 
muncitorii de aici și muncitorii 
români există strînse raporturi, 
îmi exprim speranța că strîngerea 
relațiilor noastre de colaborare va 
contribui și la dezvoltarea contac
telor dintre muncitorii români și 
cei italieni. Doresc să vă urez suc
cese tot mai mari în activitatea 
dumneavoastră, multă fericire. Să 
dezvoltăm 
muncitori, 
reprezintă 
lume. De ei depind pacea și în
țelegerea între popoare". Toți cei 
prezenți aplaudă îndelung pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu pen
tru cuvintele sale, pentru mesajul 
său de prietenie și colaborare.

In secțiile vizitate este urmă
rit cu atenție procesul tehno
logic, în întregime automatizat. 
Șeful statului român se întreține 
cordial cu specialiști, se oprește în 
fața unor utilaje și agregate, in- 
teresîndu-se de performanțele lor 
tehnice, de modul de funcționare. 
Totul, indiferent că este vorba de 
gigantice mașini-unelte pentru in
dustria mecanică și electromecani
că, de mașinile pentru industria si
derurgică și a metalelor neferoase 
sau de cilindri de laminare, poartă 
pecetea hărniciei, seriozității și 
exigentei în muncă, acestea, îm
preună cu nivelul tehnic și orga
nizarea producției, stînd la baza 
rezultatelor obținute.

Atît în secția mecanică, cît și în 
cea de montaj, numeroși muncitori 
țin să strîngă mîna tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să-i transmită 
urări de sănătate, să-și exprime 
personal satisfacția pentru vizita 
pe care șeful statului român o face 
aici. Printre ei, nu puțini sînt cei 
care au lucrat la București, Iași 
sau Timișoara, alături de muncito
rii români. „îmi amintesc cu plă

Imagine din timpul vizitei la Institutul de cercetări chimice „Montedison1

Călduroasa primire făcuta tovarășului Nicolae Ceaușescu de muncitorii, tehnicienii, inginerii și personalul admi
nistrativ de la uzina „Innocenti Santeustacchio" din Milano a constituit încă un moment semnificativ pentru sen

timentele de prețuire pe care le nutresc față de patria noastră

cere de timpul petrecut în Româ
nia, de strînsa colaborare cu mun
citorii de la Uzina metalurgică din 
Iași — ne spune Leone Cechia. 
M-am întors din țara dumnea
voastră nu numai cu cele mai fru
moase amintiri, ci și cu un senti
ment de sinceră apreciere pentru 
acele minunate lucruri pe care le 
înfăptuiți. De aceea, mă bucură 
nespus de mult această vizită a 
conducătorului român, atît de iubit 
și stimat nu numai de muncitorii 
din România, dar, după cum v-ați 
putut da seama, și de noi, munci
torii italieni". La rîndul său, Giu
seppe San Filippo, din secția mon
taj, a ținut să ne spună că „primi
rea caldă și plină de afecțiune de 
care s-a bucurat aici președintele 
Nicolae Ceaușescu constituie o ma
nifestare directă a aprecierii mun
citorilor italieni față de întreaga 
activitate a conducătorului Româ
niei socialiste. îndreptată spre dez
voltarea și înflorirea continuă a ță
rii sale, spre dezvoltarea colaboră
rii și înțelegerii dintre toate statele 
lumii".

„Sper să ne vedem în Româ
nia" — spune la despărțire preșe
dintele Nicolae Ceaușescu condu
cătorului uzinei „Innocenti", 
timp ce muncitorii adunați 
întreprinderii îi adresează 
bun" și succes în vizita sa 
publica San Marino.

...Ultimele momente ale 
șefului statului român la 
au oferit din nou locuitorilor 
prilejul de a-și exprima stima și 
simpatia față de înaltul oaspe
te. Numeroși cetățeni se opresc la 
trecerea cortegiului prezidențial 
în drumul spre aeroportul „Lina- 
te“, fac semne prietenești de salut.

La aeroport, unde erau arborate 
drapelele celor două țări, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu este sa
lutat cu onoruri militare. Se into
nează Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
conduși la scara avionului de

în 
în fața 
„Drum 
în Re-

vizitei 
Milano

Pagliar- 
alte oficia- 
locale. 
se pune 
o nouă 

președintelui 
Stat, “

Matteo Matteotti, ministrul comer
țului exterior, de prefectul orașu
lui Milano, Libero Mazza, de pri
marul municipiului, Aldo Aniasi, 
și de celelalte persoane oficiale 
italiene care l-au însoțit pe șeful 
statului român în vizita sa în nor
dul Italiei.

După aproximativ 45 de minute 
de zbor, avionul special cu care 
călătoresc președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu aterizează 
pe aeroportul din Rimini. Oaspeții 
sint salutați de prefectul provinciei 
Forli, Mario Bettarini, de primarul 
orașului Rimini, Nicola ~ 
fani, cu soțiile, și de 
lități civile și militare

Convoiul de mașini 
mișcare, pornind spre 
tapă a călătoriei 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu : vizita oficială în Re
publica San Marino, la invitația 
căoitanilor regenți ai acestui stat.

în felul acesta ia sfîrșit rodnica 
și prestigioasa vizită oficială în 
Italia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, vizită care marchează 
un moment de importanță istorică 
în 1 dezvoltarea și amplificarea r6-

în 
e-

La invitația conducerii centrului 
de cercetări „Montedison", din Mi
lano, tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu George Macovescu, 
însoțită de miniștrii plenipotențiari 
Molajoni și Mezzalama, cu soția, 

lațiilor de prietenie ș! colaborare 
dintre România și Italia.

Desfășurată sub semnul priete
niei tradiționale dintre popoarele 
român și italian, al stimei și în
crederii reciproce, vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu la Roma, 
Genova, Torino, Milano a prilejuit 
nu numai manifestarea sentimen
telor de înaltă prețuire și afecțiu
ne ale poporului italian față de 
conducătorul României socialiste, 
față de poporul nostru, ci și întîl- 
niri și convorbiri cordiale și fruc
tuoase cu președintele Giovanni 
Leone și premierul Giulio Andre
otti, cu membri ai guvernului și 
oficialități locale, cu oameni poli
tici și reprezentanți ai cercurilor 
economice — toate acestea fiind 
menite să ridice pe o treaptă su
perioară colaborarea și cooperarea 
dintre cele două țări.

Declarația solemnă comună, 
semnată cu prilejul vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu în Italia, 
celelalte documente au o deosebită 
importanță atît pentru dezvoltarea 
în continuare a relațiilor româno- 
italiene, cît și pentru climatul poli
tic de pe continentul european, 
pentru afirmarea în acest cadru a 
principiilor care trebuie să stea la 
baza raporturilor dintre state.

a vizitat, vineri dimineața, acest 
important institut științific.

în întîmpinare au venit Gior
gio Rivalta, consilier al președin
telui societății „Montedison" — 
unul dintre cele mai mari grupuri 
industriale din Italia — prof. Gio
vanni Crespi, director general al 
diviziunii de cercetare și brevete, 
prof. Pietro di Petri-Tonelli, direc
torul centrului de cercetări „Mont
edison". In numele conducerii și 
al colectivului de specialiști, Gior
gio Rivalta urează bun venit tova
rășei Elena Ceaușescu, mulțumind 
pentru onoarea ce le .face vizitînd 
unitatea lor de cercetare.

Gazdele invită apoi pe tovarășa 
Elena Ceaușescu în sala consi
liului, unde are loc o cordială dis
cuție.

Prof. Giovanni Crespi prezintă 
date sugestive privind activitatea 
de cercetare care se desfășoară 
aici, rezultatele obținute, domeniile 
principale de investigație : chimia 
analitică, biochimia, fiziologia ve
getală. Sînt menționate cîteva pro
duse antiparazitare create în ca
drul centrului, care își găsesc as
tăzi cu eficiență aplicabilitatea, 
cum ar fi insecticidele „Rogar", 
„Citadol" și altele.

în cursul convorbirii se sublinia
ză posibilitățile și perspectivele 
unei colaborări rodnice între cen
trul de cercetare milanez și insti
tutele similare române.

După ce semnează în cartea de 
onoare, tovarășa Elena Ceaușescu 
vizitează cîteva secții de bază ale 
centrului.

în amintirea acestei vizite, gaz
dele oferă distinsei oaspete, în 
semn de omagiu, o lucrare de spe
cialitate de o deosebită valoare 
științifică, editată acum 500 de ani.

(Urmare din pag. I)
livrarea unor echipamente 
vitale pentru punerea in 
funcțiune a agregatelor nr. 
2 și 3, atunci practic nu 
mai există nici o piedică 
centru ca această însufleți
ră numărătoare inversă să 
izbutească pe deplin,

— Furnizorii noștri ar 
trebui să știe că dacă și ei 
■i-ar fi onorat termenele 
5e livrare, ați fi văzut aici 
n funcțiune și turbina nr. 

ne-a spus șeful șantieru- 
:ui energo-montaj de la u- 
rina subterană.

I-am văzut pe mor.tori 
ucrind intens la asambla- 
-ea rotorului de la hîdroa- 
’regaiul nr. 2. Vor ca. pină 
a 15 iunie, să fie gata 
aentru lansare. S-a riști gat 
jn avans de trei luni, față 
le plan, in pofida intirzie- 

rilor la primirea unor echi
pamente.

— Cum ați înregistrat a- 
semenea ritmuri de lucru ?

— Prin metoda acordului 
global. Durata de montaj 
la preasamblarea statoru
lui Și rotorului de la gru
pul 2 s-a scurtat astfel la 
jumătate față de timpul 
consumat la primul grup, 
a cărui turbină s-a Invirtit 
prima dată la 23 noiembrie 
1972, ora 0.33, aflăm de 
la tov. Ion Bolnavu. De 
aceea, vrem cu ardoare ca 
timpul dobindit față de 
termene să nu se risi
pească in van.

Omul stă cîteva clipe pe 
ginduri Apoi continuă cu 
convingere :

— Să fiți la noi în noap
tea de 22 șpre 23 august, 
Intre orele 24 și 1 diminea-

LA LOTRU A ÎNCEPUT NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ
ța. Paletele turbinei nr. 2 
vor porni...

— Dar ale turbinei nr. 3?
— Și ele... Va ti In 

noaptea de simbătă sore 
duminică. 26 spre 27 ia
nuarie 1974, între aceleași 
ore.

— Să aducem șl fotore
porterul ?

— Da, să vină. Iar noi, 
pînâ atunci, vom cistiga ți 
„bătălia pentru ape".

Așa am aflat de inițiati
va de la grupul de șanti
ere Lotru-Sebeș. declanșa
tă sub această denumire 
la începutul anului. Prin 
„bătălia pentru ape“ se 

urmărește captarea surse
lor de apă necesare bara
jului de la Vidra, pentru 
care proiectul prevede 
străpungerea celor 152 km 
tuneluri și galerii. O atare 
operă are Ioc la altitudini 
intre 1 100—1 400 m. Legă
turile între oameni se fac 
numai prin radio. Aceasta 
înseamnă distanțe mari 
intre el. Pină la sfirșitul 
primei decade a lunii cu
rente erau săpați 94 de 
km. Su'a, reieșea din cal
culele tovarășului director 
Predoiu. se va atinge îna
inte de 1 iulie a.c. La 15 
decembrie, corespunzător 

celor stabilite In detaliu în 
plenul comitetului de par
tid, planul pe anul in 
curs la kilometri galerii 
săpate... va fi respectuos 
și cu zimbete salutat din 
mers. Pentru că in 1973 se 
vor realiza aici, in plus, 
încă 4 km. Are însemnă
tate aceasta ? Sigur. Intru- 
cit echivalează cu alte 
patru surse de apă dever
sate in lacul barajului. 
Pină la încheierea anului 
se va capta și Latorita. 
Grăbirea ritmurilor lucră
rilor la aducțiunile secun
dare nord, sud și est a 
impus, cum era firesc, lu

area unui șir de măsuri. 
Astfel s-a stabilit, cu res
ponsabilități nominalizate : 
in 1974 pe galeriile de a- 
ducțiune din aceste peri
metre se vor executa șl 
betonările necesare, se va 
asigura terminarea celor 
patru baraje in arc din 
beton, cu înălțimi variind 
între 40 și 70 m, precum șl 
a prizelor de apă tiroleze.

Scopul acestui minunat 
efort ? Hidrocentrala de pe 
Lotru are posibilitatea să 
atingă capacitatea totală 
prevăzută cu aproape un 
an mai devreme față de 
termen. Pentru ca acest 

moment să aibă loc, oame
nii Lotrului fac tot ce le 
stă in putință. Transcriem 
in fugă trei exemple. Pe 
lotul Verna, în galeria se
cundară spre Oltețu, o in
filtrație puternică de apă 
și erupție de borchiș peri
clitau înaintarea norma
lă. Șeful lotului, comunis
tul Ion Ștefănescu, cu oa
menii lui înaintau 30 cm 
pe zi. Omul care a răzbit 
la puțul „Mătușa", de la 
Argeș, s-a incrincenat și 
citeva zile n-a ieșit din 
galerie. Pină a învins... A 
urmat apoi recordul la 
înaintări galerii, pe hi
drocentrală. In februarie 
a.c. șeful lotului Lunca- 
vâț, ing. Ștefan Capdcbo, 
era primit in partid, iar in 
martie confirmat. Drept 
răspuns la această înaltă 

prețuire, în două galerii 
minerii conduși de el au 
străpuns peste 400 m li
niari. în următoarea lună, 
intiietatea le-a revenit tot 
lor. Aproximativ in aceeași 
vreme, în altă parte s-a 
betonat paharul superior 
de’ la castelul de echilibru, 
unde s-au consumat 13 zile, 
în loc de 60.

— Cum de ați ciștigat a- 
titea zile ?

— Simplu, ne răspunde 
Pavel Tiucă, secretarul co
mitetului de partid de la 
secția auto-atelicre. împre
ună cu maistrul Victor Co- 
dreanu, secretarul comite
tului de partid de la uzina 
Ciunget, am pregătit totul 
din vreme, gospodărește. 
Toți oamenii au înțeles: 
sarcina de partid era să 
lucrăm ireproșabil,

Oamenii Lotrului... Multi 
dintre ei au urcat treptele 
„academiilor" de la Bicaz, 
Argeș, Porțile de Fier. Au 
ei o vorbă privind calitatea 
muncii și a lucrărilor exe
cutate:

— Munca noastră va 
dura mai mult decit cără
mida pe care n-au măcinat-o 
nici timpul și nici apele, 
și pe care am adus-o din 
pilonul de pe malul ro
mânesc peste care s-a spri
jinit altădată podul Iul 
Apolodor.

Dacă comuniștii spun, 
hotărit va fi așa. Și tocmai 
de aceea, in noaptea de 22 
spre 23 august vom fi pre
zenți in centrală să vedem 
cum se rotesc productiv, 
in cinstea marii sărbători, 
cu mult înainte de termen, 
paletele turbinei nr. 2.
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VIZITA PRESEDIHTELUI NICDLflE CEAUSESCU IU REPUBLICA SAN MABMO
(Urmare din pag. I)

Este ora 11.30, ora locală. Sunete 
prelungi de trompetă vestesc sosirea 
cortegiului prezidențial.

La coborirea din mașină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu sini așteptati dc secreta
rul de stat pentru afacerile externe, 
care ii conduce la căpitanii regenți 
•ii Republicii San Marino. Președin
tele Nicolae Ceaușescu și căpitanii 
regenți își string cu cordialitate 
miinile.

Doi copii se apropie de tovarășa 
Elena Ceausescu, olerindu-i buchete 
de flori.

Sint intonate imnurile de stat a'.e

Festivitatea de la palatul guvernamental
Țn sala Marelui Consiliu General a 

palatului guvernamental are loc unul 
dintre momentele de mare semnifica
ție ale vizitei.

Aici, in prezenta membrilor guver
nului. a altor personalități polit ve 
sanmarineze. a membrilor corpului

Cuvintarea căpitanului regent 
Francesco Maria Francini

Domnule președinte.

Cu toate că raporturile diploma
tice care leagă țara dumneavoastră 
ce Republica San Marino sint rela
tiv recente, contactele culturale pe 
care le-am avut, și în special cele 
din cadrul Festivalului teatral al 
popoarelor, dedicat României, au 
făcut să fie cunoscute și apreciate 
de către sanmarinezi anticele și 
importantele tradiții culturale ro
mânești.

S-a continuat, astfel, o prietenie 
s râveche, care astăzi se consoli- 
o'ează in forma cea mai solemnă. 
Poporul sanmarinez, bucuros de a 
vă avea ca oaspete, vă transmite 
prin intermediul nostru cel mai 
cordial bun venit.

Poporul sanmarinez cunoaște 
îndeaproape virtuțile poporului ro
mân. cunoaște problemele sale, 
aspirațiile sale, eforturile pe care 
le depune in fiecare zi pentru 
pașnicul său progres, lupta pe care 
el o duce pentru idealurile sale. 
De aceea. în spiritul cordialului 
bun venit de astăzi ou poate să 
nu fie cuprins un profund semn de 
s mpatie, o expresie vie de prie
tenie.

înaltul omagiu pe care domnia 
voastră ați binevoit să-1 aduceți 
anticei noastre republici, odată cu 
vizita pe care o faceți, și-a găsit 
momentul cel mai important 
în ceremonia de azi. de mare sem
nificație. chiar dacă de extremă 
simplitate. Este mărturia validită
ții unui principiu în care San Ma
rino a crezut dintotdeauna. și anu
me că relațiile intre state diferite, 
intre popoare diferite nu sint con
diționate de raporturi de forță sau 
de mărime, ci ele iși construiesc 
temeliile pe valori umane și 
ideale, cînd acestea sint sprijinite 
de o comună și profundă năzuință 
de pace, de respectul reciproc, de 
prietenia și înțelegerea între po
poarele lumii.

In lungul curs al istoriei sale, 
uneori încercat și de vîrtejuri. Re
publica San Marino, se poate 
.spune, cu hotărire. nu a urmărit 
riciodată alt obiectiv decît acela al 
păcii.

Poporul sanmarinez a avut in
tr-adevăr clarviziunea că numai 
o politică pașnică, bazată pe forța 
dreptului, a comunităților libere, 
poate să supraviețuiască, fără a 
aduce daune nimănui, poate să ga
ranteze apărarea sigură a indepen
denței și suveranității sale.

Pacea și prietenia față de toate 
țările și cu toate popoarele, coope
rarea sinceră și leală cu statele ve

Republicii Socialiste România și 
Republicii San Marino. în cinstea 
inaltilor oaspeți se trag 21 salve de

O gardă militară, in splendide cos
tume dc paradă, prezintă onorul. 
Președintele Consiliului dc Stat si 
căpitănii regenți ai Republicii San 
Marino trec în revistă garda de

Solilor poporului român Ie sint 
prezentate personalitățile sanmari- 
neze venite in întâmpinare.

La rindul sAu, șeful statului ro
man prezintă persoanele oficiale care 
il însoțesc in Vizita sa in Republica 
San Marino — Ion Pâțan. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, George 

diplomatic, se desfășoară ceremonia 
primirii oficiale.

Căpitanul regent Francesco Maria 
Francini rostește salutul republicii, 
al poporului sanmarinez adresat șe
fului statului român.

In semn de profundă prețuire și de

ți
cine. si în mod deosebit cu Italia, 
de care Republica San Marino 
este unită printr-o comuniune de 
frontiere, de limbă, de obiceiuri și 
cultură, înțelegerea în interiorul 
micului nostru teritoriu, acestea 
sint obiectivele poporului și ale 
guvernului din San Marino în 
decursul veacurilor. Națiunile, sta
tele — gindim noi — sint reali
tăți vii, create de oameni ce 
înfruntă în fiecare zi proble
mele. adesea complexe și grave, 
ale vremii noastre și care privesc 
cu neliniște și îndoială, sau cu 
speranță și seninătate, spre viito
rul care se apropie. ,

Pacea stă. de fapt. în inima o- 
mului și. de aceea, tot ce tulbură 
conștiințele reprezintă un atentat 
împotriva păcii, iar tot ceea ce sa
tisface sufletul este conștiința care 
copstruiește pacea.

San Marino nu a căutat nici
odată să alimenteze tulburări în 
rîndurile celorlalte popoare. A- 
ceastă veche vocație, care s-a ma
nifestat și printr-o strictă respec
tare a principiilor păcii, a neutra
lității, nu ne-a împins niciodată 
să ne dezinteresăm de ceea ce se 
întîmplă în lume. Dimpotrivă, ne-a 
solicitat mereu mai mult în acești 
ultimi ani să intensificăm și să 
strîngem contactele cu un număr 
cit mai mare posibil de popoare 
de pe toate continentele. In acest 
spirit, republica noastră s-a aflat 
alături de țara dumneavoastră, 
domnule președinte, la negocierile 
la care de cîteva luni se acțio
nează în mod activ pentru a se 
pune bazele viitoarei securități a 
continentului european. Și tot în 
acest spirit, țara noastră dorește 
să-și aducă propria-i contribuție, 
modestă dar fermă, pentru ca în- 
tr-o Europă nouă să fie garanta
te. fără echivocuri și în spiritul 
unei egalități suverane, libertatea, 
autonomia și viața pașnică ale sta
telor mici, la fel ca și cele ale sta
telor mari.

Vizita dumneavoastră oficială în 
San Marino, domnule președinte și 
dragă prietene, se înscrie ca un 
moment de o deosebită însemnă
tate pentru popoarele din Europa 
și din întreaga comunitate inter
națională.

Regența este sigură că interpre
tează și gîndul dumneavoastră a- 
tunci cînd formulează. în această 
zi de deosebită bucurie a între
gului popor sanmarinez. zi dedi
cată prieteniei, cele mai bune 
urări pentru ca idealurile con
crete de pace sâ poată fi a- 
tinse și pentru ca speranțele po
poarelor să nu fie dezamăgite. 

Manovescu. ministrul afacerilor ex
terne. loan Avram, ministrul induc
ții >i construcțiilor dc mașini grele.

Aproape toți locuitorii localității 
Dogana participă cu însuflețire la 
acest moment deosebit al întâlnirii 
conducătorilor celor două țări, a< la- 
mindu-i Îndelung. Auzim rostite n- 
rârile : „Viva Ceaușescu !“, „Viva la 
Romania !".

în această atmosferă caldă, 
prietenească, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu căpitanii 
regenți și soțiile lor, iau loc in ma
șinile oficiale, îndreptindu-se spre 
capitala țării.

Coloana de mașini ajunge in piața 
Garibaldi a orașului San Marino.

înalt omagiu. în continuarea solem
nității. căpitanii regenți ai Republi
cii San Marino inminează președin
telui Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România „Ordinul ec
vestru de San Marino".

Cuvintarea președintelui 
Nicolae Ceausescu

Domnilor căpitani regenți,

Doamnelor și domnilor,

Aș dori. înainte de toate, să ex
prim satisfacția de a ne afla pe pă- 
mîntul țării dumneavoastră și să 
vă mulțumesc în modul cel mai 
cordial. în numele meu, al soției și 
al colaboratorilor mei pentru calda 
ospitalitate cu care ne înconjurați. 
De asemenea, mulțumesc in mod 
călduros populației din San Marino 
pentru primirea deosebit de căl
duroasă pe care ne-a făcut-o. Vă 
mulțumesc dumneavoastră pentru 
cuvintele de apreciere rostite, aici 
ia adresa țării mele, a poporului 
român, care nutrește, la rindul său, 
cele mai calde sentimente de sim
patie și stimă față de țara și po
porul dumneavoastră.

Totodată, dați-mi voie să vă 
mulțumesc, dumneavoastră și Ma
relui Consiliu, pentru distincțiile ce 
ne-au fost acordate. în care vedem 
o expresie a relațiilor de prietenie 
și colaborare între România și 
San Marino.

Intr-adevăr, prezența noastră în 
Republica San Marino evidențiază 
evoluția fericită a relațiilor româ- 
no-sanmarineze, care — deși din 
punct de vedere diplomatic sint de 
dată destul de recentă — se înte
meiază pe vechi tradiții, determi
nate atît de originea latină comu
nă, de afinitățile de limbă și cul
tură, cît și de interesele și idea
lurile comune de progres și pace 
de care sint animate în prezent 
cele două popoare ale noastre.

In România șînt bine cunoscute 
și prețuite strădaniile poporului 
sanmarinez — întemeietor al u- 
neia din cele mai vechi republici 
din lume — pentru păstrarea inde
pendenței naționale. îndelungatele 
lui tradiții democratice, eforturile, 
sale de progres material și spiri
tual. Cunoaștem și înțelegem do
rința ce însuflețește astăzi poporul 
țării dumneavoastră de a trăi și 
munci într-un climat de pace, de 
înțelegere și conlucrare fructuoa
să între națiuni : asemenea dorințe 
și idealuri de pace și progres ne 
sint comune — și sînt convins că, 
pe temelia lor, a stimei și respec
tului reciproc, a deplinei egalități 
în drepturi și neamestecului în 
treburile interne, putem clădi și 
dezvolta in viitor raporturi fruc
tuoase de prietenie și colaborare 
între țările și popoarele noastre. 
Mă refer atît la relațiile bilaterale, 
cît și la conlucrarea noastră pen
tru un climat de destindere, secu
ritate și pace pe continentul euro
pean și în întreaga lume.

Doresc să menționez cu multă 
satisfacție că in cadrul convorbi
rilor de la Helsinki țările noastre 
au conlucrat strîns și și-au adus 
contribuția la rezultatele obținute 
pînă acum in pregătirea conferin
ței general-europene.

tn zilele noastre, popoarele simt 
tot mai puternic — ca o cerință 

unde inalții oaspeți sint așteptați de 
aproape întreaga suflare a capitalei 
sanmarineze — bărbați și femei, ti
neri și virstnici, multi dintre ei cu 
flori și stegulețe. Asistăm la mani
festări entuziaste, in care regăsim 
exprimate emoționant stima și con
siderația față de președintele Nicolae 
Ceaușescu, față de activitatea sa 
neobosită pusă in slujba păcii și 
cooperării.

Președintele Nicolae Ceaușescu, că
pitanii regenți răspund cu cordiali
tate aclamațiilor mulțimii.

Solii poporului român împreună 
cu căpitanii regenți și cu soțiile a- 
cestora pornesc pe jos spre palatul 
guvernamental.

Tovarășa Elena Ceaușescu este 
distinsă cu marele titlu de ..Cavaler 
al Marii Cruci a Ordinului ecvestru 
de San Marino".

în aplauzele celor prezenți. ia cu- 
vintul președintele Nicolae Ceaușescu.

Zimbete cordiala, flori — «imboluri ala prieteniei

obiectivă a însuși progresului lor 
pe calea civilizației și păcii — ne
voia de a se apropia, de a se cu
noaște mai bine unele pe altele, 
de a intensifica schimburile de va
lori materiale și spirituale, bene
ficiind astfel pe deplin de gigantica 
dezvoltare a științei și tehnicii 
contemporane, de a conlucra tot 
mai strîns în soluționarea proble
melor internaționale. Nici un popor 
care dorește să se dezvolte, să pro
greseze nu mai poate face astăzi 
abstracție de aceste cerințe și rea
lități obiective.

Constituie o realitate că în lu
mea contemporană există țări mari 
— și unele din ele foarte mari — 
țări mijlocii -și mici, unele foarte 
mici. Noi considerăm că in aborda
rea relațiilor internaționale trebuie 
să se pornească de la această rea
litate. de la necesitatea de a se asi
gura participarea activă, in con
dițiile deplinei egalități în drepturi 
a tuturor statelor, la soluționarea 
problemelor vieții contemporane, 
la rezolvarea lor în spiritul păcii 
și in conformitate cu interesele 
popoarelor de a se dezvolta libere 
și independente.

Mai mult ca oricînd, popoarele 
doresc să se pună capăt politicii 
de forță și dictat, doresc să ac
ționeze pentru a-și asigura dez
voltarea corespunzător voinței 
lor, fără nici un amestec din afa
ră. Mai mult ca oricînd stă în 
puterea popoarelor ca — unite — 
să asigure un cure nou în viața 
internațională, de destindere și 
colaborare. După părerea noastră, 
astăzi nici o problemă nu mai 
poate fi soluționată în mod viabil 
dacă nu se ține seama de poziția 
și interesele tuturor țărilor, indife
rent de mărimea teritoriului sau 
a popula'iei lor, de orînduirea lor 
social-politică. România este ho
tărî tă ca, alături de toate popoare
le iubitoare de pace, să participe 
activ la viața internațională, să-și 
aducă contribuția la instaurarea 
în Europa a unui climat trainic de 
securitate și colaborare, de pace 
în întreaga lume.

Venim în țara dumneavoastră 
animați de convingerea că această 
vizită — care este prima vizită 
pe care un șef de stat român o 
face in Republica San Marine — 
se va înscrie ca un moment im
portant în istoria relațiilor dintre 
popoarele român și sanmarinez, că 
ea va servi cauzei generale a a- 
propierii și colaborării dintre toa
te statele continentului, va cores
punde eforturilor și aspirațiilor 
popoarelor de a edifica pe pla
neta noastră o lume mai bună, 
mai dreaptă, o lume a păcii și 
colaborării.

Cu aceste convingeri, doresc să 
vă adresez încă o dată, dum
neavoastră, și prin dumneavoastră 
întregului popor sanmarinez prie
ten, cele mai cordiale urări de să
nătate și fericire, de progres și 
prosperitate (Aplauze).

în timpul festivității de îa palatul guvernamental

La solemnitatea decorării

Entuziaste manifestări de prietenie 
și înaltă stimă

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

In încheierea festivității, căpitanii 
regenți prezintă președintelui Consi
liului de Statal României și tovarășei 
Elena Ceaușescu pe șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la San Marino. 
Ambasadorii și lnsărdnații cu afaceri 
a numeroase state exprimă omagiul 
lor șefului statului român, măr
turie grăitoare a prestigiului de 
care se bucură președintele Nicolae 
Ceaușescu- politica de pace, prietenie 
și colaborare promovată de România 
socialistă.

Apoi, in sala scrutinelor, președin
tele Consiliului de Stat și tovarășa

Dejun oferit de căpitanii regenți
Vineri la amiază, căpitanii re

genți ai Republicii San Marino, 
Francesco Maria Francini și Prime 
Bugli, cu soțiile, au oferit un de- 
iun in onoarea președintelui Con
ciliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Au participat persoanele oficiale 
române care il însoțesc in vizită 
pe șeful statului român.

Elena Ceaușescu semnează în „Car
tea oaspeților iluștri".

Populația capitalei sanmarineze 
este adunată în piața palatului. Șeful 
statului român și căpitanii regenți 
ies in balcon, răspunzând manifes
tărilor pline de căldură, de simpatie 
ale sanmarinezilor.

De la palatul guvernamental, co
loana oficială se îndreaptă spre re
ședința rezervată solilor poporului 
român.

în cursul dupâ-amiezii. președin
tele Consiliului de Stat. însoțit de că
pitanii regenți, a vizitat muzeul ar-

Au luat parte, de asemenea. 
Gian Luigi Berti, secretarul de stat 
pentru afacerile externe. Giuseppe 
Lonfemini. secretar de stat pentru 
afacerile interne, Remy Giacomini, 
secretar de stat pentru finanțe, 
Francesco Valii, secretar de stat 
pentru agricultură.

In timpul dejunului a domnit o 
atmosferă de cordialitate. 

melor antice, care evocă prin nume
roasele sale exponate momente din 
lupta sanmarinezilor pentru libertate 
și independență, pentru apărarea 
ființei naționale.

Se lasă inserarea. Străzile cunosc 
însă o mare animație. Locâitorii ca
pitalei țin să-și exprime încă o dată 
bucuria de a avea ca oaspete pe șeful 
statului român, simțămintele de prie
tenie pentru România și conducăto
rul ei.

Aceste simțăminte le regăsim, vi
brant sintetizate, în sute de mesaje- 
manifest, afișate pe străzi. Pe fondul 
celor trei culori — roșu, galben și 
albastru — se poate citi : „Poporul 
Republicii San Marino salută cu vie 
simpatie pe președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu. Sanmari- 
nezii adresează cel mal călduros bun 
venit președintelui, doamnei Elena 
Ceaușescu, precum și celorlalți oas
peți din Republica Socialistă Româ
nia. Sanmarinezii exprimă cele mai 
bune urări pentru bunăstarea și 
prosperitatea poporului român".

Reportajele vizitelor au fost 
realizate de :
Nicolae PUICEA 
Nicolae VAMVU 
Radu BOGDAN

Fotografiile : Anghrt PASAT
Iod DUMITRU

(Urmare din pag. I)

— să poată trăi în colaborare și 
pace, să-și consacre forțele dezvol
tării, bunăstării și fericirii. în de
finitiv, oamenii, indiferent dacă 
trăiesc într-un stat mare sau mic. 
sint tot oameni ; ei trebuie să se 
bucure de aceleași drepturi, de a- 
celeași libertăți, de aceleași posibi
lități de afirmare a capacității lor. 
(Aplauze îndelungate). Și oamenii 
care au dat mult omenirii nu s-au 
născut numai în țările mari ; au 
dat mult omenirii cei care au pu
tut să aibă acces la tot ceea ce a 
creat mai bun omenirea, care și-au 
propus să servească interesele pro
priului popor, cauza prieteniei și 
umanității în general.

Iată de ce poporul român este 
animat de dorința de a dezvolta 
colaborarea largă cu toate statele, 
fără deosebire de orînduire socia
lă. Noi sîntem convinși că rezulta
tele care s-au obținut pe calea des
tinderii pot fi extinse, că stă în pu
terea popoarelor — unite — să a- 
sigure ca in Europa, pe planeta 
noastră să fie instaurate relații noi, 
menite să chezășuiască egalitatea, 
libertatea și fericirea fiecărei na
țiuni. 

în acest spirit am făcut și vizita 
In țara dumneavoastră. Dorim ca 
această vizită să fie o expresie a 
bunelor relații între popoarele 
noastre. Mergînd însă mai departe, 
dorim ca ea să demonstreze încă o 
dată că două popoare, cu sisteme 
sociale diferite, și de mărime dife
rită. pol — și trebuie — să conlu
creze pentru bunăstarea și fericirea 
lor Am dori ca tocmai în condi
țiile de astăzi relațiile dintre țările 
noastre să demonstreze lumii că 
putem, și trebuie, să acționăm în 
strînsă unitate cu toate popoarele 
pentru pace și colaborare, pentru 
progresul științei și culturii, pen
tru fericirea tuturor națiunilor.

în încheiere, doresc să exprim 
satisfacția noastră pentru vizita pe 
care am făcut-o in frumoasa dum
neavoastră țară, pentru rezultatele 
bune ale convorbirilor. Permite- 
ți-mi să ridic paharul în sănătatea 
și fericirea harnicului popor san
marinez, in sănătatea dumnea
voastră. domnilor căpitani regenți 
și stimați prieteni, a soțiilor dum
neavoastră, în sănătatea membrilor 
guvernului și a celorlalți sanmari
nezi care se găsesc aici, pentru re
lații tot mai strînse între popoarele 
noastre, pentru pace și colaborare 1

Simpatie și stima pentru conducătorul statului român, pentru țara sa, ex
primate cu entuziasm de către cetăjenii sanmarinezi
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faptul; 
divers! 
La 300 !

de grade 
Celsius

Alertă la întreprinderea me- I 
talurgicâ de metale neferoase | 
am Baia Marc / La cuptorul de 
topire cu induefie se ivise o I 
defecf iu ne m urma căreia a pre- I 
patul trebuia scos din produc- • 
Jic pentru circa trei zile. După I 
o examinare amănunțită a si- I 
tuafiet, un colectiv dc specia- | 
i.-'ti condur dc inginerul Eugen 
Florian a hotărit insă să in- I 
cerce repararea cuptorului t(i;n I 
mers". b'-' intervenția lor promp- • 
Ta. in ciuda faptului că tem- | 
perafura mantalei metalice I 
era de 300 dc prade Celsius, | 
iar spațiul de lucru foarte res- 
trins. s-a soldat cu rezultatul I 
scontat : după o oră dc muncă I 
încordată. lucrările dc repara- * 
fie erau terminate. In felul a- I 
certa, fusese salvată o produc- I 
fie dc 15 milioane lei. |

Prepelițe la... I 
incubator

Specialiștii combinatului avi- I 
col din Găești cresc intr-o hală, I 
anume amenajată, aproape 1 000 » 
de prepelițe-matcă in speranța I 
că vor realiza un record pc care I 
nu-l. vor putea atinge nici cei I 
mai iscusiți vinători. Cum ? 
roarte simplu, susțin speciali?- I 
tu. In libertate, o prepeliță clo- I 
cețte cam zece ouă. scoțind 7—8 I 
pui. Producția ei de ouă intr-o ■ 
vară este însă de aproape 40 de I 
or: mai mare. Citi pui pot re- I 
zu'.ta din cele 280—320 de ouă 
obținute de la o prepeliță ? $i I 
răspunsul nu se va lăsa prea I 
mult așteptat. Pentru început, I 
după cum am aflat de la docto- ■ 
ru? Mircea Andreescu, au fost I 
pregătite pentru incubator 5 000 | 
de ouă.

Și paznicii 
sînt... păziți! I

în mai multe localități din I 
județul Cluj a fost efectuat un | 
control asupra modului in care 
Iși fac datoria paznicii obștești I 
și civili. Constatările sint in- I 
grijorâtoare : 40 de paznici »
iși făceau serviciul... dor- t 
mind, alți 22 plecaseră ei știu | 
pe unde, iar 14 nici măcar nu se | 
prezentaseră la post. Toți 76 
credeau, intr-un fel sau altul, că I 
dumnealor nu sint „păziți** de I 
nimeni. A doua zi, și-au si ’ 
primit ..recompensele" de ri- I 
goare. Nu de alta, dar să se I 
convingă și ei că paza bună ii I 
trece, intr-adevăr, de primejdia ’

I 
„Distracție*4 i 
scumpă

loan Lipciuc și Constantin Ta- | 
piue, d:n Flăminzi (Botoșani), 
gustaseră tot felul de băuturi I 
alcoolice pină cind deveniseră I 
foarte slobozi la gură. Negăsind 1 
insă pe nimeni dispus să-i as- I 
culte, au dat paharele de o parte I 
și au ieșit la șosea. Aici, au in- | 
ceput să acosteze trecătorii, a- . 
dresindu-le expresii pe care I 
hirtia refuză să le reproducă I 
sau chiar lovindu-i. Dar „dis
tracția" n-a durat mult Prin- I 
tre trecători a apărut un lu- I 
crător de miliție, care i-a răs- I 
plătit pe loc cu cite o amendă ■ 
de 1 000 de lei. După aceasta. I 
celor doi le-a pierit orice chef I 
de vorbă.

Cine poate 
da relații?

•
In noaptea de 24 25 aprilie | 

1973. de pe Bulevardul Păcii din 
Capitală (nu departe de auto- I 
etrada București—Pitești), a dis- I 
părut autoturismul ..Dacia-1300" I 
purtind numărul de circulație i 
7—B—180. De atunci, in ciuda I 
căutărilor întreprinse de pro- | 
prietar — Constantin Iacob din 
București. B-dul Păcii nr. 52— I 
54, Bloc 4. ap. 50. sectorul 7 — I 
nu a putut fi găsită. Mașina, • 
cumpărată in luna februarie ■ 
a.c., este de culoare grena I 
(..roșu 28"), iar sub aripi a fost | 
vopsită ulterior in negru, are 
sena motorului 021327 și 1 650 I 
km la bord. Din cite declară un I 
locatar din același imobil cu ■ 
stăpinul său, se pare că auto- 1 
turismul a fost văzut îndrept in- I 
du-se spre Pitești. Cine poate | 
da relații este rugat să se adre- 
seze fie proprietarului, fie orga- I 
celor de miliție.

Petitorie...» * 
penală

Intr-una din zile, _ Dumitru ■ 
Boiașu, Romus Cheală, Ion Ga- I 
vrilă și Fllip Râduțoiu — toți | 
din comuna Pătule, județul Me
hedinți — și-au pus in gînd, I 
spun ei, să se distreze. S-au I 
consultat cu încă patru consă- 1 
teni — Dumitru C. Lăcătușu, | 
Stefan I. Teașcă, Dumitru Si- I 
mien și Dumitru V. Lăcătușu — I 
și au hotărit să meargă... in . 
pețit la tmăra M.M. Aici Insă, I 
lăsind la o parte cele mai ele- I 
men tare obligații de buna cu
viință. s-au comportat ca niște | 
huligani. Acum, toți opt, in I 
funcție de vinovăție, „vor fi lo- | 
godiți** de instanța de judecată. .

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scinteii"

CÎMPUL FRUMOS DE ACUM
să dea, la cules,

RECOLTE FRUMOASE
CORESPONDENȚII NOȘTRI RELATEAZĂ DESPRE MERSUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

Condițiile climatice ale acestei luni — ploi abundente și tempera
turi ridicate oricit ar fi d*' stânjenitoare din alte puncte de vedere, 
favorizează creșterea unor culturi — porumb, floarea-soarelui, sfeclă 
dc zahăr ele. — deosebit de importante. In aceste zile, cum spun din 
moși-strămoși oamenii ogoarelor, „cimpul se arată frumos".

Atit de frumos incit este de noinguduit să nu se acorde cea mal 
mau* atenție tocmai acelor lucrări datorită cărora cimpul frumos d° 
acum să se convertească. la cules, in recoltă frumoasă. Este vorba de 
lucrările de întreținere. Care este situația acestor lucrări ?

Potrivit datelor centralizate la minister, pină la 22 mai. tn coopera
tivele agricole prima prașilă a fost executată in proporție dc 87 la 
Mită la sfecla do zahăr. 55 la sută la floarea-soarelui și 19 la sută la 
porumb. Tn județeb' Dolj. Ilfov. Brăila, Arad. Bihor, Satu-Mare s-a 
încheiat prima prașilă la sfecla dc zahăr. Iată, mai in amănunt, situa
ția din alte două județe.

In numai citeva zile bune de lu
cru prima prașilă mecanică și ma
nuală a fost efectuată pe o supra
față de aproape 20 000 ha de po
rumb. La sfecla de zahăr prima 
prașilă s-a executat pe 93 la sută 
din suprafața insâmințată. Tn multe 
cooperative agricole. printre care 
cele din Girleni, Siretu, Fărăoani.

Berești-Bistrița, Tirgu-Troluș s-a 
i prima prașilă pe întreaga 

suprafață cultivată cu sfeclă dc za
hăr și se execută acum prașila a 
doua. Ing. Dumitru Găină, directo
rul direcției agricole județene, ne 
spune că rezultatele bune obținute 
la executarea lucrărilor de Întreți
nere a culturilor prășitoare se da to
rose. in primul rind. generalizării 
acordului global. Cunoscind supra
fețele atribuite formațiunilor. de 
muncă și chiar familiilor de coope

ratori. producțiile care urmează să 
fie obținute și nivelul retribuirii 
oamenii sint interesași să mun
cească mai bine, să obțină recolte 
mai mari. Față de anii precedent, 
atit ritmul do executare a lucrări
lor. cit mai ale.s calitatea lor, se si
tuează la un nivel ridicat.

Faptele de pc teren o dovedesc. 
L:i Săuccști. bunăoară. parcă tot 
“ itul se mutase pe cimp. Paste 1 000 
de cooperatori. împreună cu mecani
zatorii din secția care servește coo
perativa. se aflau in valea Șiretu
lui. la prășitul sfeclei și cartofilor. 
Oamenii lucrează in echipe sau pe 
familii, așa cum a fast organizata 
munca in acord global. încă de la 
începutul acestei săptămini se înche
iase prima prașilă pe cele 140 ha 
insămințate cu sfecla de zahăr, iar 
de citeva zile a început și prașila a 
doua, care s-a executat pe 100 ha. 
Aceeași muncă intensă la coooera- 
tivele agricole din Parincea, Măgi- 
re.ști. Livezi. Pir joi, Orbeni...

Tn județ mai sint insă si unităti 
!n care întreținerea culturilor este 
aminată de la o zi la alta. Așa se

explică faptul că la Dealul Morii. 
Coțofăncșli. Bucium prăsi tul sfeclei 
dr zahăr s-a executat pe mai puțin 
de jumătate din suprafața planifica
tă, iar la Valea Seacă. Sascut-Tirg. 
Ungureni și in alte unități prășitul 
porumbului este abia la început. Un 
exemplu edificator in ce privește 
preocuparea pentru executarea aces
tor lucrări il oferă două unităti ve
cine — din Parincea .și Horgești. In 
vreme ce la cooperativa agricolă din 
Parincea se efectuează prășitul pe 
ultimele supralete. la Horgești a- 
ceastă lucrare abia a început. Si
tuația diferită are ca explicație mo
dul dc organizare a muncii si gradul 
de preocupare a conducătorilor ce
lor două unităti pentru aplicarea a- 
cordului global. Este o situație care, 
nu ne îndoim, va da de gindit uni
tăților rămase in urmă. Datorită 
timpului frumos, culturile cresc vâ- 
zind cu ochii, dar, să nu uităm, o- 
dată cu ele cresc și buruienile !

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteii"
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Zeci și sute de cooperatori din comuna Afumați, județul Ilfov, lucrează din zori și pină seara la 
întreținerea culturilor

Ce s-a schimbat h Brănesti-ilfov?
Am fost nevoit să scriu critic, in 

repetate rinduri. despre cooperatorii 
din Brănești. Ba animalele nu erau 
bine îngrijite, ba culturile se semă
nau cu intirzierc, ba erau mereu in
vadate de buruieni. De unde și pro
ducțiile mici, sub orice critică, și ve
niturile cooperatorilor... pe măsură. 
Cum replicau localnicii criticilor 
aduse ? „Sintem aproape de Capitală, 
spuneau ei. oamenii pleacă la lucru 
in întreprinderi". Și totuși, prin co
mună intilneam numeroși bărbați și 
femei la discuție pe marginea șanțu
lui sau prin bodegi. Aveau și ei re
plica lor : „La C.A.P. se ciștigă pu
țin". Și lucrurile s-au rotit in acest 
cerc vicios ani in .șir : cooperatorii 
nu lucrau fiindcă nu cișligau și ciș- 
tigau puțin fiindcă nu lucrau.

De cind cu generalizarea acordului 
global insă, lucrurile s-au schimbat. 
Zilele acestea am trecut iar pe la 
cooperatorii din Brănești. Pe cimp — 
sute de bărbați și femei do toate 
virstele, cu sape in mină sau ma- 
nevrind utilajele agricole. Unde bu
ruiana era prea aproape de plantă, 
cooperatorii o smulgeau cu mina 
pentru a nu tăia din greșeală și 
planta. Participare, hărnicie, minu
țiozitate... Am rămas surprins do 
această schimbare in bine, și mai că 
nu imi venea să cred.

Dar inginerul-șef Ioan Ghlțan, spe
cialist cu o îndelungată activitate in 
unitatea respectivă, ne-a dat ..cheia" 
transformărilor petrecute in concep
ția celor din Brănești:

— La început, oamenii aveau re
țineri și multe neclarități in legă
tură cu munca in acord global, ne-a 
spus el. dar. treptat, lucrurile s-au 
clarificat. Și aceasta pentru că am 
respectat întocmai ceea ce se pro
misese cooperatorilor la începutul a- 
nului și. astfel, oamenii au dobin- 
dit incredere in consiliul de condu
cere și au venit in număr tot mai 
mare la lucru. Iată un argument : 
anul trecut cooperatorii au muncit 
bine si. deci, au fost retribuiti cu 
cile 24 de lei pe norma convențio
nală, in loc de numai 17 lei cit era 
stabilit inițial. Oamenii au avut, deci, 
un ciștig pe măsura muncii și au 
terminat de restituit ultimele sume 
dc bani din cele 7 milioane împru
mutate de la stat. Asta in condiții 
in care oină la aplicarea acordului 
global in bani și natură, multi din
tre cooperatori erau convinși că 
nu vor mai termina cu datoriile la 
stat.

Acum, cind cooperatorii știu că nu 
mai au datorii, cind veniturile lor 
au sporit mai mult decit s-au aștep
tat, ei lucrează cu pasiune din zori 
pină in noapte, obțin producții mari 
și rezultate economice bune. De 
pildă, pe primele patru luni alca- 
cestui an au fost achitate avansu
rile. din veniturile obținute in coo
perativa lor agricolă, rod al faptului 
că. cu toate greutățile din toamnă 
și primăvară, lucrările agricole au 
fost efectuate la timp. Deși au ră
mas nearate din toamnă mai mult 
de 1 000 ha de teren, prin hărnicia

brăneștenilor. cu ajutorul primit de 
la alte cooperative agricole, s-a reu
șit ca toate cele 1 824 ha să fie in
sămințate in condiții bune, plantele 
au răsărit, iar în această perioadă se 
lucrează la întreținerea culturilor cu 
toate forțele existente in unități.

Pe cele 60 ha cu sfeclă de zahăr 
s-au dat cile două prașile manua
le. s-a efectuat și răritul și. ca ur
mare. plantele sint bine dezvoltate. 
La cultura de floarea-soarelui. din 
cele 400 ha. pe 80 s-a dat cu sapa 
rotativă, iar pe 200 ha. unde plan
tele sint mai mici si pericolul de 
imburuienire e mai mare, s-a efec
tuat prașila manuală. Pe încă 80 ha 
cu floarea-soarelui. unde. terenul 
fiind moale, nu se poate lucra cu 
cultivatorul, s-a lucrat cu utilaje ac
ționate de animale. Concomitent cu 
lucrările de întreținere s-au făcut 
completări la culturile de sfeclă și 
floarea-soarelui si tratamentul îm
potriva dăunătorilor, atit. preventiv, 
cit și la apariția acestora.

La Brănești. lucrările de întreține
re continuă. Plantele sint in afară de 
orice pericol de imburuienire. se 
dezvoltă bine și sint asigurate toa
te condițiile necesare pentru a se ob
ține in acest an recolte și mai bo
gate... Deci, acordul global a înlă
turat un vechi și nefast cerc vicios, 
valorificînd o realitate diametral o- 
pusă : azi cooperatorii lucrează 
fiindcă ciștigă și ciștigă pentru că lu
crează.

Florea CEAUȘESCL

Datorită intirzierii determinate de 
băltiri și de excesul de umiditate, 
chiar și acum in județ mai sint de 
insămințat mari suprafețe. Dar peste 
tot unde însămințările s-au încheiat 
la timp, datorită temperaturilor ridi
cate .și umezelii din sol. floarea-soa
relui, sfecla de zahăr, porumbul etc. 
au răsărit și se dezvoltă frumos. 
Acum, toate forțele din agricultura 
județului sint concentrate la lucră
rile de întreținere. Din datele cen
tralizate la direcția județeană rezul
tă că. pină la sfirșitul zilei de 22 mai. 
in cooperativele agricole prașila 1 | 
mecanică se efectuase pe 23 800 ha 
cu porumb, 19 400 ha floarea-soarelui 
și 9 300 ha sfeclă de zahăr. De ase
menea, s-a realizat manual prașila 
I pe 24 400 ha cu porumb. 19 600 
ha cu floarea-soarelui și 10 700 ha cu' 
sfeclă de zahăr.

Cooperatorii și mecanizatorii, con
vinși fiind că de aceste lucrări de
pinde soarta recoltei, folosesc din 
plin fiecare zi bună de lucru. Citeva 
exemple, din numeroasele situații 
intilnite pe teren, sint edificatoare in 
această privință. ..Intirzierea insă- 
mințărilor, provocată de vremea ne
favorabilă din această primăvară — 
ne spunea Tică Stoica, inginerul șef 
al cooperativei agricole din Nicolești 
— a dus la aglomerarea unui mare 
număr de lucrări. Totul depinde 
acum de organizarea judicioasă a 
muncii". Intr-adevăr, printr-o bună 
organizare a muncii, la această 
cooperativă s-a executat prima pra
șilă pe toate suprafețele cultivate cu 
sfeclă de zahăr și floarea-soarelui. 
Aceeași preocupare pentru buna or
ganizare. a muncii se vădește în 
multe cooperative unde prima pra
șilă la porumb, sfeclă de zahăr șl 
floarea-soarelui s-a încheiat pe în
treaga suprafață cultivată. De subli
niat că, paralel cu executarea prăși- I 
lelor la porumb, sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui. in cooperativele a- 
gricole din județ se acordă atenție 
sporită lucrărilor din legumicultura.

Mihai BAZU 
corespondentul „Scinteii"
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Manifestări consacrate 
aniversării Revoluției 

de la 1848
Tn numeroase localități din țară 

au continuat manifestările consa
crate aniversării Revoluției de la 
1848. eveniment polit'ic remarcabil in 
istoria de lupte a poporului român.

La Teatrul dramatic din Brașov a 
avut loc vineri după-amiază o adu
nare festivă la care au luat parte 
un mare număr de oameni ai mun
cii din întreprinderile șl instituțiile 
brașovene.

La adunare a luat cuvintul tovară
șul Constantin Drăguț, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Brașov 
al P.C.R.. care a evocat importanța 
evenimentelor de acum 125 de ani, 
cind de o parte și de alta a Car- 
paților, in focul revoluției, poporul 
român iși afirma vibrant voința de 
dreptate sociala, neallrnare și unita
te națională.

A urmat apoi un spectacol oma
gial de cintece patriotice închinat 
aniversării acestui important eve
niment.

★
O altă adunare consacrată aniver

sării Revoluției de la 1848 a avut 
loc la Casa de cultură a sindicatelor 
din Baia Mare, la care au participat 
fruntași in producție, activiști de 
partid și de stat, conducători de În
treprinderi și instituții, un numeros 
public.

Despre Însemnătatea evenimen
tului de acum 125 de ani a vorbit

Ion Retegan, secretar al Comitetu
lui județean Maramureș al P.C.R.

A fost prezentat apoi un bogat 
spectacol cultural-artistic.

★
La Tg. .Mureș a ieșit de sub tipar, 

sub îngrijirea centrului județean de 
îndrumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masa, culegerea 
d» folclor patriotic „Pe urmele Ian- 
< ului". Volumul cuprinde 35 dc cin
tece populare și balade, culese din 
zona Mureșului și Cimpia Transil
vaniei de pasionatul folclorist mu
reșean Dumitru Boieriu Hodăceanu. 
Figurile centrale ale creațiilor cu
prinse in volum sînt Avram lancu 
și tribunii revoluției, așa cum au 
dăinuit și vor dăinui in conștiința 
poporului nostru.

★
Cu prilejul sesiunii anuale de co

municări științifice a cadrelor didac
tice din Centrul universitar Cluj, 
secția de științe istorice și filozofice 
a sesiunii și-a consacrat lucrările 
unor probleme ale luptei pentru li
bertate și unitate națională a inain- 
t ași lor revoluționari de la 1848. dez
voltării mișcării muncitorești din 
țara noastră. activității Partidului 
Comunist Român, continuatorul ce
lor mai înaintate tradiții ale poporu
lui nostru.

(Agerpres)

LA SFÎRȘIT DE DRUM, 
LA ÎNCEPUT DE DRUM

Promoția 1973 a liceului și-a luat, 

ieri, rămas bun de Ia școală

Elevii ultimei clase a liceului 
și-au luat ieri rămas bun de la 
școală. în întreaga țară. încheierea 
cursurilor liceale a fost marcată de 
noii absolvenți, de colegii lor din 
celelalte clase, prin emoționante și 
entuziaste manifestări. Pretutin
deni, la serbările absolvenților au 
fost oaspeți de onoare reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, profesori și părinți, re
prezentanți ai întreprinderilor care 
patronează liceele.

Iată o secvență care, intr-un fel 
sau altul, s-a repetat ieri, pretutin
deni pe cuprinsul patriei, in li
ceele de cultură generală și de 
specialitate :

...Ora 12. In sala de festivități a 
liceului bucureștean „Nicolae Băl- 
cescu" are loc ultima întilnire a 
elevilor din anul ,IV. Se face bi
lanțul unei rodnice activități șco
lare, se spun cuvinte emoționante 
despre munca profesorilor, despre 
comportarea tinerilor de-a lungul 
a patru ani de studiu. Dar, in mod 
deosebit, se spun cuvinte *de pro
fundă recunoștință și mulțumire, 
adresate partidului și statului, pen
tru condițiile generoase de învăță
tură. de educație și formare cetă
țenească, oferite intrcgului tineret 
al țării. ..Gindul nostru de fierbin
te recunoștință se îndreaptă in a- 
cesle clipe spre Partidul Comu
nist Român, spre iubitul nostru 
conducător, tovarășul Nicolae

Ceaușescu — a spus în cuvintul 
său absolventul Dan Cristian Nicu- 
lescu. șeful promoției 1973 a li
ceului — care au reușit să ne' in
sufle nouă, tinerei generații. încre
dere in posibilitățile noastre, hotă- 
rirea de a munci din toate puterile 
pentru edificarea socialistă a pa
triei".

Expresie elocventă a recunoștin
ței tinerilor absolvenți ai liceului 
față de partid, de popor, este an
gajamentul lor solemn asumat a- 
cum, in pragul maturității, al ale
gerii drumului in viață, exprimat 
cu înflăcărare într-o telegramă a- 
dresată C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „La începutul 
unei noi etape in activitatea noas
tră — se spune in telegramă — ne 
luăm angajamentul solemn de a 
munci in continuare cu și mai 
mult entuziasm și devotament, sub 
îndrumarea partidului și a dum
neavoastră personal, de a închina 
întreaga noastră energie tine
rească ridicării pe trepte din ce in 
ce mai înalte a orindulrii noastre 
socialiste. avind mereu in față 
perspectivele comunismului de 
miine".

Aceste imagini, aceste gînduri, 
multiplicate la scara tuturor licee
lor din țară, redau cu fidelitate 
imaginea entuziasmului. Încrederii 
și hotăririi de a munci, cu care 
absolvenții liceului pășesc in viață.

n. d.
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„ROMĂNIA-FILM“ prezintă :

„E LI BE RARE A Z (seriile IV și V)

Bătălia pentru Berlin — Ultimul asalt. Producție a studiourilor „Mosfilm”. Scenariul: 
Juri Bondarev, Oskar Kurganov, luri Ozerov ; Regia : luri Ozerov ; Imaginea : Igor 
Slabnevici ; Muzica : I. Levitan. Cu : Mihail Ulianov, Vasili Șukșin, Nikolai Olialin, La

risa Golubkina. Film distins cu Premiul Lenin 1972

Cu prilejul „Săptăminii eco
nomiei" va avea loc in Bucu
rești, la data de 30 octombrie 
1973. simoozionul: ..CULTIVA
REA SPIRITULUI DE ECONO
MIE LA ELEVI", la care sînt 
invitate să prezinte comunicări 
și să participe la dezbateri ca
drele didațitice din școlile 
cultură generală și liceele 
Capitală.

Comunicările științifice 
vor fi prezentate la simpozion 
și dezbaterile ce vor avea loc 
pe marginea acestora vor abor
da următoarele teme imoortante 
pentru educarea politico-ideo- 
logică și moral-cetățenească a 
elevilor:

a) spiritul de economie 
trăsătură etică a omului nou și 
ca aspect al manifestării prac
tice a conștiinței socialiste;

b) procesul instructiv-educa- 
tiv școlar și cultivarea spiritu
lui de economie la elevi (mo
dalități concrete, educative, o- 
ferite de procesul insiructiv- 
educativ in general și pe dife
rite obiecte de invățămint);

c) metodica cultivării spiri
tului de economie in activitatea 
profesorului diriginte; colabo
rarea sa cu familiile elevilor;

d) activitatea educativă extra-

de 
din

care

ca

școlară: acțiuni și manifestări 
de cultivare și stimulare a spi
ritului de economie; participarea 
organizațiilor U.T.C. și de pio
nieri la aceste acțiuni;

c) tradiția cultivării spiritu
lui dc economie la elevi în 
școala românească;

f) cadrul organizatoric al pro
cesului de economisire la 
C.E.C. in școală; colaborarea 
școlară — unități C.E.C.

Se recomandă ca, în comuni
cări. să se prezinte acțiuni, ini
țiative și realizări ale cadrelor 
didactice in domeniul edu
cării elevilor în spiritul eco
nomiei.- Tematica nu poate fi 
extinsă: se primesc comunicări 
numai în cadrul tematicii anun
țate.

Casa de Economii și Consem
națiuni va acorda premii, in li
brete de economii, autorilor ce
lor mai valoroase dintre comu
nicările prezentate. Premiile se 
vor inmina in cadrul simpozio
nului. la data de 30 octom
brie a.c.

Cadrele didactice care doresc 
să prezinte comunicări științi
fice sint rugate să comunice in 
scris, secretariatului simpozio
nului (pe adresa: Casa de Eco-

nomii și 
Victoriei.

I

Consemnațiuni, Calea 
. . sector 4. București — 

..Pentru simpozion"), pină la 28 
iunie a.c.. tema, titlul și rezu
matul (maximum 12 rinduri 
dactilografiate) comunicării 
ințifice.

Autorii vor menționa pe 
municare adresa exactă 
eventual, telefonul la care 
fi găsiți de secretariatul știin
țific al simpozionului.

Intrucit textele unora dintre 
comunicări .și dintre interven
țiile participanților la dezbateri 
vor fi publicate ulterior intr-un 
volum, anunțarea înscrierilor 
pină la data de 20 iunie a.c. nu 
poate fi depășită.

Comunicările științifice ce voY 
fi prezentate la simpozion vor 
fi predate secretariatului știin
țific pină cel mai tirziu la 1 oc
tombrie a.c. Textele acestora 
nu vor depăși 10 pagini dactilo
grafiate la două rinduri.

Orice alte informații privind 
organizarea simpozionului se 
pot obține de la tovarășii Geor
ge Nestor, la Institutul de cer
cetări pedagogice, telefon 
15 85 74. și Preda Nedelcu. la 
Casa de Economii și Consem
națiuni, telefon 13 66 02.

co
și.

pot

cinema
• Eliberarea (seriile IV șl v, pa
noramic) : PATRIA — 9.30; 13;
16,30; 20.
• Bâtrinil bandiți : LUMINA — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
• Copiii căpitanului Grant : FES
TIVAL — 8: 11,15; 13,30; IC; 18,30; 
21, la grădină — 20.
• Rond de Doapte : SCALA — 9; 
11.15: 13.30: 16.15, GRADINA DI
NAMO — 20.15.
• Ultimul cartuș : SCALA — 20.
• Cind legendele mor : BUCU
REȘTI — 9; 11.15: 13.30; 1G.30;
18 45; 21, la grădină — 20. FAVO
RIT —9.15; 11.30; 13.45; 16; 18,15; 
20.30.
• Program de desene animate : 
CAPITOL — 9.30.
• Ciprlan Porumbescu : CAPI
TOL — 12,30: 16.15: 19.15. la gră
dină — 20. MODERN — 9; 12,30; 
16; 19,15. la grădină — 20.
• Pe aripile vlntului : LUCEA
FĂRUL — 10; 14.30: 19. la gră
dină — 20. ARENELE ROMANE 
— 20.
• Gala filmului documentar ro- 
minefec : CENTRAL — 17.30.
• Ceața : CENTRAL — 9; 11: 13; 
20.30. MELODIA — 9: 11.15; 13.30; 
16; 18.30; 20.45.

• Veronica : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20, DOINA — 9; 11; 13; 
15; 18.30; 20.30.
Q Fatâ bâtrlnă : GRIVITA — 9. 
11.15; 13.30; 16: 18,15; 20.30.
© Amintiri bucurcștcne : TIM
PURI NOI — 9—20.15 in conti
nuare.
o Acea pisică blestemată : EX
CELSIOR — 9; 11.15; 13.30) 16:
18.30; 20.45, GLORIA — 8,30; 11; 
13,30; 16: 18.30; 20.45.
• Neamul Șoimăreștilor : MOȘI
LOR — 15,30; 19, la grădină — 20. 
A Grăbiți apusul soarelui : VOL
GA — io; 13; 16; 19. ARTA —
15.30: 19, la grădină — 19.45.
• Inimă nebună, nebună de le
gat — 9.45; 12; 14,15. Fra dia- 
volo — 16,30; 18.30. Stan și Bran 
scapă de necazuri — 20.30 : CI
NEMATECA (sala Union).
a Colier pentru Iubita mea : 
MUNCA — 16; 18; 20.
O Misterul din insula Balfe : BU- 
ZEȘT1 — 9: 1.1.15: 13.30; 16; 18,15; 
20,30, la grădina — 20.
• Sunetul muzicii : FLOREASCA
- 15.30; 19.
• Drumurile bărbaților : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15.30; 
13 ; 20.15.
• Ce se lntlmplă doctore ? : 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; 18. 
o Procesul alb : UNIREA — 10.15. 
a O floare și doi grădinari : 
GRADINA UNIREA — 19.45.
o Țara sălbatică : DACIA — 9; 
11,15: 1.3.30: 16; 18,15: 20,30. VITAN
— 15,30; 18; 20.30, la grădină — 
20.
o Tecumseh : GTULEȘTI — 15.39; 
18; 20,30, PROGRESUL — 15,30; 
18; 20.15.
• Nici un moment de plictisea
lă : BUCEGI — 15,30; 18; 20.30, la 
grădină — 20. LIRA — 15.30; 18; 
20,30, la grădină — 20.
e Raportul agentului 36 : FE
RENTARI — 15,30; 17,45.
A Cartierul veseliei : FERENTARI
— 20.
9 Organizația : COTROCENI —
15,30; 18; 20.15.
@ Clasa muncitoare merge in pa
radis : MIORIȚA — 9; 11.15: 13.30; 
15,43; 18.15; 20.45. GRĂDINA SE
LECT — 20.
o Adio, Petersburg I: PACEA — 
16; 18.
a Facerea lumii : PACEA — 20.
O Cowboy : POPULAR — 15.30; 
18: 20.15, RAHOVA — 15.30; 18;
A Cu miinilc curate : RAHOVA 
— 20.15.
q Frontul nomad : COSMOS — 
16: 18.
q Bariera : COSMOS — 20.
A Puterea și Adevărul : VIITO
RUL — 15.30; 19.

teatre
• Filarmonica de stat ,.George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Aurel 
Niculescu. Solistă : Wanda Wll- 
komirska (Polonia) — 20.
A Opera Română : loan Vodă cel 
Cumplit — 19,30.
A Teatrul de operetă : Spune Ini
mioară, spune — 19,30.
A Teatrul Național ,1. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) Dulcea 
pasăre a tinereții — 20. (sala 
Studio) : Despre unele lipsuri, 
neajunsuri și deficiențe in dome
niul dragostei — 20.
a Teatrul de comedie : Dispari
ția Iul Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra” (sala din bd. Schitul Mâ- 
gureanu) : O scrisoare pierdută 
— 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
A Teatrul ..C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30. 
Bărbați fără neveste — 20.
• Teatrul Giuleștl : Comedie cu 
olteni — 19,30.
A Teatrul ..Ion Creangă" : Ha
rapnicul fermecat — 16.

• Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra țl Ah- 
gru — 17. (sala din str. Acade
miei) : Un bâlat isteț ți un rege 
nătăfleț — 17.
® Teatrul de revistă ?i comedie 
„Ion Vasilescu" : Dansul mai
muțelor — 19,30.
A Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română" (la Sala Palatului) : 
Spectacol folcloric extraordinar 
— 19,30.

t V
Programul I

9.00 Curs de limba germană. Lec
ția a 55-a.

9.30 A fost odată ca niciodată... 
..Secretul pantofiorului de 
aur- (I) — film artistic — 
producție a studiourilor po
loneze.

10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10,10 De vorbă cu gospodinele.
10,30 Sclecțiunl din emisiunea 

„Seară pentru tineret".
11,20 Roman foileton : ..Femeia 

in alb". Producție a studiou
rilor de televiziune france
ze, după romanul Iul Wilkie

Collins. Regia : Pierre Gau- 
therin. In distribuție ; Ber
nard Rousselt, Colette Ber
ge. Palonta Matta. Jean Leu- 
vrais, Jean Martin, Henri 
Nassiet.

12.35 Cărți și idei.
13.05 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,06 Campionatele balcanice de 

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

17.90 Emisiune în limba germană.
19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal a Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 52 de inițiatjve în 52 de săp- 
tâmini. Calitatea produse
lor — o problemă de dem
nitate și patriotism — o ini
țiativă a colectivului Fabricii 
de postav Buhuși.

20.15 Teleenciclopedia « Sahara (I) 
A Schi a Document.

20,55 Film serial „Mannix".
21.40 Avanpremieră.
21.45 Cîntece de pe Someș cu 

Maria Butaclu.
22,00 Telejurnal.
22.20 Pe platoul de distracții — 

Gala lunii mai. Emisiune de 
Alexandru Bocâneț șl Ovi- 
diu Dumitru. Cu : Marina 
Voica, Cornel Constantiniu, 
Ioana Iliant, Aurelian An- l

dreescu. Gianni Morandl, 
artiștii circului chinezesc djn 
Șanhal. Mihaela Mlhai. Mi- 
haela Istrate. Rodica Tapa- 
lagă, Dem Rădulescu. Mi
hai Fotino, Ovid Teodores- 
cu. echipa de gimnastică a- 
crobatlcă a I.E.F.S.

23,40 Campionatele balcanice de 
volei : România — Bulgaria 
(masculin). Selecțiunl înre
gistrate de la Timișoara.

Programul II

16.00 Agenda.
16,10 Armonii, intime. Cele mal

frumoase cintece de Mihail
Jora pe versuri de Mihai
Eminescu. Lucian Blaga, Tu-
dor Arghezi, George Bacovia 
și Ion Pillat. Interpretează : 
Elisabeta Neculce Cărți? și 
Valentin Teodorlan.

16.35 Azi și miine — emisiune de 
informare culturală la , zi.

16.45 Avanpremiera.
16.55 Publicitate.
17.09 Cintece și jocuri populare.
17,30 Reporterii noștri peste ho

tare. Rostock — metropola 
Mării Baltice, cel mai mare 
port al R.D. Germane.

17,50 Film artistic : „Șansa" — 
producție a studiourilor ci
nematografice cehoslovaca 
Regia : Ranghel Vllceanov. 
Cu : Irina Frjebițka. Josef 
Abraham.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
ION GHEORGHE MAURER

Președintele și prim-vicepreședintele 
lui Manufacturers Hanover Trust Company 

din New York
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Roma
nia, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit. vineri dimineața, pe Gabriel 
Hauge, președintele lui Manufactu
rers Hanover Trust Company din 
Ncw Tork, și pe William Blake, 
prim-vicepreședinte. care fac o vizită 
in tara noastră.

La primire, desfășurată într-o am
biantă de cordialitate, au participai 
Horea Dumitrescu, ministrul fman-

Secretarul de stat la Ministerul Federal 
pentru Colaborare Economică din R. F. Germania
Președintele Consiliului do Miniștri 

al Republicii Socialiste România. Ion 
Gheorghe Maurer, a primit, vineri 
la amiază. pe prof. dr. Karl Heinz 
Sohn, secretar de stat la Ministerul 
Federal pentru Colaborare Econo
mică din R.F. Germania, care se 
află In tara noastră la invitația Mi
nisterului Comerțului Exterior.

In timpul întrevederii, desfășu-

Ministrul cooperativelor și afacerilor rurale din Iran
Vineri după-amiază. președintele 

Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit pe Abdol Azim 
Valian. ministrul cooperativelor și 
afacerilor rurale din Iran, care se 
află in țara noastră, la invitația Mi
nisterului Agriculturii, Industriei A- 
limentare și Apelor.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost

La Consiliul
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri. Gheorghe Rădulescu, a pri
mit. in cursul zilei de vineri, pe Ga
briel Hauge, președintele lui Manu
facturers Hanover Trust Company 
din New York, și pe William Blake, 
pn m-vicepreședin te.

După întrevedere. Gheorghe Rădu- 
lescu a oferit oaspeților o masă in 
saloanele hotelului Athenee Palace.

★
Tn aceeași zi. oaspeții americani 

au avut convorbiri cu Florea Dumi- 
treșcu. ministrul finanțelor. Vasile 
Voloșeniuc. președintele Băncii Ro
mane de Comerț Exterior, si cu Va
sile Malinschi, guvernatorul Băncii 
Naționale a Republicii Socialiste 
România.

★

Cu ocazia prezenței la Bucureșt’ a 
președintelui lui Manufacturers Ha-

★

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. a primit, vineri la amiază, 
delegația Uniunii Cooperativelor A- 
gricole „Raiffeisen" din Austria, 
condusă de Karl Hofstetter, vice
președinte al uniunii, deputat, pre
ședinte al Comisiei vamale a Parla
mentului, care a făcut o vizită in 
țara noastră la invitația Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

Au fost abordate aspecte ale dez
voltării cooperării și colaborării din
tre România și Austria in domeniul 
economic.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a luat parte Al- 
dea Militant, ministru secretar de 
Ctat la Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor, pre
ședintele U.N.C.A.P.

A fost de față Werner Sautter, 
ambasadorul Austriei la București.

*
în aceeași zi, membrii delegației 

au avut o întrevedere la Marea Adu
nare Națională cu Aurel Vijoli, pre-

zi--,*. ? - 1”' ■■ ■— '‘o rt’ zS’o t
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Are Krâlov o fabulă : o trupă de 
orchestranti credeau că nu cintă bine 
fiindcă nu se așează bine in forma
ție : vine insă privighetoarea si le 
spune că se pot așeza oricum, dar 
..condiția de căpătii este să știi să 
cinti. întii si-ntii Dacă invocăm 
acum. aici, această ,unorală“. o fa
cem pentru a sublinia încă o dată 
— dacă mai era nevoie — că miine. 
in partida decisivă pentru calificarea 
Ia Weltmeisterschaft '74. va învinge 
nu cine se va așeza mai bine in te
ren. nu cine va aplica sistemul 

.4—2—4“ sau ..1—3—1—2—3“. ci va 
învinge cine va ști 6ă joace mai cu 
cap si mai cu har.

De aproape un an de zile încoa
ce. pe de o parte. Georg Buschner. 
antrenorul oaspeților noștri, pe de 
altă parte Valentin Stânescu. Ro
bert Cosmoc. Angelo N icul eseu sau 
Ion Voica au urmărit cu insistență 
si au filmat cit au putut jocul ad
versarilor. pentru a le evalua exact 
posibilitățile, a le contracara calită
țile si a le exploata defectele. Se 
poate spune, deci, că am ajuns la 27 
mai cunoscind totul unii despre al
ții. Oaspeții cunosc ce pot si ce nu 
pot ai noștri, noi cunoaștem că fot
baliștii din R.D.G. au o excelentă 
pregătire fizică si o admirabilă am
biție sportivă, că nu se dezlipesc de 
adversar (om la om in apărare), că 
in teren realizează tot timpul o neo
bosită mișcare browniană. că prac
tică jocul supranumeric atit in fa
zele de apărare cit si in fazele de 
a'.ac (la care trec cu repeziciune), că 
au o echipă omogenă, dar si că nu 
dispun de valori sclipitoare. Este si
gur că atit tehnicienii celor două tea - 
muri naționale. cit si fotbaliștii in- 
f si. cunosc mai bine decît noi a- 
ceste detalii, de aceea nu este ca
zul să mai insistăm asupra lor. Noi 
încercăm doar sâ ne argumentăm în
crederea că ..orchestranti i" noștri au 
prima sansă si vor ..cânta" mai 
bine. 

telor. $i Vas lie Voloșeniuc. pre
ședintele Băncii Române de Comerț 
Exterior.

A fost prezent Robert Martens, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
S.U.A. la București.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind extinderea colabo
rării și cooperării reciproc avanta
joase in domeniul economic și al 
relațiilor financiar-bancare.

ra’â într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea in continuare a relațiilor 
comerciale și de colaborare econo
mică dintre România și R.F. Germa
nia.

A fost prezent Erwin Wickert, 
ambasadorul R.F. Germania la Bucu
rești.

(Agerpres)

discutate probleme ale dezvoltării a- 
griculturii și a localităților rurale, 
ale adincirii cooperării și colaborării 
dintre România și Iran in domeniul 
agriculturii.

La convorbire a luat parte Angelo 
Miculescu. ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare și apelor.

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

(Agerpres)

de Miniștri
nover Trust Company din New York, 
vineri după-amiază s-a semnat con
venția privind Înființarea Băncii 
anglo-române cu sediul la Londra.

Scopul înființării acestei bănci este 
acela de a contribui la dezvoltarea 
comerțului exterior al României cu 
Marea Britanie. țările europene și 
cu alte state, precum și de a efectua 
orice alte operațiuni bancare și fi
nanciare uzuale pe piețele interna
ționale.

Banca anglo-română de la Londra 
iși va începe activitatea la începutul 
lunii iulie anul curent.

★

în cursul unei conferințe de presă, 
Gabriel Hauge a prezentat exemple 
de cooperare dintre firme americane 
și românești, exprimindu-și convin
gerea că există condiții favorabile 
pentru extinderea lor.

★

ședințele comisiei economico-finan- 
ciare a M.A.N.

★

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația Uniunii Cooperative
lor Agricole „Raiffeisen" din Aus
tria, condusă de Karl Hofstetter, 
vicepreședinte al uniunii, deputat, 
președinte al Comisiei vamale a Par
lamentului, care, la invitația Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, a făcut o vizită in țara 
noastră.

în timpul șederii în România, oas
peții au vizitat unități agricole coo
peratiste și de stat, obiective so
ci al-culturale și au avut convorbiri 
cu membri ai conducerii U.N.C.A.P., 
ai unor uniuni județene, cu specia
liști din agricultură.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Aldea 
Militaru, ministru secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și /Xpelor. președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, de alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

Răsfoind zilele acestea carnetul cu 
însemnările personale făcute pe mar
ginea ultimei înlilniri România — 
R.D.G. (București. 6 decembrie 1967, 
cind in mod surprinzător tricolorii 
au pierdut cu 0—1) am citit de câteva 
deficiente si deziderate despre care 
azi nu mai poate fi vorba. Notam 
atunci că aveam o formație imbă- 
trinită in care multe posturi trebu

MÎINE, ROMANIA—R.D.G. ÎN PRELIMINARIILE „MONDIALELOR" DE FOTBAL

„Iritolorii" cred în victorie
© Nu va fl ușor, dar avem prima șansă ® Atuurile echipei noastre : superioritatea 
tehnică, experiența „Mundialului 70", terenul propriu ® Și-acum, să auzim 

cuvintul... tribunelor

iau plombate cu jucători tineri si ta
lentat!. că fotbaliștii noștri nu știau 
incă să joace partidele cu miză ho- 
tăritoare. că nu aveam experiența 
internațională corespunzătoare etc.. 
etc. Astăzi avem altă echipă — ti- 
nărâ si reîntinerită —. avem expe
riența multor și multor confruntări 
grele (dintre care cele ciștigate in 
fata Elveției. Portugaliei si Ceho
slovaciei au avut miză decisivă), as
tăzi avem ..la activ" o prezentă ono
rabilă la mondialele din Mexic. Și, 
ceea ce este mai important._ In un- 
6orezecele de-acum evoluează cîtiva 
..soliști" (ne gindim la Râducanu si 
Dinu, la Dumitru si Radu, la Dobrin 
li Dumitrache. dar si la alții) care

Primire la C. C. al P. C. R. Cronica zilei
Tovarășul Dumitru Popo^cu. mem

bru al Comitetului Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. a primit, vineri la amiază, de

legația culturală din Republica Popu
lară Democrata Coreeană, condusă 
de LI Miân Sang, membru al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, mem
bru al Biroului Permanent al Adu
nării Populare Supreme a R.P.D. Co
reene. vicepreședinte al Federației 
pentru literatură șl artă, președintele

Sosirea in Capitală a lui McKinley A. Deshield,
secretarul general al partidului The True Whig Parly din Liberia
Vineri, 25 mal, a sosit. în țara 

noastiă McKinley A. Deshield, se
cretarul general al partidului The 
True Whig Party din Liberia, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, face o 

vizită de prietenie în Republica So
cialistă România.

în cursul dimineții de vineri, dele
gația parlamentară indiană, condusă 
de dr. G.S. Dhillon. președintele 
Camerei Reprezentanților a Parla
mentului Republicii India, care face 
o vizită de prietenie in țara noastră, 
la invitația Mani Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

★
Vineri dimineața, delegația parla

mentară indiană, condusă de dr. 
G.S. Dhillon. președintele Camerei 
Reprezentanților a Parlamentului 
Republicii India, care se află in țara 
noastră, a vizitat uzina bucu- 
reșteană ..23 August". Delegația a 
fost însoțită de Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
de alte persoane oficiale, precum și 
de V.K. Ahuja. ambasadorul Repu
blicii India la București.

La sosirea in uzină, oaspeții nu 
fost intimpinați de Marin Enache, 
secretar al Comisiei pentru industrie, 
construcții și transporturi a M.A.N., 
președintele Consiliului popular al 
sectorului 3. de reprezentanți ai con
ducerii uzinei.

In cursul vizitei, membrii delega
ției au primit explicații in legătură

RECEPȚIE CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE A ARGENTINEI
Cu prilejul celei de-a 163-a ani

versări a Revoluției din Mai. amba
sadorul Argentinei la București, Juna 
Carlos Marcelino Beltramino, a ofe
rit, vineri, o recepție.

Au participat Theodor Burghele, 
ministrul sănătății. Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Andrei Vela, vicepreședinte al

vremea
Teri fn țară t Vremea a continuat să 

se răcească îndeosebi In Crișana, Ma
ramureș. Transilvania. Moldova. Do- 
brogea și nord-estul Munteniei, unde șl 
cerul a prezentat lnnorârl accentuate 
șl s-au semnalat averse și frecvente 
descărcări electrice. Tn Munții Apuseni. 
Ceahlău și Vrancei șl in zona Constan
ța ploile au fost însoțite șl de grin
dină. In regiunile din sud-vestul țării 
cerul a fost variabil. Vintul a prezen
tat intensificări locale de scurtă dura
tă In Moldova. Transilvania. Crlșana și 
în regiunile de munte. La ora 14 tem
peratura aerului oscila între 13 grade 
la Huedin și 26 de grade la Bechetu, 
Roșiori de Vede. Giurgiu și Dilga. Tn 
București : Vremea a fost ușor instabi
lă și s-a răcit. Cerul a prezentat înno- 
rări temporare și s-a semnalat ploaie 
de scurtă durată. Vintul a prezentat 
intensificări temporare. Temperatura 
maximă a fost de 27 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 șl 29 mai. In țară : Vreme în ge
neral instabilă, cu cer temporar aco-

știu să interpreteze măiestru o par
titură. oricit de dificilă ar fi ea.

Superioritatea tehnică (superiorita
te reală, chiar in ciuda Drezentei in 
formația R.D.G. a unor valori ca 
,,libero“-ul Bransch, conducătorul de 
joc Kreische, extrema L6we sau ata
cantul Peter Ducke) constituie, 
așadar, principalul atu al formației 
noastre. Dacă la acest avantaj jucă

torii noștri vor adăuga — si nu ee 
noate altfel — o putere de luptă la 
fel de exemplară cum au dovedit la 
Tirana victoria nu poate fi deciț de 
partea echipei noastre. Avem nevoie 
de ea, fiindcă avem nevoie ca de 
aer, de puncte : cinci am adunat 
deja, plus două miine, ar face 
șapte. plus. . Dar punctele (ne 
trebuie, pină la urmă, 10 ca să ne 
vedem la MUnchen) se numără la 
toamna, acum se adună. Evident, s-ar 
mai du tea vorbi mult desore respon
sabilitatea personală, morală si civi
că a fotbaliștilor tricolori in aceas
tă Importantă Dartldă. despre ceea ce 
mai au ei de făcut Dină să Intre in 
arenă si cum trebuie să joace aceste 

Uniunii compozitorilor, care face o 
vizită in țara noastră. In cadrul In- 
tilniril au fost discutate unele aspec
te ale dezvoltării culturii in cele două 
țâri, precum și ale schimburilor cul
turale româno-coreenc.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate tovă
rășească. a participat Ion Brad, vice
președinte al Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste.

A fost de față Li Min Su, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

La aeroportul Otopcnl secretarul 
general al partidului The True 
Whig Party a fost intimpinat de to
varășii Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ștefan Andrei, secretar al 
CC. al P.C.R.

cu procesul de producție, structura 
organizatorică a intreprinderii, s-au 
interesat de tehnologiile de fabrica
ție a unor produse.

în după-amiaza aceleiași zile, par
lamentarii indieni au făcut o vizită 
la Muzeul de Istorie al Republicii 
Socialiste România.

★
La amiază. Biroul Marii Adunări 

Naționale a oferit un dejun in onoa
rea delegației parlamentare indiene, 
condusă de dr. G. S. Dhillon, pre
ședintele Camerei Reprezentanților 
a Parlamentului Republicii India.

Au participat Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Maria Groza. Ilie Murgulescu, vice
președinți ai M.A.N., președinți al 
unor comisii permanente ale M.A.N.. 
miniștri, deputați. funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Ștefan Voitec .și dr. G. S. Dhillon 
au toastat in sănătatea președinte
lui Republicii India, Varahagiri Ven
kata Giri, a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, pentru 
continua dezvoltare a prieteniei și 
colaborării multilaterale dintre Româ
nia și India.

(Agerpres)

I.R.R.C.S., reprezentanți ai unor mi
nistere și instituții centrale, generali 
și ofițeri superiori, oameni de știință 
și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

(Agerpres)

perit. Vor cădea ploi, mai ales sub 
formă de averse, mal frecvent în estul 
țării. Vintul va prezenta intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 3 si 13 grade, 
izolat mai coborite în nord-vestul țării, 
unde condițiile atmosferice vor deveni 
favorabile producerii brumei. Tempe
raturile maxime vor oscila intre 15 șl 
25 de grade. In București : Vremea va 
fi instabilă, cu cerul temporar noros. 
Ploaie sub formă de averse. Vlnt po
trivit. Temperatura va continua să sca
dă la începutul intervalului.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 25 MAI 1973
FOND GENERAL DE PREMII : 

1 002 642 lei din care 11931 lei report

EXTRAGEREA I : 83 3 88 45 77
62 50 15 14

EXTRAGEREA a Il-a : 5 73 66 79
9 48 57 21 80

90 de minute în care ne punem mul
te nădejdi. Dar orice am scrie noi 
astăzi tot n-ar mai Dutea fi de prea 
mare folos. La ora aceasta, tricolorii 
știu bine ce au de făcut si. supuși de 
bună voie regulilor prohibitive, dar 
înțelepte, ale antrenorilor, nu se o- 
cuoă cu nimic altceva decit cu pre
gătirea pentru această victorie pe 
lingă care nu vor să treacă.

Vâ propunem. Drin urmare, sâ-i 
lăsăm pe cei unsprezece să-și vadă 
de tihnă și odihnă. Răducanu. Săt- 
măreanu. Antonescu. Dinu. Deleanu, 
Dumitru. Nunweiller. Troi. Dobrin. 
Dumitrache și Marcu simt, pro
babil cu suficientă răspundere greu
tatea calificării și au nevoie acum 
d° liniște pentru a putea miine 
după-amiază să intre pe teren proas
peți si calmi, optimiști si puternici. 
Să-i lăsăm, să le urăm SUCCES, și 
să stăm puțin de vorbă intre noi — 
spectatorii.

Să vorbim, de pildă, despre calm 
si elan. Trecutele confruntări in
ternaționale ne-au demonstrat. cu 
puterea de convingere a faptelor, că

Academia Republicii Socialiste 
România a organizat, vineri, prin 
secția sa de științe geologice, geofi
zice și geografice, o adunare come
morativă consacrată împlinirii a 100 
de ani' de la nașterea savantului 
francez Emmanuel de Martonnc.

Reputat om de știință, organizator 
și animator al mișcării geografice 
franceze din prima jumătate a seco
lului al XX-lea, Emmanuel de Mar- 
lonne și-a adus o contribuție de sea
mă la dezvoltarea și afirmarea geo
grafiei moderne pe plan mondial. 
Opera sa științifică cuprinde aproape 
toate ramurile acestei discipline, dar, 
mai ales, gcomorfologia și geografia 
regională.

Emmanuel de Martonne a între
prins studii asupra teritoriului țârii 
noastre, materializate într-un mare 
număr de articole și lucrări de o 
înaltă valoare științifică, cărora li 
se adaugă prelegerile de specialitate 
ținute la Universitatea din Cluj.

Cu acest prilej, acad. Saba Ștefă- 
nescu, prof. Vintilă Mihăilescu, prof. 
Tiberiu Morarip, membru corespon
dent al Academiei, prof. Grigore Po- 
sea, dr. Iloria Grumăzescu și cerce
tător Șerban Dragomirescu au evocat 
viața și activitatea eminentului geo
graf.

Printre ‘invitați se afla șl Francis 
Levasseur, ambasadorul Franței la 
București.

★
Vineri la amiază, profesorului 

Raoul Verdigre din Belgia i-a fost 
conferit titlul de doctor honoris 
causa al Universității din București, 
pentru merite științifice deosebite in 
domeniul filologiei clasice.

La festivitatea care a avut loc în 
amfiteatrul „Alexandru Odobescu" 
au luat parte cadre didactice uni
versitare, cercetători științifici, pre
cum și reprezentanți ai Ambasadei 
Belgiei la București. Renumitul filo
log belgian, profesor la Universita
tea din Bruxelles, a fost felicitat, in 
numele oamenilor de știință și corpu
lui profesoral universitar bucureștean, 
de prof. dr. docent George Ciucu, 
rectorul Universității, acad. Alexan
dru Graur și prof. dr. Paul Miclău, 
decanul Facultății de limbi romanice, 
clasice și orientale.

Prof. dr. Raoul Verdiere a mulțu
mit călduros pentru onoarea ce i s-a 
făcut de a fi distins cu acest înalt 
titlu al Universității bucureștene. El 
a relevat, totodată, activitatea re
marcabilă a specialiștilor români in 
domeniul disciplinelor umaniste, a 
limbilor și literaturilor clasice.

■ir

Vineri la amiază, Ia clubul Am
basadei Marii Britanii din București, 
a avut loc o conferință de presă pri
lejuită de lucrările reuniunii Comi
tetului mixt de marketing româno- 
britanic, care au avut loc recent in 
Capitală.

Cu această ocazie, dl. George W. 
Abbot, președintele părții britanice, 
a prezentat unele aspecte ale preo
cupărilor acestui comitet in vederea 
promovării unor noi produse româ
nești pe piața engleză. îndeosebi a 
mașinilor unelte, mașinilor agricole, 
motoarelor electrice și autovehicu
lelor. In urma vizitelor întreprinse 
în diferite uzine și fabrici din Bucu
rești, Craiova, Cimpulung și Brașov, 
experții britanici au apreciat calita
tea unor produse românești, compe
titivitatea lor pe piața internațională. 
De asemenea, au fost subliniate po
sibilitățile largi de cooperare intre 
firme engleze și institute de proiec
tări din țara noastră.

★
în cadrul Zilelor muzicii din R.D. 

Germană, care se desfășoară in țara 
noastră, Opera Română din Bucu
rești a prezentat vineri seara un 
spectacol cu ..Don Juan" de Mozart. 
Soliștii Operei de stat din Berlin — 
Jutta Vulpius, Renate Hoff, Vaclav 
Zitek, Siegfried Vogel, Eberhard 
Buchner și Peter Olesch — au inter
pretat rolurile principale, alături de 
artiștii noștri Magdalena Cononovici 
și Valentin Loghin. La pupitru a a- 
părut un alt oaspete din R.D. Ger
mană : dirijorul Heinz Rogner.

★
In aceeași seară, sala Ateneului 

Român a găzduit concertul Orches
trei simfonice a Filarmonicii „Geor
ge Enescu", la care și-a dat con
cursul cunoscuta violonistă poloneză 
Wanda Wilkomirska. Solista a inter
pretat Concertul pentru vioară de 
Alban Berg, in program figurind, de 
asemenea, Suita a II-a de George 
Enescu și Simfonia a IX-a de Schu
bert. Conducerea muzicală a fost 
încredințată dirijorului Remus Tzin- 
coca din Canada.

(Agerpres) 

publicul nostru nu cade in greșeli
le grave săvirsite pe alte stadioane 
alo mapamondului, dar si că nu po
sedă incă marea arta a încurajării. 
Oricit am lăuda publicul de la me
ciurile cu Portugalia și cu Ceho
slovacia. nu putem uita, totuși, pu
blicul din ziua cind am pierdut 
punctele calificării pentru Olim
piadă sau din alte zile cind am pier
dut alte puncte prețioase... chiar pe 
stadionul ,.23 August". Trăind meciul 
la cea mai înaltă tensiune. avem 
posibilitatea — si datoria morală fată 
de soccerul nostru pornit pe dru
mul consacrării — să ne încurajăm 
reprezentanții cu toată convingerea, 
indiferent de fazele pe care le vor 
reuși ori nu le vor reuși intr-un mo
ment sau altul, indiferent cui va 
zimbi capricioasa Fortuna intr-un 
moment sau altul. Ai noștri unspre
zece joacă la noi acasă, si trebuie 
să-i ajutăm să simtă că joacă la noi 
acasă. Dacă nu vom osteni o clină, 
noi, in tribună, nu vor osteni o clipă 
nici ei. în arenă.

Este bine. insă, este necesar ca e- 
lanul. dorința de victorie si tensiu
nea partidei să nu ne facă să ne 
pierdem calmul. Jucătorii vor arun
ca in luptă toată forța lor. de aceea 
vom asista probabil si la faulturi. Să 
nu ne pierdem insă cumpătul : 6ă 
avem încredere că arbitrii austrieci 
— recunoscuti pentru probitate și 
exigentă — vor tine bine in mină 
frinele jocului. Nici o clipă să nu 
cădem prinși in plasa nervilor, să 
nu cădem pentru că românului ii 
stă bine să respecte curatul spirit 
al sportivității. Să fim optimiști și 
Incandescenți dar calmi si reveren- 
tioși cu partenerul de întrecere. Alt
fel spus să facem totul pentru ca 
In minutul 91. si după aceea, noi. 
spectatorii, să nu avem nimic a ne 
reproșa.

G. MITROI

Excelen(el Sale
Domnului EPHRAIM KATZIR

Președintele Israelului
TEL AVIV

Cu prilejul instalării Excelentei Voastre In înalta funcție de pre
ședinte al statului Israel, vă adresez sincere felicitări, precum și urări 
de pace și prosperitate poporului israelian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Adunare festivă cu prilejul aniversării 
a 15 ani de la constituirea Asociației 

de prietenie sovielo-rotnână
Aniversarea unui deceniu și ju

mătate de la constituirea Asociației 
de prietenie sovieto-românâ a fost 
marcată, vineri după-amiază In Ca
pitală, printr-o adunare festivă or
ganizată la Casa prieteniei româno- 
sovietice.

La adunare au participat tovarășii 
Maria Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Mihail Roșianu, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului general A.R.L.U.S., 
academicienii Petre Constan ti nescu- 
Iași și Iorgu Iordan, vicepreședinți 
ai Consiliului general A.R.L.U.S.. 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție Ia C.C. al P.C.R., funcționari 
superiori din M.A.E.. precum si V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

Constituirea în urmă cu 15 ani a 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă constituie un moment important 
in cronica prieteniei româno-sovie- 
tice, a spus in cuvintul său Mihail 
Roșianu, reprezintă expresia vie a 
relațiilor tradiționale de prietenie, 
solidaritate și colaborare multilatera
lă statornicite între P.C.R. și 
P.C.U.S., intre popoarele și țările 
noastre, relații bazate pe comunita
tea orinduirii sociale, a ideologiei și 
țelurilor fundamentale, pe principiile 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar.

Subliniind că România situează in 
mod statornic in centrul politicii sale 
externe prietenia și colaborarea cu 
toate statele socialiste, preocuparea 
neabătută pentru extinderea si adin- 
cirea continuă a legăturilor româno- 
sovietice. vorbitorul a relevat 
perspectivele largi pentru dezvol
tarea acestor relații deschise de in
ti Ini rile si convorbirile dintre con
ducătorii de partid si de stat ai 
României și Uniunii Sovietice, pre

Adunări consacrate
Zilei eliberării Africii

ziua eliberării Africii, sărbătorită- 
de toate forțele progresiste din lume, 
precum și aniversarea a 10 ani de la 
crearea Organizației Unității Afri
cane, au fost marcate la București 
printr-o adunare organizată de Liga 
română de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, oameni de 
artă și cultură, un mare număr de 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile din Capitală.

Au luat, de asemenea, parte amba
sadori ai unor țări africane acredi
tați la București, studenți din țările 
Africii înscriși la institutele de învă- 
țămint bucureștene, precum și spe
cialiști din aceste țări care se află in 
țara noastră.

Adunarea a fost deschisă de prof. 
Mihail Ghelmegeanu, vicepreședinte 
al Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa.

Despre importanța evenimentului 
a vorbit Dumitru Joița, prim-vice- 
președinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București.

După ce a arătat că procesul eli
berării naționale, decolonizării și 
emancipării popoarelor din Africa, 
accesul acestora la o existență de 
sine stătătoare. formarea statelor 
independente și suverane constituie 
unul din factorii caracteristici ai 
dezvoltării societății omenești con
temporane, vorbitorul a trecut în re
vistă succesele înregistrate de po
poarele din Africa în lupta pentru

UN NOU SUCCES
AL JUNIOARELOR NOASTRE 

LA CAMPIONATELE 
EUROPENE DE POPICE

Campionatele europene de popice 
pentru juniori șl junioare s-au în
cheiat in localitatea cehoslovacă 
Prerov cu desfășurarea probelor in
dividuale. Un frumos succes a ob
ținut sportiva româncă Vasilica Pin- 
țea, care a cucerit titlul european in 
proba feminină, cu 1 213 p.d. Pe locul 
secund s-a clasat Agnes Vatzi (Unga
ria) — 1 210 p.d., iar pe locul trei 
Elisabeta Szilagyi (România) —
1 156 p.d.

în concursul masculin, pe primul 
loc s-a situat B. Csany (Ungaria) cu
2 659 p.d.

JOCURILE BALCANICE 
DE VOLEI

După o zi de odihnă, in sala 
„Olimpia" din Timișoara au fost re
luate ieri Jocurile balcanice de volei, 
în competiția feminină, echipa Ro
mâniei a învins cu scorul de 3—0 
(15—2, 15—0, 15—4) formația Turciei.

Turneul masculin a programat trei 
partide. Selecționata României a 
intilnit echipa Turciei, pe care 
a intrecut-o cu scorul de 3—0 
(15—8, 15—8. 15—3). în celelalte 

două jocuri au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate: Grecia—Albania 
3—0 (15—12, 15—10, 15—4); Bulga
ria—Iugoslavia 3—1 (15—10. 15—6, 
13—13, 15—11).

Competiția se încheie astăzi. 

cum și de Tratatul de prietenie, co
laborare și asistentă mutuală. înche
iat intre cele două țări.

în activitatea sa. A.R.L.U.S.-ul. * 
continuat vorbitorul, intretine per
manente relații rodnice de colabo
rare cu Asociația de prietenie so
x'ieto-română. asociație frățească a 
cărei aniversare o sărbătorim astăzi.

Folosesc acest prilej, a spus in în
cheiere vorbitorul, pentru a adresa, 
din toată inima, conducerii centra
le a Asociației de prietenie covieto- 
română, tuturor activiștilor ei, sin
cerele noastre urări de noi succese 
în activitatea lor consacrată edifi
cării comunismului in Uniunea So
vietică. pentru fericirea și prosperi
tatea poporului său. pentru triumful 
cauzei păcii si prieteniei Intre toate 
popoarele lumii.

Dind o înaltă apreciere relațiilor 
de prietenie frățească dintre po
poarele și statele noastre socialiste, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București. V. I. Drozdenko, a spus : 
Noi sintem mindri că inspiratorii dez
voltării si perfecționării acestei prie
tenii sint partidele noastre comunis
te. Azi constatăm cu bucurie că A- 
sociatia de prietenie sovieto-română 
și Asociația română pentru legătu
rile de prietenie cu Uniunea Sovie
tică (A.R.L.U.S.) contribuie, prin ac
tivitatea lor multilaterală, la adin- 
cirea și lărgirea relațiilor sovieto- 
române. la dezvoltarea contactelor 
intre organizațiile obștești din cele 
două tăvi, aduc un aport util la în
tărirea prieteniei frătesti dintre po
poarele Uniunii Sovietice și Româ
niei.

★
La sfîrșltul adunării a fost pre

zentat filmul artistic sovietic „Ti
nerii".

(Agerpres)

consolidarea independenței și suvera
nității naționale, pentru dezvoltarea 
economică, socială și culturală, rolul 
deosebit de important al Organizației 
Unității Africane in acțiunile po
poarelor de pe acest continent pen
tru progres și prosperitate. Așa cum 
este cunoscut — a spus apoi vorbi
torul — România a stabilit și dez
voltă relații de prietenie și colabo
rare reciproc avantajoase cu majori
tatea statelor .africane, in spiritul 
consolidării păcii și extinderii colabo
rării internaționale. Un moment de 
o deosebită importanță in dezvoltarea 
acestor relații l-a constituit vizita fă
cută de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in primăvara anului trecut in țările 
Africii. Ea a reprezentat o puternică 
manifestare a politicii externe a 
partidului și statului nostru de soli
daritate cu țările care au scuturat 
jugul colonial, cu mișcările de eli
berare națională, cu toate popoarele 
angajate in lupta pentru apărarea 
și consolidarea independentei, împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului. pentru 
progres, securitate și pace in lume.

A luat apoi cuvintul Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului de in
formare al O.N.U. la București, care 
după ce a subliniat rolul pe care-1 
joacă O.N.U. in lupta împotriva co
lonialismului și discriminării rasia
le, pentru libertate, independență și 
egalitate, a spus : „în mesajul adre
sat Organizației Unității Africane, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat, cu 
forța și claritatea care il caracteri
zează. că România nu va înceta 
niciodată să acorde sprijinul său po
litic, diplomatic, moral și material 
mișcărilor de eliberare națională și 
luptei antisegregaționiste care se 
desfășoară in Africa. în persoana 
președintelui Nicolae Ceaușescu, a- 
cest prestigios om de stat al epocii 
noastre, aș vrea să aduc aici un 
profund omagiu acțiunilor neobosite 
desfășurate de România pentru con
solidarea principiilor fundamentala 
ale Cartei Națiunilor Unite".

★
Cu același prilej, in centrele uni

versitare din Cluj, Craiova, Galați, 
Iași, Timișoara au avut loc adunări 
și conferințe, la care profesori și stu
denți români și africani au vorbit 
despre semnificația acestei zile.

Conferințele au fost urmate de fil
me documentare in care au fost re
date aspecte din timpul vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu in li
nele țări din Africa și de specta
cole folclorice oferite de tineri afri
cani care studiază în țara noastră.

(Agerpres)

CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE . 

DE TENIS ALE FRANȚEI 
Vineri după amiază, pe terenurile 

de la Roland Garros, au continuat 
intrecerile pentru campionatele in
ternaționale de tenis ale Franței. Ilie 
Năstase l-a intrecut, in turul II, pe 
cehoslovacul Jiri Hrebec (6—2, 6—4). 
Surpriza zilei : eliminarea, din pri
mul tur, a cunoscutului jucător aus
tralian John Newcombe (3—7, 1—6 
cu Holecek).

Alte rezultate: Villa'—Gimeno 6—2,
5— 7, 8—6. Gorman—Vasquez 6—3,
6— 3 ; Jauffret—Franulovici 6—4,
7— 6; Taylor—Metreveli 6—4. 6—4 ;
Kodes—Cramer 6—1. 6—0 ; Parun— 
Mulligan 6—4. 7—5 ; Fassbender—
Lara 6—4, 7—6.



viața internațională
Reuniunea multilaterală 

de la Helsinki
• ȘEDINȚA PLENARĂ DE VINERI • PROPUNERE ROMA

NEASCA LARG SPRIJINITA DE DELEGAȚI

HELSINKI 25 — Trimisul nostru 
•oecial. D. Ținu, transmite : Vineri, 
participant!! la reuniunea multilate
rală de la Helsinki consacrată pre
gătirii conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa s-au Întrunit 
in ședință plenară. Cu acest prilej, 
a i fost prezentate rapoarte cu pri
vire la activitatea grupurilor de lu
cru pentru chestiunile de procedură 
și pentru problemele financiare,

Lulnd cuvintul, reprezentantul 
României, ambasadorul Valentin Li- 
patți. a propus ca problema locului 
i’nde sc vor desfășura cele trei faze 
a'.e conferinței să fie examinată in 
grupul de lucru pentru chestiunile 
de procedură. Această propunere a 
fost lare sprijinită, pronuntindu-se 
in favoarea ei reprezentanții urmâ- 
’oarelor țâri : Malta. Portugalia. Ita- 
ba. U.R.S.S., R.F. G-’rmania, Iugo
slavia, Spania, R.D. Germană, Polo

nia, Franța. Irlanda. Ungaria, Olan
da. Luxemburg. Prin consens, s-a 
hotărit ca grupul de lucru respectiv 
să treacă la examinarea acestei pro
bleme in zilele imediat următoare 
și să raporteze apoi reuniunii ple
nare despre rezultatele activității 
sale.

în aceeași ședință s-a stabilit pro
gramul de activitate pentru perioada 
25 mai — 1 iunie, pornindu-se de la 
considerentul intensificării eforturi
lor in vederea finalizării documen
telor corespunzătoare.

Viitoarea ședință plenară va avea 
loc la 1 iunie.

în cursul după-amlezli a conti
nuat activitatea in grupurile de lu
cru privind cooperarea economică și 
tehnjco-științifică, cooperarea cultu
rală și principiile ce vor trebui să 
guverneze relațiile dintre statele 
participante.

Este necesar să fie consolidate tendințele
pozitive pe arena mondială

KABUL 25 (Agerpres). — în co
municatul sovieto-afgan. dat publi
cității la încheierea vizitei în Afga
nistan a lui N. Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. părțile au constatat îmbu
nătățirea climatului politic interna
țional și au subliniat necesitatea con
solidării tendințelor pozitive in po- 
1 tlca mondială. Uniunea Sovietică șl 
Afganistanul consideră că înfăptui
rea, in curind, a conferinței euro
pene, chemată sâ pună bazele dez
voltării pașnice viitoare a Europei, 
!n condiții de securitate și de colabo
rare egală iu drepturi, va contribui 
la depășirea sciziunii continentului

în grupări politico-militare și co
respunde intereselor tuturor po
poarelor.

★
MOSCOVA 25 (Agerpres). — An

drei Gromiko. ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, a avut 
convorbiri cu Roberto Gaja, secre
tar general al Ministerului Afacerilor 
Externe al Italiei. După cum preci
zează agenția T.A.S.S., au fost dis
cutate, cu acest prilej, probleme le
gate de finalizarea consultărilor mul
tilaterale de la Helsinki și desfășu
rarea conferinței europene, aspecte 
ale situației internaționale de inte
res comun.

Cancelarul Austriei se pronunță pentru
dezangajarea militară în Europa

VIENA 25 (Corespondență de la 
C. Vlad). Cancelarul federal al Aus
triei, Bruno Kreisky, a enunțat în
tr-o cuvintare rostită la Viena. pro
blemele care — după părerea sa — 
ar trebui examinate de apropiata 
conferință general-europeană pentru 
securitate și cooperare. Cancelarul 
austriac a citat în primul rind. as
pectele dezangajării militare pe con
tinent, referindu-se. în mod concret, 
la necesitatea retragerii trupelor a- 
flatc pe teritorii străine, condițiile

garantării securității politice a sta
telor.

Este important — a continuat can
celarul federal — ca pe ordinea de 
zi a conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare să fi
gureze problemele cooperării între 
țările continentului. Cancelarul aus
triac a subliniat că. pentru realizarea 
unor progrese pe calea îmbunătățirii 
climatului european, este necesar să 
se manifeste încredere tn relațiile 
dintre state.

Ceremonia oficială a instalării 
președintelui Argentinei H. Campora
• SOLIDARITATE CU ȚĂRILE CARE LUPTA ÎMPOTRIVA IMPERIALISMULUI
• NOUL GUVERN VA STABILI RELAȚII DIPLOMATICE CU CUBA, R. D.

VIETNAM ;i R. P. D. COREEANA
BUENOS AIRES 25 — Trimisul

special, V. PAunescu, transmite : în 
cadrul unei ceremonii solemne, care 
s-a desfășurat la palatul Congresului 
Național din Buenos Aires, in pre
zența parlamentarilor aleși In urma 
scrutinului de la 11 martie și a șe
filor celor peste 60 de delegații și 
misiuni străine, invitate să participe 
la actul Învestiturii, președintele Ar
gentinei, Hector Campora. și vicepre
ședintele țării, Vicente Solano Lima, 
au depus jurămintul cu prilejul 
instalării în noile funcții.

La ceremoniile prilejuite de Insta
larea noului președinte al Argentinei 
a participat și o delegație a Repu
blicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Miron Constantlnescu, vice
președinte al Consiliului de Stat.

Președintele Hector Campora a 
prezentat. în fața camerelor reunite 
ale Congresului Național, mesajul 
inaugural adresat națiunii. După ce a 
trecut in revistă evenimentele care 
au urmat înlăturării de la putere, în 
1955, a fostului președinte Juan Pe
ron, fondatorul mișcării justițialiste, 
Hector Campora a criticat orienta
rea și politica guvernelor civile și 
militare ulterioare, care au dus la 
„stagnare economică, dependență ex
ternă și adoptarea unor măsuri dic
tatoriale. antipopulare11. El a declarat 
că guvernul său va controla investi
țiile străine și autohtone, instituind, 
totodată, monopolul statului asupra 
exportului.
' Șeful statului a adresat un apel 
Congresului Național pentru a adop
ta proiectul de lege guvernamental 
privind amnistierea deținuților poli
tici.

Rcferindu-se la rolul forțelor ar
mate. președintele Campora a men
ționat că acestea trebuie sâ fie 
subordonate guvernului, ele trebuind 
să vegheze la menținerea păcii in 
baza ordinelor președintelui si a pre
vederilor Constituției.

Abordînd coordonatele politicii ex
terne. președintele Argentinei a de
clarat că tara sa dorește să între
țină relații diplomatice cu toate sta
tele lumii, fără nici o deosebire. Gu
vernul meu. a afirmat el. se va si
tua permanent pe o poziție de soli
daritate cu țările care luptă împo
triva imperialismului, pentru elibe
rare și nu va sta niciodată alături 
de exploatatori. El a subliniat că 
noul guvern va trece la recunoaș
terea imediată a Cubei. R. D. Viet
nam și R.P.D. Coreene.

Președintele Hector Campora s-a 
declarat _ adept gl întăririi relațiilor 
dintre țările în curs de dezvoltare, 
în special dintre cele aflate ne con
tinentul latino-american.

La încheierea festivităților, delega
țiile străine, participante la ceremo
nia instalării, au fost prezentate nou
lui președinte al Argentinei. Cu acest 
prilej, tovarășul Miron Constantincs- 
cu, conducătorul delegației române, a 
înminat președintelui Hector Cam
pora mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Șeful statului argentinean a 
exprimat mulțumiri și a transmis 
urări de fericire și prosperitate pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și po
porului român.

MITINGUL 
POPULAR

DELA KHARTUM
KHARTUM 25 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei dc-a patra aniversări a 
revoluției de la 25 mai 1969, la Khar
tum a avut loc, vineri, un miting 
popular la care au asistat președin
tele Gaafar Nimeiri și alte oficiali
tăți sudaneze, precum și delegațiile 
de peste hotare șl membri ai corpu
lui diplomatic. Din țara noastră a 
asistat delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C.C, al P.C.R.

Adresîndu-se participanților, pre
ședintele Nimeiri a relevat succesele 
obținute de poporul sudanez in toate 
domeniile. Totuși, a spus el, rămîn 
încă multe de făcut, subliniind că 
există voința .și capacitatea de a în
făptui aceste obiective, în conformi
tate cu aspirațiile națiunii sudaneze.

Festivitățile s-au încheiat printr-o 
paradă militară

LA NAȚIUNILE UNITE

B0NN; Bundesratul a ratificat Tratatul privind
bazele relațiilor dintre
BONN 25 (Agerpres). — Procedura 

parlamentară de ratificare a Trata
tului privind bazele relațiilor dintre 
Republica Federală Germania și Re
publica Democrată Germană, precum 
și a legii privind depunerea candida
turii R.F.G. pentru admiterea in

„ZBORUL DE SALVARE"
CAPE KENNEDY 25 (Agerpres). — 

La 11 zile după lansarea stației spa
țiale „Skylab11 — deci cu o întirziere 
de 10 zile — vineri, la ora 15.00, ora 
Bucureștiului, a fost aprinsă la Cape 
Kennedy racheta „Saturn-1 B“. care 
a propulsat pe o orbită circumteres- 
tră o cabină .,Apollo- modificată, a- 
vind la bord un echipaj uman alcă
tuit din astronauții Charles Conrad, 
Joseph Kerwin și Paul Weitz.

Reamintim că debutul zborului ce
lor trei astronau'ți a fost aminat ca 
urmare a unor defecțiuni ivite la 
puțin timp de La lansarea stației :

1NT1LN1REA PREMIERULUI AUSTRALIEI 
CU DELEGAȚIA SINDICALĂ ROMÂNĂ

Cu acest prilej, au fost transmise urări de sănătate și succes 
conducătorilor României

CANBERRA 25 (Agerpres). — De
legația sindicală română, condusă 
de Teodor Prunea, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., membru 
al Comitetului Executiv al Consi
liului Central al U.G.S.R., care se 
află în vizită in Australia, la invita
ția Uniunii Sindicatelor Muncitorilor 
din Metalurgie, a fost primită, la 
Canberra, de primul ministru Ed
ward Gough Whltlam. In timpul 
convorbirii, desfășurată într-o at
mosferă cordială și prietenească, de
legația a transmis un mesaj de sa
lut din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al

întrevederile ambasadorului 

român cu conducătorii

P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat, șl a tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România. La rindul său, premierul 
australian a transmis conducătorilor 
români urări de sănătate și succes 
și și-a exprimat speranța într-o vii
toare întilnire cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în aceeași zi, delegația a avut o 
întilnire cu secretarul general al 
Partidului laburist din Australia, 
David Coombs, și cu alți membri ai 
Comitetului Executiv al partidului, 
în cursul convorbirilor s-a expri
mat dorința reciprocă de dezvoltare 
a relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul laburist din Aus
tralia.

în cursul zilei de 23 mal, delega
ția sindicală română a fost primită, 
la Melbourne, de Robert J. Hawke, 
președintele Consiliului Australian 
al Sindicatelor, și de secretarul ge
neral al consiliului.

R. I. G. si R. D. G.
5

O.N.U., s-a încheiat, vineri, prin a- 
doptarea celor două texte de către 
Bundesrat — camera superioară a 
parlamentului vest-german.

După cum s-a anunțat, cele două 
texte au fost adoptate, cu o mare 
majoritate, de către Bundestag.

SĂPTĂNIlNA SOLIDARITĂȚII 
CU POPOARELE DIN AFRICA
NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager

pres). — La Națiunile Unite a fost 
inaugurată, în cadru festiv, Săptă- 
mina solidarității cu popoarele 
din Africa aflate sub jugul colonia
lismului. care luptă pentru libertate, 
independență și egalitate In drep
turi. Această acțiune are loc in 
baza unei rezoluții adoptate la ul
tima sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U.

La sediul Națiunilor Unite din 
New York a avut, loc o ședință fes
tivă a Comitetului O.N.U. pentru 
decolonizare, la care au participat 
delegații statelor membre, precum 
și reprezentanți ai organismelor 
O.N.U. ce se ocupă de problemele 
coloniale. Participanții s-au declarat 
pentru intensificarea acțiunilor Na
țiunilor Unite in vederea lichidării 
ultimelor enclave ale colonialismu
lui.

P.S.C. și P.S.D. din Suedia
STOCKHOLM 25 (Agerpres)- — 

Președintele Partidului de Stînga- 
Comuniștii din Suedia, C. H. Her- 
mansson, a primit pe ambasadorul 
țării noastre in Suedia, Dumitru 
Lazăr, cu care a avut o convorbire. 
In cursul întrevederii, ambasadorul 
român a transmis din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, un salut tovărășesc și urări 
de succes in muncă. Mulțumind, to
varășul C. H. Hermansson a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut frățesc și cele mai bune 
urări. Au fost abordate unele pro
bleme de interes comun privind 
dezvoltarea in continuare a relațiilor 
de prietenie dintre cele două par
tide.

De asemenea, ambasadorul român 
a fost primit de Sten Andersson, 
secretar general al Partidului Social- 
Democrat din Suedia. Cu acest pri
lej, au fost discutate aspecte ale ex
tinderii raporturilor dintre P.C.R. 
și P.S.D. din Suedia.

COLUMBIA

Ambasadorul român primit 
de președintele republicii

BOGOTA 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Columbia, Mi- 
sael Pastrana Borrero, l-a primit pe 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Bogota,» Octavian Băr- 
bulescu, cu prilejul plecării sale de
finitive de la post.

In cadrul convorbirilor au fost 
abordate o serie de probleme pri
vind promovarea relațiilor româno- 
columbiene. Președintele Columbiei 
a transmis un cordial mesaj de prie
tenie președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae Ceaușescu, 
și urări de prosperitate poporului 
român.

A MISIUNII „SKYLAB"
după 63 de secunde de zbor în stra
turile atmosferei terestre, o porțiu
ne a scutului de aluminiu — conce
put pentru protecția împotriva me
teoriților — s-a deteriorat.

în eventualitatea reușitei „zborului 
de salvare" efectuat de cei trei as- 
tronauți, respectiv redresarea panou
rilor generatoare de energie și scă
derea temperaturii in interiorul sta
ției (in prezent, de 49 grade Celsius), 
misiunea „Skylab" ar urma să des
fășoare un complex program de cer
cetări medicale și experiențe știin
țifice.

i PARIS.- Al 30-lea Salon internațional j
| ai aeronauticii și spațiului j

Aripi românești pe aeroportul Le Bourget i

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEII1*

CONFERINȚA EUROPEANĂ
ca premisă a unei trainice securități

Publicăm, în continuare, răspunsuri ia întrebările ziaru
lui „Scînteia" : „CUM APRECIAȚ1 EVOLUȚIA Șl STADIUL 
ACTUAL AL LUCRĂRILOR PREGĂTITOARE DE LA HEL
SINKI ? CE CONSIDERAȚI CĂ ESTE DE FĂCUT PENTRU CA 
DEBUTUL CONFERINȚEI SA SE DESFĂȘOARE SUB CELE 
MAI BUNE AUSPICII ?' — adresate unor personalități ale 
vieții publice dintr-o serie de țări europene și unor 
membri ai delegațiilor participante la reuniunea de la Hel
sinki.

L J.A.R. — Industria
’ Aeronautică Română
) — iată o denumire
i veche de citeva de-
1 cenii, care apare as-
l lăzi în compania ce-
) lor mai ilustre firme
j ale aviației internațio-
t nale la o manifestare
' considera'ă ca fiind
i cea mai amplă și mai
. prestigioasă din lume.
) Așa cum se știe, ce- 
I rut Parisului a cunos-
’ cut încă de la începu-
\ tul secolului cutezan-
i ța aripilor românești.
1 Zborurile unor pio-
l nieri ai aviației, ca
’ Traian Vuia, au intrat
) in cronica temerarei
i ascensiuni a omului
' către înaltul cerului.
I De altfel, un succint
I istoric al expoziției de
) la Paris consemnează
t faptul că la a doua e-
' diție a salonului, în
) 1910, principala nouta

te a constituit-o „un 
aeroplan cu turbo- 
propulsor, COANDA, 
care a fost adevăratul 
înaintaș al avioanelor 
cu reacție".

Avind asemenea
înaintași. industria
aeronautică din țara 
noastră cunoaște un 
nou avint, ilustrind 
dezvoltarea generală a 
industriei și economiei 
României socialiste. 
Printre cele 16 țări 
care prezintă aparate 
de zbor, industria 
noastră aeronautică 
expune în cadrul salo
nului șase aparate de 
diverse tipuri.

Ilustrind vocația po
liticii României de co
operare și colaborare 
economică cu diverse 
țări ale lumii, l.A.R. 
prezintă pentru prima 
oară un elicopter 
l.A.R. — 316 B - A-

REZULTATELE CONFIRMĂ

UTILITATEA EFORTURILOR

BRUNO PITTERMANN, fost 
vicecancelar federal al Aus
triei, președintele Internațio
nalei socialiste : jdeea unei 
conferințe general-europene a fost 
lansată pentru prima oară de con
sfătuirea de la București a țârilor 
socialiste participante La Tratatul 
de la Varșovia și reafirmată de 
acestea, de atunci, cu diferite alte 
prilejuri. Personal, m-am exprimat 
încă de atunci in favoarea întruni
rii unei asemenea conferințe. In 
acest moment, pornind de la rezul
tatele reuniunii pregătitoare de la 
Helsinki, putem spune că întruni
rea forumului general european, 
la sfîrșitul lui iunie sau începutul 
iui iulie, poate fi considerată ca o 
certitudine. Pentru aceasta 6-a 
consumat o muncă intensă — este 
vorba, evident, de probleme de 
mare complexitate — toate țările 
participante la reuniunea de La 
Helsinki avind posibilitatea de a 
•e pronunța asupra temelor ce ur
mează să fie incluse pe ordinea de 
zL Fiecare țară a venit la Helsinki 
cu propria poziție, reflectlnd pro
priile interese naționale, propria 
atitudine in problemele păcii și 
securității pe continent Esențial 
este însă, în această situație de 
fapt, ca în dezbaterea general-eu
ropeană asupra marilor probleme 
ale continentului să fie abandonată 
definitiv mentalitatea blocurilor 
militare — oare conferința nu ur
mărește și depășirea stării de di
viziune a Europei ? — precum 
orice Încercare de a impune pro
priul punct de vedere, prin ten-

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

dințe de dictat sau hegemonie. 
Maniera in care au evoluat pinâ 
acum activitățile de la Helsinki 
constituie in acest sens o promi
siune. Evident, în fața noastră se 
află încă un drum îndelungat, pe 
traseul căruia în prezent se fac 
abia pași de început, iar sarcina 
conferinței de la Helsinki nu va ti 
ușoară. Rezultatele de pînă acum 
confirmă însă utilitatea eforturilor 
desfășurate". .

rii în domeniile economic, comer
cial, tehnic, științific și cultural va 
aduce, din punctul de vedere poli
tic și al încrederii, o importantă 
contribuție la dezvoltarea relațiilor 
între națiuni.

Firește, intr-un interval scurt, 
nu este de așteptat să se reali
zeze pe deplin un sistem care să 
asigure securitatea tuturor țărilor. 
Totuși, în atmosfera îmbunătățită 
pe care conferința o va crea, esxe 
posibil să se înainteze spre un nou 
sistem de relații, mai bun decit cel 
vechi, spre o apropiere intre na
țiuni, pe baza principiilor indepen
denței și înțelegerii reciproce. Din 
acest punct de vedere, printr-o 
conduită realistă, și statele balca
nice își vor putea aduce, In mod 
necesar, o contribuție importantă 
la valorificarea acestor noi con
diții11.

jucat o serie de țări mici, ca El
veția și România, care au adus 
o contribuție importantă la progre
sul consultărilor, la o temeinică 
pregătire a viitoarei conferințe11.

CONȘTIINȚA RESPONSABI

LITĂȚII PENTRU ABOLI

REA POLITICII DE FORȚĂ

UN SISTEM DE RELAȚII ROLUL IMPORTANT AL ȚĂ

MONSENIORUL JOSEPH 
ZABKAN, reprezentantul Va
ticanului 
tilaterale 
„Condițiile 
conferinței 
lente. Aceasta 
unei activități susținute.

CARE SĂ ASIGURE APRO- RILOR MICI Șl MIJLOCII

PIEREA Șl ÎNCREDEREA ÎN EDIFICAREA SECU-

INTRE NAȚIUNI RITĂȚII

ORHAN ALP, președintele 
Comisiei pentru problemele 
externe o Medjlisului (parla
mentul turc) : ..I” cadrul lu- 
crărilor de pregătire multilaterală 
a conferinței pentru 
colaborare în Europa, care se des
fășoară la Helsinki din noiembrie 
1972, cu participarea a 32 de state 
europene, a S.U.A. și Canadei, a 
fost înregistrat un mare progres. 
La fel ca toți ceilalți participant!. 
Turcia dorește sincer ca aceste lu
crări să se încheie cu rezultate po
zitive, în vederea organizării in 
cursul lunii viitoare a conferinței 
propriu-zlse. Slntem convinși că, 
dacă lucrările pregătitoare vor u 
valorificate în mod coresDunzâtor 
și dacă problemele existente vor 
fi analizate cu bunăvoință reci
procă, se vor putea obține rezulta
tele pozitive și concrete pe care ie 
așteptăm. Multiplicarea colabora-

securitate și

șefEDUARD BRUNNER, ... 
adjunct al delegației Elveției 
la convorbirile multilaterale 
de la Helsinki : „Ne apropiem 
de încheierea'consultărilor noasrre 
pregătitoare. Consider că s-au creat 
condiții propice unei bune desfășu
rări a conferinței propriu-zlse. în 
primul rind, atmosfera care s-a In
staurat in timpul consultărilor este 
o atmosferă de cooperare, optimis
tă. Dacă lucrările s-au prelungit 
mai mult decît se aștepta, aceasta 
este o dovadă a seriozității și pro
funzimii cu care au fost abordate 
problemele ce ne-au stat in față, 
în vederea formulării clare a 
obiectivelor conferinței. In aceasta 
activitate susținută — care nu s-a 
desfășurat numai în ședințe ple
nare și in grupuri de lucru, ci și 
în cadrul a nenumărate întîlnlrl 
neoficiale — un rol important au

la convorbirile mul- 
de la Helsinki : 

create pentru convocarea 
europene sint exce- 

reprezintă rodul 
___  —__________________ Demara
jul nu a fost simplu din două mo
tive : unul de ordin tehnic, dat 
fiind dificultățile unor tratative 
multilaterale de 
gură ; celălalt ___
fond, decurgind din unele 
biri esențiale in pozițiile 
participante. Dacă primul obstacol 
a fost depășit, odată cu experiența 
ciștigată, cel de-al doilea obligă la 
eforturi permanente pentru ca. pe 
deasupra acestor deosebiri, să gă
sim calea spre înțelegere. In ceea 
ce privește conferința pe care o 
pregătim, și care va avea loc în 
mod sigur, în timpul cel mal scurt, 
sper că ea va fi încununată de 
succes. De obicei, în procesul ma
turizării, roadele nu apar imediat 
Indiferent dacă recolta va fi intru 
totul pe măsura așteptărilor noas
tre sau — cum este firesc — va 
fi de dorit ca această recoltă să 
fie și mai bogată, ea va reprezenta 
o contribuție utilă la formarea 
unei conștiințe comune a respon
sabilităților noastre pentru desti
nele popoarelor continentului, pen
tru edificarea unei lumi in care 
toate popoarele 6ă fie la adăpost 
de folosirea forței sau a oricărei a- 
menințări, in care să se întroneze 
buna înțelegere și să 6e dezvolte 
larg cooperarea intre state. Iată 
pentru ce sintem foarte convinși 
de importanța operei pe care o 
înfăptuim11.

tehnic, 
unor 

asemenea anver- 
motiv a fost de 

deose- 
s țațelor

louette 3, realizat !n i 
cooperare cu S.N.I.A.S. i 
— Franța, și avionul ) 
bimotor de 10 locuri i 
BN—2 Islander, con- ' 
struit în cooperare cu \ 
firme britanice. Un i 
birou al întreprinderi- j 
lor de comerț exte- l 
rior, Tehnoimportex- ’ 
port, găzduiește pe j 
specialiștii, ziariștii și ( 
vizitatorii salonului, J 
oferindu-le pliante, l 
documentații și expli- 1 
cații in legătură cu a- ) 
vioanele românești. i

Cel de-al 30-lea Sa- 1 
Ion internațional al \ 
aeronauticii și spațiu- i 
lui a fost inaugurat 1 
vineri după-amiază l 
de către primul mi- ’ 
nistru al Franței, ț 
Pierre Messmer.

Paul i
DIACONESCU ’

Paris, 25 '
______________________J

Încheierea lucrărilor 

Seminarului științific 

de la Varșovia

VARȘOVIA. — La Varșovia 
au°vut loc timP de trei zile lu
crările seminarului științific 
consacrat problematicii istoriei 
Revoluției din Octombrie și re
voluțiilor populare din alte țări 
europene. Au participat delega
ții din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Mongolia. Ungaria, 
R.D. Germană, Polonia, Româ
nia și U.R.S.S.

„Premisele revoluției din 
România" și „Transformările 
social-economice din România 
in anii revoluției democrat- 
populare" au fost intitulate re
feratele prezentate de Vladimir 
Zaharescu, șef de sector la 
Institutul de științe istorice și 
social-politice de pe lingi C.C. 
al P.C.R., și de Ion Chiper, cer
cetător principal la institutul de 
istorie „Nicolae lorga".

IUGOSLAVIA
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AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

Președintele Adunării 
Poporului a R.A.E., Ha£“ B3- 

dawi, l-a primit pe Petru Burlacu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Cairo. în cursul întreve
derii, s-a exprimat deplina satisfac
ție față de dezvoltarea continuu as
cendentă a relațiilor de prietenie_ și 
colaborare dintre cele două țări. 
Hafez Badawi a acceptat cu multă 
plăcere invitația Marii Adunări Na
ționale ca o delegație a Adunării 
Poporului din Egipt să facă o vizită 
in țara noastră.

Lu Phenian a soslt deleg3tia 
grupului român din Uniunea Inter
parlamentară, condusă de Corneliu 
Mănescu, președintele grupului, vice
președinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. care 
face o vizită în R.P.D. Coreeană, la 
invitația grupului parlamentar din 
această țară. La aeroport, delegația a 
fost intimpinată de Hon Hi Mun, 
vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene. în drum spre 
R.P.D. Coreeană, delegația a făcut 
o escală la Pekin, unde a fost întim- 
pinată de Iu Gian, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și de 
funcționari superiori din minister.

Expoziție de carte româ
nească în R.F.G. La Br3Unsch' 
weig are loc intilnirea delegațiilor de 
experți in problema manualelor șco
lare ale comisiilor pentru UNESCO 
din România și R.F.G. Delegația ro
mână esle condusă de Drof. dr. Jean 
Livescu, președintele Comisiei româ
ne pentru UNESCO, iar delegația 
vest-germană, de prof. dr. Georg 
Eckert, președintele Comisiei pentru 
UNESCO din R.F.G. Cu această oca
zie, la biblioteca orășenească din 
Wolfenbuttel s-a deschis o expoziție 
de carte românească de artă.

Comitetul national co
lumbian pentru apărarea 
bogățiilor naturale, 
la Bogota, îsi propune ca obiectiv 
principal limitarea pătrunderii mo
nopolurilor străine in economia tă
rii. Din comitet fac parte președin
tele statului. Misael Pastrana Bor
rero, și alte personalități din viața po
litică. economică si culturală a Co
lumbiei.

Camera Deputaților a 
parlamentului italian3 »wr- 

dat autorizația de urmărire penală 
împotriva deputatului Giorgio Almi- 
rante, secretar general al Mișcării 
Sociale Italiene (partid neofascist, 
fondat în 1946), informează agenția 
A.N.S.A. Hotărirea de ridicare a 1- 
munității parlamentare a lui Almi- 
rante a fost adoptată cu o majoritate 
de 484 voturi pentru și 60 împotrivă.

Parlamentul norvegian 0 
aprobat, în unanimitate, acordul de 
schimburi libere încheiat cu Piața 
comună. Votul a survenit Ia capătul 
unor dezbateri furtunoase. In cursul 
cărora opoziția a acuzat guvernul că 
ar fi obținut termenii satisfăcători 
pentru industria norvegiană a alumi
niului în schimbul unor concesii de 
natură militară.

Baritonul Eduard Tuma- 
geanian, de 13 °pera R°n’ână 

din București, a obținut Premiul al 
II-lea la Concursul U.F.M.A. (Uniu
nea Femeilor Muziciene și Artiste), 
desfășurat la Paris. Juriul, din care 
au tăcut parte personalități marcante 
ale vieții muzicale Internaționale, a 
decernat, de asemenea, cîntărețulul 
român, premiul special „Francis 
Poulenc".

Sărbătorirea
„Zilei tineretului1'

BELGRAD 25. (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — Vineri, în Iugo
slavia a fost sărbătorită „Ziua tine
retului", sărbătoare cu dublă semni
ficație, deoarece la 25 mai se ani
versează și ziua de naștere a pre
ședintelui Iosip Broz Tito.

Manifestările organizate in cinstea 
„Zilei tineretului" s-au incheiat cu 
marea serbare cultural-artistică de 
pe Stadionul Armatei Populare Iugo
slave din Belgrad, desfășurată in 
prezența președintelui Tito și a altor 
conducători iugoslavi. Peste 9 000 de 
tineri șj tinere din întreaga țară au 
prezentat un frumos program cultu
ral-artistic și sportiv. O ștafetă a ti
neretului, care a străbătut toată țara, 
a înmînat președintelui Tito un me
saj de felicitări din partea tuturor 
locuitorilor țării.

CONVORBIRI

ANWAR SADAT — 

KURT WALDHEIM
ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Arabe Egipt. 
Anwar Sadat, și secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, au conferit, la Addis 
Abeba, în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat și cu apropiatele 
dezbateri din Consiliul de Securitate 
asupra acestei probleme — anunță 
agenția Associated Press. După cum 
se știe, șeful statului egiptean și se
cretarul general al O.N.U. participă la 
festivitățile ce se desfășoară in ca
pitala etiopiană, cu prilejul celei 
de-a zecea aniversări a Organizației 
Unității Africane.

Consilierul de presă al șefului sta
tului egiptean a subliniat că țara sa 
se pronunță pentru continuarea efor
turilor in vederea soluționării crizei 
din Orientul Apropiat sub auspiciile 
O.N.U.
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