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deosebit de rodnice, pe multiple planuri
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© O puternică manifestare a voinței de a da noi dimensiuni prieteniei 
tradiționale româno-italiene 9 Documente care statuează principii fun
damentale ale relațiilor inti9 națiuni 9 Perspective largi pentru amplifi

carea și ridicarea b un nivel calitativ superior a colaborării reciproc avantajoase

S-a reîntors în țară președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, după o vizită de 
aproape o săptămînâ, întreprinsă in 
Italia, San Marino și la Vatican — 
vizită care, prin rezultatele sale 
adt de bogate, prin însemnătatea do
cumentelor semnate, prin perspec
tivele deschise de acestea, prin în
treaga sa desfășurare. își justifică 
pe deplin aprecierea ca istorică. 
Căldura primirii rezervate președin
telui Consiliului de Stat cu prilejul 
întâlnirilor cu personalitățile de 
prim rang ale vieții politice ca și a 
manifestărilor prietenești cu care 
populația centrelor vizitate a salutat 
prezența in mijlocul lor a conducă
torului României socialiste au creat, 
vizitei un cadru vibrant, in toate mo
mentele sale.

Fără îndoială că la aceasta au con
tribuit mult străvechile legături ca- 
re-și trag seva din obirșia comună, 
din afinitățile strînse de limbă și 
cultură. legături care și-au găsit con
tinuitate în veacuri, prin senti
mentele și actele de solidaritate 
și întrajutorare ale popoarelor român 
și italian, în lupta pentru înfăptui
rea unității naționale, pentru indepen
dență și viață mai bună. Pe aseme

nea temelii trainice, ultimii ani. in 
mod deosebit, au cunoscut o puter
nica intensificare a relațiilor dc co
laborare in diverse domenii, o 
substanțială extindere a circui
tului de bunuri materiale și spi
rituale — în așa fel incit se poate 
afirma că tradiționala prietenie din
tre cele două țări și popoare a căpă
tat un conținut nou. concret și am
plu.

în această primire și-au găsit tot
odată reflectare prestigiul de care se 
bucură astăzi România socialistă in 
lume, datorită operei constructive pe 
care o înfăptuiește atiț pe plan in
tern. cit și pe planul activității in
ternaționale. inalta considerație față 
dc personalitatea prestigioasă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Cuvin
tele de caldă apreciere, dovezile de 
deosebită considerație manifestate in 
Italia, care se adaugă manifestărilor 
similare in conținut pe atîtea meri
diane ale globului, cu prilejul vizite
lor întreprinse de conducătorul 
român, confirmă in modul cel 
mai grăitor justețea politicii parti
dului și statului nostru, în a 
cărei elaborare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu joacă rolul determi
nant și care face să crească neîn

trerupt autoritatea Internațională a 
României socialiste.

Evocind „interesul și simpatia cu 
care Italia urmărește însemnatele 
progrese pe care le înregistrează na
țiunea română", președintele Gio
vanni Leone sublinia : ..în acest in
teres deosebit pe care Italia l-a ma
nifestat față de vizita dumneavoas
tră, noi vedem două aspecte : reînno
ita prietenie frățească cu o țară prie
tenă, care are comune cu noi rădă
cini ale limbii și culturii sale, și inte
resul care se concentrează in jurul 
operei dumneavoastră de om de stat, 
întrucit împliniți aspirațiile generale 
ce aparțin sufletului popoarelor, ar- 
monizind propria dumneavoastră o- 
rinduire socială cu principiile externe 
și universale ale suveranității națio
nale, independenței, neamestecului 
in treburile interne — principii care 
constituie elementul esențial pentru 
o pace autentică intre popoare, pen
tru progresul țării, mai ales pentru 
masa oamenilor care muncesc".

Vizita președintelui Consiliului de
R. CĂPLESCU 
Aî. CÂMPEANU

(Continuare in pag. a IV-a)

PREMIERĂ LA MILA 80

Al doilea cargou de 15000 
tdw la întîlnirea 

cu Dunărea
Duminică 27 mai, ora 9.30. Co

menzi scurte, precise. De pe 
caia de la Dunăre, silueta impu
nătoare a cargoului de 15 000 
tdw a pornit să se intilnească cu 
Dunărea. Lansarea a avut loc in 
prezența tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid 
Galați, a membrilor birou
rilor județean și municipal de 
partid Galați. Pe cheiul de ar
mare, constructorii de nave, pre- 
zenți ca de obicei la o ase
menea sărbătoare, urmăresc cu 
privirile noua lor realizare. 
Printre ei se află muncitorii 
de la atelierul de meca- 
nică-montaj, din brigada lui Mi
hai Orac și mecanicii conduși 
de Dumitru Băltâgaru, cei care 
cu bogata lor experiență au 
reușit să monteze intr-un timp 
record agregatele navei, cind a- 
ceasta era încă pe uscat. Și încă 
un amănunt semnificativ : față 
de prima navă de 15 000 tdw, 
montarea agregatelor pe cală, a 
liniei de arbori și a motorului 
principal s-a efectuat cu o re
ducere a manoperei de circa 
17 000 ore. echivalentul unei e- 
conomii de aproximativ 128 000 
lei.

Lansarea celui de-al doi
lea cargou de 15 000 tdw fău
rit aici, pe malul Dunării, la Ga
lați. poartă pecetea unui eveni
ment deosebit : împlinirea a 80 
de ani de existență a șantieru
lui naval de la Mila 80. Simbo
lic moment, cinstit cum se cu
vine de harnicul colectiv al 
șantierului naval din orașul de 
la Dunăre.

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii"

---—
La Herja in Maramureș 

se ajunge pe un drum 
care urcă în serpen
tine. Mina se află pe 
un teritoriu situat un
deva pe dealul Tiuzului, 
învălurită de păduri. Se 
spune că această exploa
tare minieră are venera
bila virstă de 175 de ani. 
Mai încolo de ea sint 
alte păduri. care suie 
pină in virful Gutîiului.

Să scriem despre a- 
cești mineri, ne-a sugerat 
tovarășul Dumitru Ciu- 
clea, secretar al Comi
tetului județean de partid 
Maramureș. Ne-a sugerat 
cu căldură să prezentăm 
faptele minerilor de Ia 
Herja. care și în acest an 
hotărîtor pentru realiza
rea cincinalului înainte 
de termen țin sus steagul 
întrecerii socialiste.

Iată-ne la mină. Discu
tăm cu un fost miner, 
apoi maistru — Ion Sălă- 
jan, secretarul comitetu
lui de Dartid. Ne spune :

— în 1973. cu același 
număr de oameni, E. M. 
Herja va da cu peste 
30 000 tone mai mult mi
nereu decit anul trecut. 
Așa prevede planul. In 
trimestrul I. colectivul 
nostru a realizat o pro
ducție cu 6.2 la sută mai 
mare, a sporit productivi
tatea muncii cu aproape 
un procent, iar cheltuie
lile de producție — față 
de sarcina de plan — s-au 
diminuat cu circa 400 000 
lei. în prezent, minerii 
Herjei — raportînd reali
zările la sarcinile cincina
lului — scot minereu în 
contul primei jumătăți a 
lunii august 1973.

— Pentru nespeclaliști, 
aceste cifre poate nu au 
darul să însemne mare 
lucru ; dar pentru mineri, 
asemenea rezultate sint 
de prețuit — din oglinda 
lor se reflectează adevă
rate recorduri, ne atrage 
atenția inginerul Nicolae 
Urdaru. de la consiliul 
județean de control mun

citoresc al activității eco
nomice și sociale.

Inginerul e un oltean 
inimos, ani la rind a fost 
director la E. M. Baia 
Borșa. contribuind La pu
nerea în valoare a unor 
importante zăcăminte de 
minereuri. Pentru o mal

un om care tocmai atunci 
ieșise din mină. Lampa 
electrică nu o lăsase din 
mină. .Avem planuri în
drăznețe — continuă el, 
pe care le-am pritocit în
delung cu inima și cu 
mintea noastră. Minerii 
moroșeni sint oameni stă-

„Cînd pleci din mină, 
să ai dovada că 

ai tawet azi nai 
bine decit ieri../4

clară înțelegere a semni
ficațiilor datelor amintite, 
aducem incă o completa
re. Minereul extras peste 
plan, in trei luni din a- 
cest an, echivalează cu a 
cincea parte din întrea
ga producție a minei din 
primul trimestru al anu
lui precedent. Este, fără 
îndoială, cea mai rodnică 
perioadă de muncă con
semnată aici în ultimul 
deceniu.

— De acum încolo, da, 
se poate porni cu și mai 
mult curaj spre cele mai 
înalte cote ale eficienței 
muncii colectivului nos
tru. intervine în discuție

ruitori, ca albastrul ceru
lui de deasupra lor.

Ne-a plăcut metafora 
auzită de la ing. Llviu 
Pop, directorul exploată
rii. fiindcă el era omul 
care tocmai ieșise din 
mină. Apoi, invitați de 
director. îmbrăcați cores
punzător muncii din mi
nă, pornim spre gura de 
intrare de la galeria prin
cipală „Ioachim". In ur
ma noastră se închide 
poarta. De aici încolo 
încep zeci de mii de 
metri de galerii. Cea prin 
care trecem e largă și 
înaltă. Minerul poate' 
Dăși drept. Urmăm linia

îngustă a vagonctilor. Din 
loc In Ioc ard lămpi fluo
rescente. Oricit de bine 
s-ar Săpa o galerie, ici- 
colo în teși tura rocii mus
tește. totuși, apa. E rugi
nie. Din cînd in cînd, tre
cem cu cizmele de cau
ciuc prin ochiuri de apă. 
înspre noi vine ingine
rul Gheorghe Poran, șe
ful sectorului II.

— Noroc bun.
— Cum a fost azi ? 11

întreabă Liviu Pop.
— Nicolae Cosma și cu 

oamenii lui sint o avere 
națională !... Au montat 
pină acum mai multe ar
mături decit oricînd. Ia 
orizontul plus cinci.

Aflu că acest miner, de 
peste 15 ani aici, întru
chipează la Herja portre
tul comunistului de nă
dejde, al minerului înnăs
cut. Oamenii ii rostesc 
numele cu stima izvorîtă 
ca din apa limpede de 
munte, din străfundul 
prețuirii meritelor sale 
față de colectivul in care 
muncește. El, Nicolae 
Cosma. cu ortacii săi. pre
gătește zăcăminte pe care 
apoi un întreg sector le 
exploatează o lună în
treagă.

Am străbătut aproape 
1 200 de metri prin aceas
tă galerie. Intrăm intr-un 
fel de amfiteatru, cu 
bănci multe, cu o tribună 
mică... cu tot ce ar trebui 
pentru o sală de curs 
universitar sau pentru 
una de concert Bolțile 
sint înalte, iar deasupra 
sint peste trei sute de 
metri de piatră. Intilnim 
un alt miner vestit, 
Gheorghe Prunduș. Deși 
schimbul lui se termina
se de mult, treburile îl 
mai întîrziaseră în mină.

— Sinteți tare mulțu
mit pe ziua de azi.

— Cum să nu fiu ?
Sever UTAN

(Continuare 
in pag. a H-a)

COMUNICAT COMUN 
cu privire ia viziia olicîală în San Marioo 

a președintelui Consiliului Ce Stai 
al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceausescu

La invitația Excelențelor Lor, 
căpitanii regenți ai Republicii San 
Marino, Francesco Maria Francini și 
Primo Bugli. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
făcut, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială in Repu
blica San Marino in perioada 25—26 
mai 1973.

Inalților oaspeți li s-a rezervat o 
primire călduroasă — expresie a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
existente intre cele două țări.

In cursul vizitei, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a avut convorbiri cu căpitanii 
regenți ai republicii. Francesco Ma
ria Francini și Primo Bugli.

Din partea română, la convorbiri 
au participat : Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Ioan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele, consilieri și experți.

Din partea sanmarineză au parti
cipat : Gianluigi Berii, secretar de 
stat pentru afacerile externe. Giu
seppe Lonfemini, secretar de stat 
pentru afacerile interne și progra
mare, Remy Giacomini, secretar de 
stat pentru finanțe, bilanț, comerț și 
artizanat, Francesco Vali. ministrul 
industriei și agriculturii, consilieri 
și experțL

A fost prezent Pompiliu Celan, 
consulul Republicii Socialiste Româ
nia in Republica San Marino.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de cor
dialitate și înțelegere reciprocă, a 
fost examinat stadiul relațiilor din
tre România și San Marino și a 
avut loc un schimb de păreri asupra 
principalelor probleme internaționale 
de interes reciproc. Părțile au evi
dențiat aspirațiile lor comune pentru 
pace și destindere internațională, 
precum și dorința comună de a 
consolida in viitor legăturile de 
prietenie dintre România și San 
Marino, de a întări contribuția celor 
două țări la cauza păcii și securită
ții internaționale și la dezvoltarea 
cooperării între toate statele.

Cele două părți au apreciat po
zitiv stabilirea raporturilor oficiale 
dintre ele. la nivel de reprezentanțe 
consulare, in anul 1968. -Constatind 
cu satisfacție evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre Republica Socialiriă 
România și Republica San Marino, 
ambele părți au exprimat dorința de 
a găsi căile și formele cele mai po
trivite pentru dezvoltarea acestora 
in viitor, îndeosebi in domeniile 
cultural, artistic, turistic și sportiv.

în dorința de a da o bază trainică 
de perspectivă raporturilor bila

terale româno-sanmarineze, cele

două părți au convenit să analizeze 
posibilitatea incheierii, intr-un vii
tor apropiat, a unui aranjament de 
colaborare in domeniile cultural- 
artistic, turistic și sportiv.

în cadrul convorbirilor, cele două 
părți au expus direcțiile principale 
ale politicii externe a țărilor lor și 
au procedat la un larg schimb de 
păreri asupra principalelor probleme 
internaționale actuale, în special cele 
privind securitatea și cooperarea in 
Europa, constatind cu satisfacție e- 
xistența a numeroase puncte de con
vergență.

Din partea sanmarineză s-a ex
primat respectul și aprecierea față 
de activitatea internațională a Re
publicii Socialiste România, consa
crată păcii, securității și cooperării 
internaționale.

Din partea română s-a exprimat 
respectul și aprecierea pentru poli
tica de neutralitate de îndelungată 
tradiție, dusă de Republica San 
Marino.

Apreciind pozitiv rezultatele înre
gistrate la reuniunea multilaterală 
pregătitoare de la Helsinki, cele 
două părți s-au pronunțat pentru 
convocarea, în perioada imediat ur
mătoare, cit mai repede posibil, a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa, realizindu-se ast
fel un pas important pe calea sta
tornicirii unui climat de destindere, 
încredere și colaborare pașnică in
tre statele continentului.

Părțile au subliniat, de asemenea, 
importanța pe care ar avea-o adop
tarea de către statele participante 
la conferință a unui document care 
să consfințească normele și princi
piile dreptului internațional ce .tre
buie sâ guverneze relațiile dintre 
toate statele continentului, precum 
și luarea unor angajamente solemne 
de respectare a acestora.

Ele au fost de acord că prima 
conferință trebuie să ajungă la în
țelegeri care sâ contribuie la dezvol
tarea largă a cooperării in Europa 
prin extinderea legăturilor econo
mice, comerciale, tehmco-științifice, 
culturale și artistice, amplificarea 
schimbului de informații și a co
laborării in domeniul protejării și 
îmbunătățirii mediului înconjurător.

Cele două părți au subliniat, de 
asemenea, importanța realizării de 
progrese in domeniul dezarmării ge
nerale și, in primul rind, al dezar
mării nucleare. pentru întărirea 
securității. stabilității și încrederii 
pe continentul european și in în
treaga lume.

Subliniind necesitatea participări! 
tuturor statelor — mici, mijlocii și 
mari — fără nici o deosebire și pe 
bază de deplină egalitate, la dezba
terea și soluționarea problemelor

care confruntă întreaga omenire, 
cele două părți au exprimat hotărâ
rea lor de a acționa în continuare 
pentru accentuarea cursului nou, po
zitiv ce se conturează in viața in
ternațională. In acest context, ele 
s-au pronunțat cu fermitate pentru 
stingerea focarelor de încordare și 
conflicte care mai dăinuie in dife
rite zone ale lumii, pentru soluțio
narea pe cale politică a tuturor 
problemelor litigioase dintre state, 
pentru destindere, pentru creșterea 
rolului Organizației Națiunilor Unite 
și a altor organizații internaționale, 
pentru întărirea păcii și colaborării 
intre toate națiunile.

Părțile au reafirmat, de asemenea, 
importanța menținerii păcii și dez
voltării cooperării intre state, bazate 
pe libertate, egalitate și justiție in
ternațională, și au subliniat necesi
tatea respectării stricte a principii
lor dreptului internațional, egalita
tea in drepturi a tuturor statelor, 
dreptul fiecărui stat la existență li
beră, la suveranitate și indepen
dență națională, avantajul reciproc, 
obligațiile tuturor statelor de a nu 
interveni in afacerile interne sau 
externe ale altui stat și de a nu 
recurge la amenințarea cu forța sau 
la folosirea forței împotriva altui 
stat, precum și dreptul fiecărui po
por de a decide singur asupra des
tinului său.

Avind in vedere importanta con
tribuție a contactelor personale și a 
schimbului de păreri dintre factorii 
de răspundere ai celor două țări 
la dezvoltarea colaborării bilaterale, 
la întărirea continuă a Încrederii, 
stimei și respectului reciproc dintre 
popoarele român și sanmarinez, cele 
două părți și-au exprimat via lor 
satisfacție pentru convorbirile lor 
rodnice, prilejuite de vizita oficială 
a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu — prima vizită a 
unui șef de stat român in San Ma
rino — eveniment de deosebită sem
nificație in relațiile bilaterale româ
no-sanmarineze, și au reafirmat ho
tărârea lor de a continua și in vii
tor asemenea contacte, in interesul 
celor două popoare, al păcii și secu
rității in Europa și in întreaga 
lume.

Șeful statului român a adresat 
căpitanilor regenți mulțumiri cor
diale pentru primirea prietenească 
și călduroasă in Republica San Ma
rino.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a invitat pe că
pitanii regenți ai Republicii San 
Marino să facă o vizită oficială în 
Republica Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere. 
Data vizitei urmează să fie stabilită 
pe cale diplomatică.

CAMPANIA ÎMPĂDURIRILOR DL PRIMĂVARA 
ft FOST ÎNCHEIATA cu o luna mai devreme

S-a încheiat, cu o lună mai de
vreme, campania împăduririlor de 
primăvară. Au fost împădurite 
67 000 hectare, cu 11 la sută peste 
prevederi. Din punct de vedere 
structural, suprafața plantată cu 
rășinoase reprezintă 43 000 hectare. 
S-au extins cu 15 000 hectare cul
turile speciale destinate obținerii 
lemnului de celuloză. Conform da
telor furnizate de direcția de re
sort a Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de Con

strucții, inspectoratele silvice ale 
județelor Bacău. Botoșani, Neamț, 
Cluj, Iași. Maramureș, Suceava și 
Vaslui și-au îndeplinit sarcinile 
pe întregul an.

Cu concursul tineretului, au fost 
împădurite circa 2 250 hectare, iar 
prin participarea voluntară a țăra
nilor și a lucrătorilor forestieri — 
circa 5 500 ha. Prin muncă patrio
tică s-au efectuat lucrări evaluate 
la 16 milioane lei.

(Agerpres)
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ÎN INDUSTRIA

JUDEȚULUI BRĂILA

122 MILIOANE LEI
PESTE SARCINILE 
DE PLAN LA ZI
B R A I L A (Corespondentul 

„Scinteii", N. Gr. Mărășanu). — 
în industria județului Brăila 

valoarea producției-marfă rea
lizată peste prevederile planu
lui la zi reprezintă mai mult 
de 122 milioane lei. Numai in 
cea de-a doua decadă a lunii 
mai s-au depășit sarcinile de 
plan la acest principal indica
tor cu peste 6 milioane lei.

O prețioasă contribuție la ob
ținerea acestor succese și-au 
adus-o colectivele de salariați 
de la uzina „Laminorul", com
binatul de fibre artificiale, uzi
na „Progresul", fabrica de ci
ment „Stînca" și altele.

CONSTANTIN DAICOVICIU I

Din partea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri ale Republicii 

Socialiste România
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat 

și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România anunță cu 
profundă durere încetarea din viață a academicianului Constantin Dai- 
coviciu, membru al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice.

Eminent om de știință și pedagog, academicianul Constantin Dai- 
coviciu, prin multilaterala sa activitate, desfășurată de-a lungul a peste 
cinci decenii, a servit cu devotament și pasiune știința șl cultura româ
nească, dezvoltarea învățămîntului, și-a pus întreaga sa capacitate de 
muncă, energia și cunoștințele în slujba cauzei propășirii patriei, a 
triumfului socialismului în România.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA
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actualitatea culturală
„SUS CORTINA IA CETATE” -

prezentat de Teatrul de estradă-revistă Deva

O observație prn- 
tru început : teatrele 
de estradă din provin
cie au in ultima vre
me reviste, texte, mu
zică, de multe ori mal 
inspirate decil cele pe 
care ni 1? oferă scene
le hucureștrhe. „Maxi- 
revista" prezentată d? 
artiștii brft». veni M, 
mai recent. „Sus cor
tina la cetate**, revistă 
murii ala compusa de 
Ălihai Maximilian si 
Vasile Ve<clnvschi. pe 
care teatrul din Deva 
a prezentat-o in fata 
publicului bucureștean, 
sint doar două exem
ple. Pretextul specta
colului Teatrului de 
estradă din Deva este 
simplu : o invitație a- 
dresată spectatorului 
la ..muzeul cetății" si 
ci’.e nu se pot afla in
tr-un... muzeu. Se cin- 
tâ. <;e discută- se criti
ci ; „piese de muzeu" 
s nt multe. felurite. Se 
află in obiectivul sati
rei cei ce cistiaâ ilicit, 
ce iau bacșiș, apoi 
reclamagiii, proceso
manii. calomniatorii. 
— excelent cupletul 
„Viperele cu rorn". 
F.-’e meritul autorilor 
de a fi avut în vedere 
faptul că satira la o- 
biect, cu adresă pre
cisă, spusă răspicat, 
fără ocolișuri (spre 
exemplu : despre tu
riștii care lasă „urme"' 
pe unde trec, despre 
mereu actuala „pro
blemă** a serviciilor 
publ ice 1. a re rezonan - 
ță. larg ecou in rândul 
spectatorilor. în ver
suri și muzică se aduc

„Flori pentru Deva**, 
pentru acest „tînăr 
oraș bfitrin", pentru 
munca minerilor și a 
otelurilor, adevărați 
eroi do azi. Se rețin 
clteva șlagăre: „Știu 
o cetate undeva4*, 
„Pentru orice băiat", 
„Ochii mei".

Prima calitate a 
spectacolului „Sus cor
tina la cetate’*, pre
zentat de Teatrul de 
cstradâ-revisiă Deva, 
o constituie tonul fi
resc al desfășurării, 
degajarea, t’nere’ea. 
Nu toate textele au fost 
foarte bune — amin
tesc de versurile cîn- 
tecului „Fii așa cum 
te-a creat natura" : nu 
toate melodiile au 
sansa de a deveni 
șlagăre. Dar. privită In 
ansamblu, revista stîr- 
nește interes publicu
lui. publicul gustă sa- 
t rele, dar <> cintecete 
de dragoste. umorul 
onestului „Homo-pri- 
mitivus" — să spu- 
r.em. dar și dansurile 
moderne.

Regia lui Alexandru 
Darian are in acest 
sens un mare merit. 
Tratează cu imagina- 
țig. fante~ie. fiecare 
număr, legăturile in
tre numere. Nu lasă 
goluri, momente d ■ 
suspensie, retine in 
permanentă atenția 
publicului O sceno
grafie îngrijit alcătui
tă (autori arh. Al 
Ivâneanu Damaschin, 
Puiu Ganea) fără stri
dențe, o coregrafie 
fără nrea multp id i 
originale, dar decen’â, 
cu pasul de dans mo

dern elegant condus. 
Au impus : talentatul 
cuplu de dansatori 
Dumitru Hanea-Eli 
Hanța, cu o deosebită 
phon, â a mișcării, vo
cea caldă a Irinei So- 
i'iiu, potrivită pentru 
cintece de largă res
pirație, ritmul lui Cor
nel Negrescu. Pulu 
Faur. Umorul actoru
lui Lucian Radulian, 
— veteran al teatru
lui din Deva, prezen- 
ți vie a < upletiștilor 
George Casan, Andrei 
Forțase, dezinvoltu
ra Franciskăi Luka au 
adăugat spectacolului 
momente reușite.

Un moment remar
cabil in revista cu 
care devenii s-au pre- 
zenlat publicului bucu- 
restean s-a datorat 
actriței Stela Popescu. 
De obicei aceste 
„participări extraordi
nare" râmin „extraor
dinare" doar ca re
clamă. în general, ar
tiști sau cîntăreți își 
fac apariția, din nefe
ricire, citeva minute, 
fiind sub așteptările 
publicului. Au fost ne
numărate cazuri in 
care cei anunțați nici 
nu s-au prezentat... în 
acest spectacol însă 
stela Popescu a susți
nut un adevărat 
microrecital, plin de 
vervă. încă o dovadă 
a talentului său. un 
exemplu pentru mo
dul in care un actor 
trebuie să-si onoreze 
numele, profesia.

OȚEANU

CRAIOVA (Corespondentul „Scîn- 
teii**. Nister Țuicu). — Timo de 7 
zile, orașul Băniei a găzduit una din 
cele mai importante manțfpslâri ,cpj- , 
tural-artistice la care si-au dat iri- 
tilnire. in cadrul Festivalului si con
cursului cintecului ncDular româ
nesc ..Maria Tănase“. 67 de concu
rent! din 36 județe ale țârii. Dună 
ce simbătă a avut loc concertul de 
gală al iaureatilor. in frumoasa sală 
a noului Teatru Național, manifes
tările s-au încheiat duminică cu un 
concert extraordinar ce a avut loc 
ne stadionul central din Craiova. Au 
fost inmî.nate 21 de Dremii si trei 
diplome de onoare. Premiul I. di
ploma si placheta festivalului au 
fost cistigate de solista Mia Dan din

Cluj : premiul II de solista Marih 
Chivu — Doli. iar premiul III de 
Anuca Drăgan — Bistrița-Năsăud. 
Premiul special al Centrului de în
drumare a creației populare si miș
cării artistice de masă București si 
premiul Uniunii compozitorilor au 
fost acordate solistelor Elena Jur- 
jeScu — Timisoara si Angelica »Stoi- 
can — Mehedinți.

Festivalul si concursul „Maria Tă- 
nase". din acest an, s-au remarcat 
prin oreocuDarea concurentilor de a 
include in repertoriu Diese inedite, 
rare, de mare valoare din patrimo
niul folcloric local, prin interpre- 
t >rea autentică, in spiritul generoa
selor tradiții ale culturii noastre 
populare.

1N SĂLILE
DE CONCERT

Astă seară, ora 20. la Sala mică- a 
Palatului — recitalul extraordinar al 
violonistei poloneze Wanda Wilko- 
mifska. Acompaniază la pian Victo
ria Ștefănescu.

— Marii 29. ora 20. la Ateneul Ro
mân. Sala Studio, vor susține reci
taluri două tinere talente : pianistul 
Andrr-j Tânâsescu și violonistul Ște
fan Rodescu.

— M ?rcuri 30 maî. ora 20. la Alf- 
neul Român. Valentin Gheorghiu, in 
cadrul „concertelor extraordinare44 
propune un program „Brahms". își 
dau concursul : Martha Kessler. Ște
fan Gheorghiu. Cătălin Ilea.

— Simfonicul Filarmonicii, vineri 
1 iunie, simbătă 2. ora 20. la Ate
neul Român, ne dă prilejul să re- 
ascultăm Simfonia IX-a de Beetho
ven.

— Marti 29. ora 19. in Studioul 8 
al Radioteleviziunii. va avea loc un 
nou „Concert-Dezbatere".

— Simfonicul Orchestrei Radiote- 
leviziumi. dirijat de Ludovic Eaci. 
joi 31 mai. ne invită să ascultăm 
două laureate ale Concursurilor in- 
lemationale ..Ororge Enescu" : Sil- 
•. a Marcovici și Alexandrina Zor- 
leanu.

JUBILEUL ȘCOLII POPULARE 
DE ARTĂ DIN ARAD

ARAD (Corespondentul „Scinteii". 
Constantin Simion). — Simbătă 
și duminică s-au desfășurat la 
Arad manifestările praejuile de 
aniversarea a 25 de ani de exis
tență a Școlii populare de artă din 
Arad și a 140 do ani de la inființa- 
r -a Conservatorului din Arad. Școala 
populară de artă — instituție a cărei 
prezență <-ste azi bine cunoscută in 
vjața cultural-artistică a municipiu
lui și județului Arad și care, pe lin
gă secțiile de la sediu, mal are clase 
permanente externe La- Aradul Nou. 
Pecica, Ghioroc. Birsa, Almas și Și- 
cula — s-a ridicat pe temelia ve
chiului conservator de muzică și artă 
dramatică din Arad înființat in anul 
1833. Festivitatea aniversării a cu
prins in programul său vernisajul ex
poziției de artă plastică și artă popu
lară a elevilor școlii, masa rotundă 
pe tema .* „Eficiența activității șco- 
i.i populare de artă din Arad in miș
carea artistică de amatori", spectaco
lul cu vodeviluri „Harță Răzeșul" de 
Vasile Alecsandri. un spectacol llric- 
i .uzical, un microrecital de poezie 
patriotică, un concert al corului de 
cameră și alte numeroase manifestări 
artistice, la care și-au dat concursul 
. levii, absolvenții și profesorii Școlii 
populare de artă din Arad.

SCENA
PREMIERE TEATRALE

• TEATRUL DU NORI) DIN 
RATU-MARE — secția maghiara — 
a prezentat vineri. 25 mai. premie™ 
piesei „Moartea guvernatorului" dc 
Leon Kruczkowski. Regia : Seprbdi 
Kiss Attila : scenografia Kemdny 
Arpad.

• TEATRUL Dl. STAT DIN TUR
DA a inclus pe afișul său premiera 
„Pădurea" dc A. N. Ostrovski, a 7-n 
și ultima dintre premierele acestei 
stagiuni. Regla : Victor Tudor Popa, 
în distribuție : Emilia Bolta l.ucn. 
Smara Mareu. Mihal Ionescu-Vrâ- 
ncștl. George Bossun, Dem. Consta n- 
tinoscu, Petru Dondoș, Aurel Ștcfi- 
nescu. Simon Salcă. Constantin Mi
ron. Titus Luca. Liana Simionescu.

• TEATRU!. MUNICH’M. „MA
RIA FILOTTI" DIN BRAIL \ pre
zintă azi. 28 mai. ora 20, in săli 
Teatrului Mic. spectacolul „Hartelta*' 
d • ('ario Goldoni. Regia si scenogra
fia : Laurențiu Azimioară. Din d;<- 
tribuție fac parte : Bujor Marrin. 
Nae Nicolae. Nicolae Budescu. Elena 
Gurgulescu. Nicolae Muntennu, Ion 
Roxin ș.a.

Arghezi, Magda 1.șa nos. Radu Stan
ca. Eugen JGbeloanu, Adrian Pini
n' ii., Marin SoreseU. Nina Caspian. 
Romulus Vulpeseu etc.). Dr asemenea, 
pagini nlr tezaurului clasic (Shakvs- 
pe.ire. Villon, Racine, Gogol) și ale 
rt nerioriulul universal contemporan 
(VI. Maiakovski. F. Garcia Lorca, 
Yannis Rltsos). Ln desfășurarea galei 
băcăuane care are și un caracter 
competițional vor participa actori din 
aproximativ 17 trăire ale țării, in
clusiv de la naționalele bucureștean. 
cralove in, clujean. Recitalurile vor fi 
prezentate si în inireprlndrrile mu
nicipiului, In oralele județului, pre
cum și in aer liber. Va avea loc 
vernisatul expoziției Ion Sava.

în aceeași perioadă, mai exact la 
1 iunie, conform tradiției deja stn- 
biliii'. Pnc.nil v i adăqnsti COLOC
VIUL REPUBLICAN AL CRITICI- 
1 OR DE TE \TRU care va dezbate 
t ma ,.Dramaturgia românească con
temporană" — pe scene, in volume, 
revi<i '. la Radio si TV. Si-au anun- 
t <t participarea majoritatea criticl- 
1 >: : de asemenea, reprezentanți ai e- 
diturilor ..Eminescu" șl „Cartea ro- 
mânească11. ai emisiunilor de teatru 
radiofonic și TV, precum și ai revis
telor de cultură din întreaga țară.

în co ntriunt are:

SCRISDI
— -
II.

GALA RECITAI.URILOR 
DRAMATICE SI COLOC
VIUL REPUBLICAN AL CRI

TICILOR DE TEATRU
între 31 mai—2 iunie, la Bacău 

va avea loc cea de-a doua ediție a 
GALEI RECITALURILOR DRAMA
TICE. Programul manifestării va in
clude un bogat repertoriu românesc 
(lirică patriotică, poezie populară, 
cuplete și monologuri. vei*s>iri de 
Coșbuc. Eminescu. Blaga. Bacovia.

OASPEȚI ITALIENI 
PE SCENELE NOASTRE

Ne vizitează (ara „TEATRO IN- 
SIEME*4. din Emilia Romagna, coaa- 
panie. tinâră. născută in 1969. Oaspe
ții italieni vor prezenta : „L’amantc 
militare" do Carlo Goldoni, cu „ad
notări si comentarii44, reprezentarea 
pi i fiind procedată de un scena
riu commedia dell’arte. Spectacolele 
vor putea fi văzute la Timișoara 
(29 mai). Arad (30 ma”. Oradea (31 
mai). Cluj (1 iunie). Brașov (2 iu
nie) și București (3 iunie, la Teatrul 
de comedie).

EXPOZIȚII
• Ti sălile Muzeului d;' artă al 

Republicii Socialiste România (str. 
Știrbei Vodă nr. 1) s-a deschis o 
amplă expoziție menită să prezint■■ 
personalitatea comoh’Xă a pictorului 
italian RENATO GUTTUSO.

e La Tg. Mureș, a avut loc verni
sajul unei expoziții omagiale Nagy 
Irnrr, prilejuită de împlinirea a 80 de 
ani de viață a reputatului artist plas
tic. Sint expuse 130 de lucrări repre
zentative de pictură si grafică d’n 
opera artistului sărbătorit. Peisajele 
harghitene, celp de la Jigodin, ima
ginile salului ardelean de azi. ca și 
celelalte lucrări expuse demonstrează 
că artistul octogenar rămine f'del 
acestui izvor nesecat de inspirație 
artistică.

• Cornelia Damian Tait (S.U.A.) 
extoune. in aceste zile, lucrări de 
b'ctură Ia Galeria „Amfora44 (str. 
Mihai Vodă nr. 2).

• La Galeriile de artă ..Orizon'4' 
(bd. N. Bălcdscu nr. 20) nnaf« fi vi
zitată expoziția IOSIF FEKETE.

e Pictorița SILVIA CAMBIE Isi 
prezintă lucrările în cadrul expozi
ției personale deschisă la Galeria 
„Simeza" (bd. Magheru nr. 20).

® Tot la Galeria „Simeza" poate 
fi vizitată si expoziția dc pictură 
Petrea Sandu.

TÎRGOVISTE (Corespondentul 
„Scinteii". C. Soci). — Două expozi
ții rețin in aceste zile atenția lirgo- 
viștenilor .și a numeroșilor turiști 
veniți să viziteze complexul de mo

numente „Curtea domnească", mu
zeul tiparului si cărții vechi romn- 
nești și muzeul scriitorilor. Este 
vorba de „Exnoziția de grafică de 
carte" — de Emil Chendea. și expo
ziția omagială „Dosol’tei".

SLATINA (Corespondentul ..Scin
teii". Emilian Rouă). — Tn cadrul 
manifest arilor ce se desfășoară sub 
2 nericul „Luna culturii oltene’4, la 
Școala generală nr. o din Slatina a 
avut loc vern'saiul expoziției inter- 
județene de ceramică .și port popular. 
Deschiderea expoziției a fost orece- 
d ită de un simpozion avi nd ca teme 
„I’Orfu! popular in Oltenia si Mun
tenia" si „Ceramica din zona Olte
niei44.

SAT U-M ARE (Corespondentul 
„Scinteii". Octav Grumeza). — La 
Galeriile Fondului Plastic din Satu- 
Mare s-a des-his expoziția de ta- 
nGerjo a ar'istG sătmărene Uszkai 
Markusz Elis. Din fire de lină. PNA 
sau mătase, artificială artista a 
transpus cu sensibilitate si origina
litate. in țesături, imagini din lumea 
basmelor a naturii, datini si înde
letniciri străvechi ale ponorului nos
tru.

o In holul Teatrului de Nord s-a 
deschis o expoziție de tapiserie și 
acuarele anarlinind artistei Bodis 
Erszebet din Tg. Mureș.

Festivalul național

ECRANUL
DOUĂ FILME ROMÂNEȘTI IN PREMIERĂ

Săptămina aceasta sint programate 
in premieră două filme artistice ro
mânești. producții ale Casei de filme 
nr. 5 :

Ultimul cartuș — un film de Ser
giu Nicolaescu : scenariul : Titus Po- 
povici. Petre Sâlcudeanu. Noul film 
— realizat cu concursul Ministerului 
de Interne — evocă atmosfera de 
tensiune a anului 1945. readucînd pe 
ecran epoca și personajele din filmul 
..Cu miinile' curate". Tn distribuție: 
Ilarion Ciobanii. George Constantin. 
Amza Pellea, Sebastian Papaiahi, 
Marga Barbu, Ion Besoiu, Colea 
Răutu. Jean Constantin. Nineta Gusli, 
Carmen-Maria Struiac, Mitzura Ar- 
ghezi. Imaginea — Alexandru David, 
muzica — Richard Oschanitzky ; de
coruri — Marcel Bogus ; costume — 
Oltea Ionescu ; coloana sonoră — ing. 
A. Salamanian, montajul — Dragoș 
Witkovschi.

Aventurile lui Babușcă — ecrani
zare după romanul „Ostrovul lupilor"

de Petre Luscalov. Un film realizat 
de Gh-^orghe Nnshi in colabo’-aro <”! 
Geta Doina Tarnavschi (care sem
nează și scenariul. împreună cu au
torul romanului originar). Tema -u- 
rajulttl, a prieteniei. înlr-o povestire 
cinematografică pentru copii și tine
ret Cu : Gabriel Nacu, Horia Zugră- 
vescii, Amza Pellea. Emanoll Petruț, 
Lazăr Vrabie, Ion Marinescu. Mircea 
Anghelescu. Paul Ioachim, Nucii 
Păunescu, Mihai Mereuțâ. Constan
tin Rauțchi, Emil Hnssu. Ghcorghe 
Naghl. Imaginea — Dan Platon : mu
zica — Dumitru Capoionu : decoruri 
— Ouțâ Șlirbu : costume — Oltea 
Ionescu.

★
Este programată, de asemenea, pre

miera filmului cehoslovac Omul nu e 
singur, producție a studiourilor din 
Barrandov. în regla iul Josef Mach, 
în centrul acțiunii — zădărnicirea ac
tivității unor spioni. Cu Zdenek 
Kampf, Jirina Svorcova ș.a.

MANIFESTĂRI CULTURALE 
JUDEȚENE

• TIMIȘOARA (Corespondentul 
„S'-uleii". Cezar Ioana). — Ieri s-a 
desfășurat a doua ediție a festivalu
lui cultural-artistic al pionierilor și 
școlarilor „Floare timișană**. 900 de 
elevi din școlile orașului și satele 
aparținătoare, reuniți in formații cie 
dansuri, orchestre de muzică popu
lară. grupuri vocal? șl instrumentale, 
au adus pe scenă frumusețea jocuri
lor și cintecelor românești șl ale na
ționalităților conlocuitoare din Banat, 
oferind spectacole de reală valoare 
artistică. Marele premiu al festivalu
lui a fost atribuit tinerilor artiști 
amatori de la Școala generală nr. 6 
din Timișoara.
• SUCEAVA (Corespondentul 

„Scinteii", Gh. Parascan). — Cea 
de-a 7-a ediție a tradiționalei 
manii- -țări cultural-artistlce $i spor- 
t:ve „Plaiuri sucevene", care a debu
tat la Începutul lunii mal. se află in 
plină desfășurare. Duminică, intr-un 
număr de 22 localități, intre care Ci- 
prian Porumbescu. Moldova-Sulița. 
Ortra, Broșteni, Iacobeni. Bosanci, 
Sal cea etc., zeci de formații artistice

de poezie
„Carmen Saeculare"
IAȘI (Corespondentul „Scinteii", 

Manolc Corcacl). — La Iași s-au 
încheia! ieri festivalul șl concursul 
național de poezie „Carmen saecu
lare". organizat de cenaclul lite
rar ..Mihail Eminescu" al Con
ciliului Uniunii asociațiilor studen
ților comuniști din centrul uni
versitar Iași, in colaborare cu Comi
tetul județean lași al U.T.C. Deschi
derea Testi vă a avut loc In aula Bi
bliotecii centrale universitare, după 
care a urmat o sesiune de comuni
cări cu tema „Conceptul de poezie 
modernă". în cadrul programului, 
clubul artelor de la casa tineretului 
a găzduit un recital de poezie din 
creațiile parlicipnnțiior la festival, 
iubitorii de teatru studențesc au vi
zionat un spectacol pe baza unul 
scenariu Intitulat 4 „Sub fruntea 
noastră este lumea", realizai de Că
tălina Buzoianu, după lucrări de 
proză și versuri de Mihail Eminescu. 
au fost vizitate muzeele, casele me
moriale. bibliotecile din Iași, au a- 
vut loc intilnirl cu scriitorii ieșeni. La 
festival au participat elevi și stu- 
denți, membri ai cenaclurilor din în
treaga țară.

Abia sînt nece
sare cercetările 

penale ?

„Solicităm ajulorul 
z’arului pentru eluci
darea cazului de la 
C A.P.-Tăcuta. din 
județul Vaslui" — se 
spunea la inceuutitl 
unei scrisori sosite In 
redacție la sfirsitul 
lunii trecute. Eram 
sesizați că la coope
rativa agricolă res
pectivă. oameni cu 
munci do răsDundere 
au comis abuzuri. 
Dreiudiciind astfel a- 
vorca obștească. „Ca
zul este in anchetă, 
se arăta in încheierea 
scrisorii, dar em 
impresia că merge’ 
prea greoi si că se 
încearcă tărăgănarea 
sau chiar acoperirea 
fraudelor44 (subl. ns.l.

Răspunsul procu
raturii .județene Vas
lui confirmă justețea 
sesizării. Sintem in
formați că postul de 
miliție din comună a 
inceout verificări
prealabile. in luna 
februarie a.c.. in le
gătură cu modalitatea 
ție retribuire a per
soanelor care au con
struit in 1972 un ca
zan de fabricat rachiu 
pentru C.A.P. Tăcuta. 
Iată și ce a rezultat *. 
valoarea totală a con- 
cl-uc';ei este de 18 72.0 
lei, din care s-a a- 
chitat meseriașilor 
na-t’culari suma de 
8 700 ici. Pentru pla
ta restului de bani, 

•conducerea C.A.P. a 
hotărit să valorific-? o 
cantitate de porumb. 
Si de aici încep nere
guli’?. Ș-au vindut 
14 990 kg porumb 
pentru care s-au în
casat doar 16 220 de 
lei. „Tn felul acesta, 
se precizează în răs
puns. nu s-a respec
tat prețul legal de 
vînzare a porumbului 
si s-a încasat in plus 
(fală de ceea ce tre- 
buia p’ătit n«ntru ca
zanul d” țuică — n.n.) 
o sumă importantă. 
Tot sub nretextul 
procurării d<’ sume 
necesare achitării con
strucției cazanului de 
fabricat rachiu, conta- 
bilul-șef al C.A.P.. 
Alexa Constantin, a 
încasat 6 100 lei de la 
6 cetățeni, urmind să 
le livreze in schimb 
porumb. angajament 
ce mi a fost respec
tat4'. Cum se soune. 
oamenii au fo^t trași 
pe sfoară. Tot din 
răspuns . mai aflăm : 
„Verificările prealabi
le au stabilit că ope
rațiunile de vînzare 
s-au făcut fără acte 
legale, că soția briga
dierului Olărasu Ne- 
culai a fost retribuită 
ne nedrept cu 967 kg 
porumb oe baza u- 
nor acte false, si că 
la C.A.P. există o 
cantitate de 35 000 kg 
porumb depreciat, in 
proporție de 75 la 
suta, din vina condu
cerii coouerativei". Și 
urmează concluzia : 
„întrucît aspectele re
latate au caracter in
fracțional este nece
sar sa fie efectuate

cercetările penale pro- 
priu-zise".

Tn scopul evitării 
sustragerilor din avu
tul obslusc. fi cheltui
rii cu grijă a fiecă
rui leu sl tragerii la 
răspundere a celor cc 
s-au înfruptat din a- 
vutul cooperatorilor 
de la Tăcuta se Im
pun. de urgenții, ru
perea tăcerii si ude- 
finitivarea cauzei", in 
spiritul legilor tării 
noastre.

Supunem 
blamului public 

o „ocupație" 
nedemnă

La redacția noastră 
sosesc zilnic zeci si 
sute de scrisori. Au
torii lor. fie că fac o 
propunere, dau o su
gestie. fie că sesizează 
deficiente sau critică 
pe cei ce abuzează de 
funcțiile ce le dețin 
scriu din dorința de 
a-si aduce, si ne a- 
c'astă cale. . contribu
ția la înfăptuirea po
liticii partidului si 
statului nostru. O 
scrisoare trimisă re
dacției de către Bă- 
dcscu I. Petre, din co
muna Husnicioara. ju
dețul Mehedinți, ex
primă o cu totul a’tă 
preocupare. El se refe
rea la „clica de hoți4' 
din cooperativa agrico
lă din sat. care ar fi fu
rat bunuri in valoa
re de aproape un mi
lion dc lei. Răspunsul 
Comilcțu’ui județean 
Mehedinți al P.C.IL 
il caracterizează, din 
capul locului, pe au
tor. in prezent pensio
nar. drept „un ele-, 
ment recalcitrant si 
reclamagiu. Aspectele 
pe care le sesizează 
în nr' zenta scrisoare, 
se afirmă in refera
tul d° cercetare, au 
mai fost arătate de 
sus-numitul in mai 
multe reclamalii a- 
d-.esate orcanelor de 
bartld si de miliție, 
verificate la timpul 
resoect.lv. si nu s-au 
confirmat4'. Afirmația 
este susținută cu ci
teva exemple. Astfel, 
în urma un^- sesizări 
ale sale făcute 1a 
sfirsitul anului 1971. 
au fost audiate 25 de 
persoane indicate in 
sesizare, s-au efec
tuat cercetări si s-a 
constatat ca sesizarea 
este neîntemeiată. Tn 
urma altor două sesi
zări au fost audiate’ 
încă 16 persoane, «-aii 
făcut percheziții etc. 
si din nou s-a consta
tat că sesizarea n-a 
fost întemeiată. Deși 1 
s-a comunicat in scris 
rezultatul cercetărilor 
care atestă falsita
tea afirmațiilor sale, 
Bădescu I. Petre con
tinuă cu reclama
tele neîntemeiate» 
„Rezultă din verifi
cări. se soune în în
cheierea răspunsului, 
că Bădeseu Petre 
este un element în
răit. cunoscut ca re
clamagiu. care nu se 
sfieste Să eticheteze ca 
infractori oameni cin
stiți. lucrători ai or
ganelor de miliție.

împotriva cărora nu 
s-au stabilit probe de 
\-|n<v:itle".

Este evidentă Incul
carea. d? către auto
rul sesizării, a drep
tului ue-1 are flecăre 
o'Uălean. dc a semna
la organelor de partid 
sl de stal deficiente și 
lipsuri reale existente 
intr-un domeniu sau 
oltul de nrtlvitnte. 
Prin reclamațiile sale, 
<■1 pune inutil pe 
diumuri lucrători din 
auafatul de Tiartid sl 
de stat, pricinuind tn 
fapt daune materiale, 
risipă de timp si e- 
nergie oamenilor care 
au dc îndeplinit Sar
cini importante. Toc
mai de acer-a sttuu- 
nem blamului public 
asemenea mentalități 
sj practici.

Concis, la obiect

Inspectoratul școlar 
al județului Alba : 
„S-a nus la dispozi
ția grădiniței de co
pii din comuna Bălca- 
ciu incă o sală de cia- 
să. urmind Să se mal 
elibereze două săli 
pentru amenajarea 
bucătăriei si sălii de 
mese. Toto-dată. s-au 
luat măsuri ca nici o 
persoană străină să 
nu mai servească 
masa la cantina grâ- 
dlnilei44.

★
Comitetul dc cultură 

și educație socialistă 
a’ județului Ilfov : 
„în prezent, organele 
locale amenajează un 
teren d? fotbal, iar in 
cel mu't o lună va fi 
dat in folosință, tot in 
satul Pitească, si un 
teren de handbal... S-a 
stabilit ca in ccl mai 
scurt timp să fie a- 
menaia’ă o sală p?n- 
t:aj activități cultural- 
educative".

★
Si ce-o-să mal fie? 

Ră.snunzind la o scri
soare care sesiza că 
la Casa de ajutor re-/ 
ciuroc Curtea de Ar
geș s-au com's unele 
abuzuri Direcția pen
tru probleme dc mun
că și n(”-o<’ri sociale 
a județului Argeș 
ne Informează : ....Tn
ceea ce privește înca
drarea contabilului la
C. A.R.. menționăm că
D. P.M.O.S. nu si-a 
i?3t avizul său pină 
■n prezent. Consuma
ția făcută după adu
narea generală din 25 
febiaiarie a.c. la res
taurant (de către con
ducerea C.A.R. — 
n.n.) s-a ridicat la 
suma de 1 335 lei si 
a fost achitată din 
beneficiul C.A.R. In
tr-adevăr. plata este 
ilegal făcută".

Deoarece răspunsul 
nu arată dacă s-a 
luat sau nu vreo mă
sură pentru a se in
tra in legalitate, ne 
întrebăm : in afară 
de mlncărtirile si bău
turile alese, consuma
te din fondurile Ca
sei dc ajutor reciproc, 
ce-o să mal fie ?

Neculal ROȘCA

LA CRAIOVA

SE DEZVOLIĂ 

REȚEAUA COMERCIALA
Paralel cu construcțiile de lo

cuințe, in orașul Craiova apar 
noi magazine și vaduri comer
ciale. Recent au fost date in fo
losința în Plnțn Gării, lo parte
rul blocului G. magazine de tex
tile, încălțăminte șl mCtnlo-chi- 
miee cu o suprafață de 520 m p. 
De asemenea, in cartierul 1 Mal. 
Pe bd. cu același nume, la par
terul blocului nr. 7, au fost date 
in folosință spații comerciale cu 
o suprafață dc 300 m p. In noul 
cartier Cruiovițn se află in fază 
dc finisare un complex comer
cial in cadrul căruia vor funcțio
na magazine de textile. încălță
minte, precum și unități alimen
tare. Numaj de la începutul anu
lui și pină in prezent, după cile 
am fost informați la Direcția co
mercială .județeană Dolj, in o- 
rnșul Craiova spațiile comerciale- 
au sporit cu 3 426 mp.

Odată cu aceasta a sporit și 
volumul mărfurilor vîndute. 
Dacă ne referim numai la pro
dusele textile Și încălțăminte 
vindllte anul acesta, valoarea lor 
depășește cu 34 milioane lei pe 
cea a mărfurilor vîndute în pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Nlstor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii*

Noi unităti 
prestatoare 
de servicii 

la sate
B A CA IJ (Corespondentul 

„Scinteii". Gheorghe Baltă). — 
De la începutul anului și pină 
acum, In satele și comunele 
județului xBacău au fost înfiin
țate peste 20 de noi unități 
prestatoare de servicii ale coo
perației de consum. Sătenii din 
Birsănești, Cleja. Dărmănești, 
Poduri. Dealul Morii și din 
alte localități din județ au as
tăzi la dispoziție secții de tri
cotaje, croitorie, cizmărie, tim- 
plărie, unități pentru reparat 
aparate de radio, televizoare, 
obiecte de uz casnic. Tn pre
zent. in județ funcționează 
peste 600 de asemenea unități. 
Pe lingă satisfacerea cerințelor 
mereu crescinde ale populației, 
ele iși aduc o contribuție tot 
mai mare la completarea fon
dului de marfă in unitățile co
merciale. Tn primele 4 luni ale 
anului, unitățile de prezentare 
și desfacere ale cooperației de 
consum au pus la dispoziția 
populației mai mult, de 12 500 
tricotaje. 15 000 confecții, pre
cum și însemnate cantități de 
încălțăminte, mobilă, articole de 
artizanat. Pină la sfirșitul a- 
nului. vor mai fi înființate 80 
de noi unități industriale și 
prestatoare de servicii, îndeo
sebi In ramurile textile, lemnă
rie și metalurgie. Vor fi con
struite noi spații de producție 
în comunele Ștefan cel Mare, 
Tirgu-Trotuș. Dofteana. Berești- 
Bistrița, Bogdănești. Prin intra
rea in funcțiune a acestora se 
va obține o producție cil 19 la 
suta mal mare față de cea rea
lizată in anul trecut.

(Urmare din pag. I)

t V

PROGRAMUL I

17.30 Curs de limba franceza. Lec
ția n 56-a.

1P..0O Telex.
18.0J La ordinea zilei. Azi. județul 

Ialomița.
13.20 Căminul.
m.oo Ecranul. Emisiune de actua

litate și critică cinematogra
fică.

19.20 1C0I de sori.
10.30 Telejurnal « Cincinalul îna

inte de termen. 1073 — an 
hotărâtor.

20,00 Cintecul sfiplflmlnli : „Primul 
loc de pe pămint44 de ai. 
Mahdy» Interpretează Scrglu 
Cioiu.

20,05 Reportajul săptămînll : ..îm
pliniri" o familie — cincizeci 
de ani Împreună.

20.25 Avanpremieră.
20.30 Roman foileton „Femeia tn 

alb". Producție a studiouri
lor de televiziune franceze, 
după romanul Iul Wllkle 
Collins.

21.25 Revista literară TV : Nevoia

de n rfde sănătbs.
22,25 24 dc ore.
22,45 Luminile rampei.

PROGRAMUL II

20,00 Avanpremieră,
20,05 Film serial pentru copii : 

„Daktari". Episodul „Judi- șl 
puiul cie goi-iia44 fi).

20.30 Dans șl muzică din Japonia
și R. P. Polonă.

21,00 Film documentar : Victor
Iliu. Producție a studioului
cinematografic „Al. Sahia44.

21,15 întilillre pe platou. Emisiune 
muzlcal-coregraflcâ.

21,35 Film Seriab ..Pe Urmele Iul 
Câplja". Producție a Studiou
rilor de televiziune iugoslave.

— coruri, orchestre de muzică popu
lară și ușoară, fanfare, brigăzi artis
tice de agitație și formații de dansuri 
populare — au intrat in concurs, pre- 
zentind spectacole care au fost pri
mite cu un deosebit interes de miile 
de spectatori suceveni.

• SLATINA (Corespondentul 
„Scinteii4'.' Emilian Rouă). — Du
minica a avut loc In pădurea 
Șahului o întilnire cultural-artistică și 
sportivă intre tineretul din județele 
Oit și Dolj. Organizată de comitetele 
pentru cultură si educație socialistă, 
comitetele U.T.C. și consiliile sindi
catelor din cele două județe, intil- 
nirea a prilejuit apariția pe scenă H 
formațiilor artistic? de la grupul șco
lar al uzinelor „ElectropUtere" și li
ceului pedagogic din Crălova. 
U.J.C.M. Dolj, de la casele de cultură 
Segarcea și Slatina, grupul școlar 
C.F.R. Craiova, fabrica de osii șl bo
ghiuri Balș, a călușarilor din Tcslui 
(Dolj) și Brincovenl (Olt) -jtc Tot
odată. au avut loc thtllnlri sportive 
intre tinerii din cele două județe.

Așa -sint mereu In nu
mai 12 zile am terininni 
dc excavat un panou dc 
minereu.

D? la directorul minei 
.știam : brigada lui Prun- 
duș realizează aproape 70 
la sută din orociuctia 
schimbului din sectorul 
doi Cc oameni ! La Her*- 
ja est? probabil cea mal 
rerhisă fluctuntte din ba
zinul minte'- m-irtimU- 
reșean. Aici, in ultimul an. 
s-a ■•‘.-'■n- la : 1 u. 1 
din abataje. metoda de 
exploatare cu Inmagazl- 
narea minereurilor in 
d i nouri scurte, ceea ce a 
fărut Dosibiiă concentra
rea productivi, mecaniza
rea ei compielă șl obține
rea unor ihalte randa
mente In m'ineT S-a ob
ținut astlrl rea mai marc 
viteză medie de avans pe 
f’rbnl de lucru sl zl, din 
bazinul minier maramu
reșean : 3.3 m liniari pe 
Tronl sl zi. față dp 2.8 m 
liniari in anul trecut, sl 
2.85 m liniari realizare 
medte pe Combinatul mi
nier Baia Mare, ne spu
nea Inginerul Livlu Pop

— Ne-am propus, gi

am Izbutit, continuă 
interlocutorul, ca in pri
mele patru luni a.c. să 
dăm peste plan o pro
ducție de minereu cclii- 
valind cu o treime din 
realizările lunare din aniil 
trecut.

oameni. Azi. practic, ni
meni nu mai pune mina, 
In sensul „de altădată'4, dc 
a se opinti la vagoncțl. 
Totul este mecanizat, gos
podărește poruncit de 
Teodor Cristcn, care se 
află la pupitrul tabloului

— Cea mai mare parte 
din lucrările de mecani
zare și automatizare care 
s-au realizat aici s-au e- 
xecutat prin nutoutilare la 
noi, spune directorul mi
nei,

— Ca la nivelul tehni-

CÎND PLECI
DIN MINĂ...

După aiți metri do 
galerie, ajungem la ram
pa de la putui nr. 1 Co
livia cu vagoneții plini 
urcă din orizontul minus 
2 șl indată coboară, dar 
cu aițl vagoneți descăr- 
cați Tn acest punct de 
lucru, pină mai acum 
două idni. Împingeau va
goneții cu brațele 24 de

dc comandă. Tn fața lui 
sint șapte manete. Ușile 
de la colivie se deschid, 
vagoneții plini ies alara. 
macazurile se schimbă, va
goneții descărcați intră in 
colivie, ușile șe închid, se 
dă semnalul și colivia 
pornește iar în jos, după 
altă încărcătură de mine
reu.

Cil mondiale. zice vesel 
omul care 11 ani a im- 
pins la vagoneți, iar acum 
este „semnallst principal*1 
|a tabloul de comandă, de 
la rampa puțului nr. 1.

— Trebuie să prelun
gim cu 4 centimetri ma
netele de comandă. ob
servă directorul minei. 
Să-ți sprijini miinile pe

pupitru, să nu ți le oste
nești deasupra.

— Nu-1 hicl un bal...
— Ba trebuie, dacă 

vrem să ne conducem 
după știința ergonomlei. 
stăruie celălalt.

— Mal multă știință șl 
tehnică dccîi-it amu, n-o 
fost niciodată In mină ! 
spune încintat omul de 
la pupitru. Șl constată : 
E fain.,. Noi stăm și ma
șinile lucră, le conducem 
bine, să tacă treaba rit 
mai bună»

Reflecția ortacului ex
primă pe cit de simplu, 
pe atil de convingă
tor. simțămintele mineri
lor pentru înnoirile teh
nice care au loc in mun
că lor.

Am coborit cu colivia 
încă 63 m, in orizontul 
mihils doi. De acolo am 
cules un gind frumos, pe 
care 1-um desprins de la 
Jh grup de minori ce toc
mai se pregăteau sfi urce 
„la zi".

— Cind pled din mină 
să ai dovada că al mun
cit azi mai bine derit 
teri...

La tterja, asemenea do
vezi sint cu zecile și cu 
sutele.

resoect.lv
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SPORT ACTIVITĂȚI
SPORTIVE

| CONSTANTIN DAICOVICIU |

FOTBAL. Ieri în Capitala DE MASA
Academia Republicii Socialiste 

România. Academia de St linte socia
le și politice. Ministerul Educației si

ACADEMIA REPUBLICI 
SOCIALISTE ROMÂNIA

învfităminlului aduc la cunoștință cu 
profund regret încetarea din viată, in 
z.ui de 27 mai 1973. a cunoscutului

Un meci pasionant, o victorie prețioasă in parcul și pe terenurile 
de sport din Pucioasa

ACADEMIA DE STIINTE 
SOCIALE Șl POLITICE

om do stilntă Si profesor român, a- 
cademiclanul Constantin Daicoviciu. 
vicepreședinte al Academici de științe 
sociale si politice.

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
SI ÎNVAȚÂMINTULUI

ROMÂNIA R. D. GERMANA 1-0
Nu știm cum se face, dar aștep

tarea și emoțiile amatorilor de fotbal 
sint puse la gria încercare (cam de 
multe ori in 
echipa noastră 
pentru a doua 
fotbalul nostru 
confruntări de 
rezultatul — 
nefîindu-ne ii......
păstra integral șai 
in turneul 
mondial din 
buia să ciști 
Bi

unima vreme 1) de 
reprezentativă. Ieri, 
nară in luna aceasta, 
s-a aflat in fața unt i 
maximă importanță, 

victoria, mal bine-zis — 
Indiferent. Pentru a-si 

— tie la calificare 
final al campionatului 

‘74. echipa României tre- 
. jțe partida aceasta, dc la 

rărești. cu reprezentativa R. D. 
Germane, medaliată cu bronz, anul 
trecut la Jocurile olimpice.

Acum, după ce am trecut de sta
diul comentariilor anticipative, al 
pronosticurilor și calculelor hirtiei, 
ceea ce trebuie înțeles $• respectat 
este ca pregătirea si desfășurarea 
meciurilor viitoare să nu mai fie su- 
l use grabei, iar calcularea și fructifi- 
i .(.a șanselor să se facă in modul 
cel mal serios, nemaiconsiderindu-se 
niciodată că „cutare" sau „cutare" 
echipă... este dinainte învinsă. Tre
buie. desigur, reamintit — oriclt de 
puțin plăcut ar fi — câ acel 1 — 1 de 
la Helsinki, greșelile și neseriozitatea 
in jocul respectiv au fost (și sint 
incâ) din plin resimțite...

Ambianța generală de ieri, dc pe 
stadionul „23 August" (in tribune : 
peste 65 000 de spectatori), avea sâ 
fie extrem de pasionantă și sărbăto
rească. dacă se poate spune astfel, pe 
măsura importanței meciului și a do
rinței noastre. a tuturor, de a-i vedea 
învingători pe fotbaliștii tricolori. In 
minutele dinaintea intrării pe teren 
a celor două echipe, ziariști sau 
simpli spectatori, la masa presei sau 
in vreun colt oarecare al tribunelor, 
nu s-aii putut abține de a mai apre
cia odată punctele forte ale celor 
două tabere. Indiscreția, cred, este 
permisă, căci, de fapt, fiecare am 
avut in vedere cam aceleași

ginduri : cit va conta „super- 
clasa celor patru D“ (referire a zia
riștilor sportivi din R.D.G. li Dobrin. 
Dumitru. Dinu, Dumitrache) in fața 
unei formații robuste, cu o apărare 
atentă .șl masivă ? Ofensiva echipei 
noastre este posibilă și recomandabilă 
chiar, dar atenție la contraatacurile 
trio-ului Liiwt, P. Ducke. Streich, 
jucători abili și foarte rapizi.

La ora 17,20, cind cele două echipe 
apăreau pe teren, uvindu-i in frunte 
pe arbitrii austrieci E. Linemayr (la 
centru). A. Mathias și P. Drabeck, 
gmdurile de mai sus — ocazionate de* 
calmul (dar și do emoțiile) ...dinnin- 
1 a furtunii — erau de-acum așter
nute pe hirtie. Festivitate oficială ; 
fanfara intonează imnurile de stat 
ale României și R. D. Germane. In 
încordarea generală. la „concu
rență** cu corul galeriei, sub ropotul 
aplauzelor — obișnuita prezentare a 
echipelor, stringerile dc mină și 
schimbul reciproc de fanioane din
tre căpitanii formațiilor și — in fine ! 
— jocul incepe. „Unsprczecele" nos
tru este cel bine știut : Răducanu — 
Sătmăreanu. Antonescu. Dinu. De- 
1 anu — Dumitru. Dobrin. Nun- 
vveiller — Troi. Dumitrache Marcu. 
Echipa oaspeților, de asemenea, in 
formula anunțată anticipat de antre
norul Georg Buschner. adică : Bloch- 
witz — Ganzera. Bransch. Sammer.

Kurbjuwcit — Lauck. Seguin, Kreis- 
che — Luwe. P. Ducke, Streich.

Un film al meciului — după ce, 
credem, flecare dintre cititorii aces
tor rinduri au văzut sau au auzit, in 
direct, desfășurarea jocului — nu 
si-ar mai avea rostul. Am trăit, fi
resc. bucuria acelor ..momente de 
to." de la poarta lui Blochwitz, fa
zele de dominare, atacurile insisten
te ale echipei noastre. Suturile de 
la distantă ale lui Dumitru sau Troi. 
i î’erventiile cu capul ale lui Nun- 
weiller sau Dumitrache. centrările lui 
Marcu sau Doleanu puteau fl — cu 
mai multă șansă, cu mai multă pre
cizie — in totalitate sau in parte 
fructificate. Pină la pauză. tabela do 
marcaj a rămas insă intactă. .A fost, 
totuși, evident, că si la poarta lui 
Răducanu au existat faze fierbinți, 
precum si... o bară.

Lupta răminc. si după reluare, la 
aceleași cote inalte. Jocul este parcă 
mai vioi . spre si in careul echipei 
oaspeților — o adevărată canonadă. 
Golul intirzie. intirzie... dar nu 
prea mult. Dumitrache deschide sco
rul ' 1—0 pentru România ! Cunos
cutul nostru fotbalist, foarte atent la 
o degajare (greșită) a portarului ad
vers. interceptează si sutează puter
nic si precis, mingea intrind in poar
tă (min. 52).

TÎRGOVIȘTE (Corespondentul 
„Scinteii' Constantin Sări). — 
A devenit o tradiție ca. la 
sfirșit dc sftplflminâ. textlllșlii 
Întreprinderilor „Bucegl" si 
„Trainica" din Pucioasa, lucră
torii din Industria locală, din 
comerț, oaspeții venițl la odihnă 
in stațiunea balneară să-.șl dea 
inlilnire in parcul și pe stadioa
nele din preajma întreprinderii 
„Bucegi". Organele locale de 
partid, sindicat st U.T.C.. asocia
țiile sportive din inlveprinderi’e 
amintite au pregătit pentru a- 
ceastă inlilnire un bogat, pro
gram cultural-spor’iv. Peste 
3 000 do persoane au participat 
la întreceri do handbal, baschet, 
fotbal, volei, popice, alergări dc 
800 și 1 500 metri plat, au asls- 
l st la programele prezentate de 
formațiile artistice de muzică 
populara și ușoara, echipele de 
dansuri și brigăzile artistice de 
agitație din întreprinderile ora
șului. care au evoluat pe scene 
continuu, din primele ore ale 
dimineții pină noaptea tirziu, 
spre orele 21.

O frumoasă inițiativă 
pentru dezvoltarea șahu

lui la Timisoara
I. DUMITR1U

DIVIZIA B
Seria 1. F. C. Galați - Gloria 

Buzău 2—1. Metalul București — Me
talul Plopeni 2—0. Delta Tulcea - 
C.S.U. Galați 2—0. Șantierele Navale 
Oltenița — Politehnica Iași 2—1, 
Dună.: .i Giurgiu — Știința Bacău 
3—0. ClYmia Rimnicu-Vilc a — Pro
gresul Bucurcstj 0—0. C.F.R. Paș
cani — C.S T vgoviș- 1—0. Ceahlăul 
PiaTa Neamț — Progresul Brăila 
1—0.

RUGgl Campionatele juniorilor
si ale seniori lor

După 25 de etape, tn clasament 
conduc, la egalitate de puncte (cile 
31). Politehnica Iași (golaveraj 
45—22) și Metalul București (31—17).

Scria a Il-a. Minerul Baia Mare — 
Corvinul Hunedoara 1—0. F.C. Bihor 
— Metrom Brașov 1—0. Metalurgistul 
Cugir — Olimpia Satu-Mare 2—2. 
C.F.R. Timișoara — Metalul Drobeta 
Turnu Severin 0—0. Nitramonia 
Făgăraș — C.F.R. Arad 5—0. C.S.M. 
Sibiu — Politehnica Timișoara 0—0, 
Electroputere Craiova — Minerul 
Anina 2—0. Gloria Bistrița — Olim
piu Oradea 3—1

In clasament, după 25 de etape, pe 
primul loc. de asemenea, două echi
pe (fiecare cu cite 34 puncte) : F.C. 
Bihor (golaveraj 49—25) și Politeh
nica Timișoara (39—19).

TIMIȘOARA (Coresponden
tul „Scinteii", Cezar Ioana). — 
In prezența Iov. Mihai Telcscu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., la 
Timișoara a avut loc inaugura
rea centrului municipal de șah. 
care va funcționa in cadrul 
grupului soortiv „Medicina". 
Dispunind de 9 încăperi, cu 40 
mese de joc. table pentru de
monstrații. o bibliotecă și un 
fișier, centrul — primul de a- 
cest fel din tară — iși propune 
să reunească pe 
„sportului minții" 
oraș, ajutindu-i 
măiestriei șah iste, 
și instruirea acestora vor fi asi
gurate de cadre competente, 
printre care se numără cunos
cutul șahist dr. R. Alexandres- 
cu. maestrele internaționale 
Gertrude Baumstarck. Suzana 
Makai și alți specialiști.

*
1*1 27 mai u încetat din viața aca

demicianul profes >r doctor docent 
Constantin Daicoviciu. membru nl 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, vicepreședinte al 
Academiei de științe sociale și po
litice.

Născut la 1 martie 1898, la Câvâ- 
ran. județul Caraș-Sevcrin. a tăcut 
studii dc filologie clasica la Univer
sitatea din Cluj, devenind un emi
nent latinist. Încă din anul 1921 iși 
începe activitatea in domeniul ar
heologic, participind la .săpăturile de 
la S irmizegotus i. Bursier al 
Școlii române din Roma, in
tre anii 1925 și 1927 reali
zează două studii valoroa-e 
privind antichitatea romană 
in Dalmația.

în anul 1928, după întoar
cerea in țară. și-a trecut 
doctoralul in istorie și ar
heologie și a început activi
tatea didactică in domeniul 
istoriei României la Univer
sitatea din Cluj.

Cercetător pasionat al tre
cutului poporului nostru. 
Constantin Daicoviciu desfă
șoară îndelungate și asidue 
cercetări arheologice in 
Munții Orăștiei. prezentate 
intr-o operă care a avut un 
larg ecou internațional. 
„Transilvania in antichita
te". publicai ă in limbile 
germană, italiană și fran
ceză.

După instaurarea putorii 
populare. Constantin Daico
viciu conduce programul 
amplu de săpături arheolo
gice. menite sâ scoată la 
iveală vestigiile sistemului 
de apărare al dacilor din 
Munții Orăștiei. Importan
tele descoperiri din această 
zonă și îndeosebi C'etatoa cea 
marc de pe Dealtll Grădiș- 
tei — Sărrriizegetusa dacă — 
au ilustrat înaltul grad de 
civilizație al dacilor, au per

mis identificarea pe toată întinde
rea patriei noastre a existenței da
cilor liberi, aducind contribuții fun
damentale la studiile privind forma
rea poporului român. In această pe
rioadă publică numeroase lucrări. în
tre care „Sarmizegetu.sa sau Olim
pia Traiană ?“. „Cetatea dacică de la 
Piatra Roșie". „Dacica"

Prin bogata sa activitate științi
fică. prin ldcrările publicate, cil și 
prin paiticiparea la un marc număr 
de reuniuni internaționale de înalt

★
prestigiu. Constantin Daicoviciu a 
argumentat prin incontestabile probe 
materiale continuitatea romanilor pe 
teritoriul Daciei, a revelat puterea 
sl civilizația dacilor, care constituie 
elementul de bază al formării po
porului român.

Opera .științifică a savantului ro
mân. tradusă in numeroase limbi, 
s-a bucurat do o inaltă apreciere a 
forurilor științifice, C. Daicoviciu 
fiind ales membru corespondent al 
Academici Austriece dc Științe.

★

au beneficiat de cunoștințele <?1 cali
tățile sale de pedagog.

Paralel cu activitatea științifică si 
didactică. Constantin Daicoviciu a 
indebllnlt diferite funcții care au 
ilustrat însușirile sale de bun or
ganizator si conducător, printre care 
secretar șl anoi președinte al Co
misiei monumentelor istorice, direc
tor al Institutului do studii clasi
co și al Institutului do istorie și ar
heologie din Cluj, oreșcdlnte al Sec
ția! do istorie a Academiei Republi
cii Socialiste România, adjunct al 

m I n is I ruIU i i n văța m i n tu 1 u i,
rector al UniVorsLtătil - din 
Cluj.

Savant D.a I riot, membru al 
Partidului Comunist Român, 
profund oătruns de perspec
tivele luminoase ne care so- 
c'Otâlea socialistă le deschi
de poporului nostru, C. Dai
coviciu a adus o contribuție 
de oret dc tărim politic si 
social si ca deputat in Marea 
Adunare Națională si mem
bru al Consiliului de Stat.

Rodnica si îndelungata sa 
activitate pentru cunoașterea 
cit mai reală a Istorici pa
triei. pentru educarea tine
relor generații in soiritul ce
lor mai bune tradiții ale po
norului român, poziția sa de 
intelectual înaintat, profund 
legat de nonor. devotat cau
zei construcției socialiste, 
și-au găsit o înaltă recunoaș
tere în titlurile de Erou al 
Muncii Socialiste. Om dc 
știință emerit, Laureat al 
Premiului de Stat, in or
dinele sl medaliile cu care 
a fast distins de conducerea 
de partid șl de stat.

Eminent cm de Stiintă si 
pedagog, academicianul Con
stantin Daicoviciu, prin mul

tilaterala sa activitate, desfășu
rată de-a lungul a peste cinci 
decenii, a servit cu devotament si 
oasiune știința si cultura româneas
ca. dezvoltarea invătămihtului. Si-a 
dus întreaga sa capacitate de mun
că. energia si cunoștințele in slujba 
cauzei propășirii Datriei. a triumfu
lui socialismului in România.

Prin încetarea din viată a aca
demicianului profesor Constantin 
Daicoviciu. știinta si invătămintul 
din tara noastră pierd ue unul din 
cei mai de seamă reprezentanți.

toți iubitorii 
din acest 

in ridicarea 
îndrumarea

membru a numeroase societăți 
științifice. în 1968. la Universitatea 
din Vlena i-a fost conferit premiul 
„Gottfried von Herder".

Do-a lungul a peste patru decenii, 
ca dascăl, academicianul Daicoviciu 
a contribuit la pregătirea și educa
rea multor generații de tineri, lă 
formarea a numeroase contingente 
do istorici. Rodnica și îndelungata 
sa activitate in învățâmint i-au adus 
st’ma și prețuirea studenților, cadre
lor didactice, a tuturor acelora care

Ieri, in Capitală au avut loc semi
finalele campionatului național al 
: „^oiștilor juniori: Școala sportiva 
nr. 2 cu Grivița roșie și Clubul spor
tiv școlar cu Farul Constanța. Două 
meciuri de mare luptă. încheiate cu 
scoruri prea puțin sau deloc sconta- 
< : 6—3 pentru S.S.2 și. respectiv, 
13—13, După cum si rezultatul arată, 
partida cc-a mai echilibrată au furni
zat-o echipele C.S.S. și Farul. Tinerii 
rugbiști de la „Școlarul", deținători 
ai titlului și cu o mult mai marc ex
periență competițională (unii dintre 
ei au făcut parte din reprezentativa 
de juniori a României care a ciști- 
gat. recent. „Turneul F.I.R.A."). au 
intilnit „o formație extrem de bine 
pregătită și cu o concepție de joc 
de-a dreptul»remarcabilă'*, după cum

aprecia maestrul emerit al sportului 
\ lord Murai u. Nimeni nu ar Li fost 
surprins dacă victoria revenea rug- 
bistilor constanți ni. Ei au condus, de 
altfel, cu 13—7 pină in ultimul mi
nut... Conform unei clauze a regu
lamentului. se califică echipa a că
rei virstă medie este mai nucă ; fe
derația urmează să facă respectiva 
autentificare a virstci.

Rezultate din campionatul divi
ziei A : Steaua — Vulcan 27—3. Uni
versitatea Timișoara — Farul 15—6. 
Știința Petroșani — Dinamo 10—6. 
C.S.M. Sibiu — Precizia Săcele 22—0. 
Grivița roșie — Gloria 16—6. Sportul 
studențesc — Politehnica Iași 6—6. 
C.S.M. Suceava — Rulmentul Birlad 
4-8.

TELESPECTATORI
la „europenei de boi;

tenis Pa terenurile de la Roland Garros
Campionatele internaționale de te

nis ale Franței au programat pri
mele partide din turul doi al probei 
de dublu bărbați. Cuplul Ilie Nâs- 
tase (Romania). Jimmy Connors 
(S.U.A.) a învins cu 6—2. 6—3 pe
rechea Loyo Mayo (Mexic). Battegv 
(Franța). Alte rezultate : Estep

(S.U.A.). Warwick (Australia) — Pi- 
lici (Iugoslavia). Slone (Australia) 
6—4. 7—6 : Barthes, Jauffret (Franța) 
— Marcu (România). Borisov (Bulga
ria) 6—4. 6—2. Gorman, Van Dillen 
(S.U.A.) — Battrick (Anglia). Phil
lips Moore (Australia) 6—1, 6—4.

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

ACADEMIA DE STIINTE 
SOCIALE Șl POLITICE

MINISTERUL EDUCAȚIEI
Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

i n c î t e v a rînd u ri
ATLETISM, 

concurs atletic . 
poloneza Liudwiga

Campionatele europene de box. 
care incep peste citeva zile la 
Belgrad, vor putea fi urmărite 
și pc „micul ecran". Redacția 
de actualități a Radioleleviziu- 
nii române ne-a comunicat pro
gramul transmisiunilor respec
tive.

Marți. 5 iunie : ora 15.30 : 
V- sferturi de finală (gala I) : 

’ transmisiune directă ; ora 22.50: 
sferturi de finală (gala a 
Il-a) — selecțipni înregistrate 
Miercuri. 6 iunie, ora 15.30 :

sferturi de finală (gala a IlI-a)
— transmisiune directă ; ora 
22,45 : sferturi de finală (gala 
a IV-a) — selecțiuni înregistra
te. Joi, 7 iunie, ora 15.30 : semi
finale (gala I) — transmisiune 
directă : ora 22,50 : semifinale 
(gala a Il-a) — selecțiuni înre
gistrate. Simbătâ, 9 iunie, ora 
19 : finale (primele 2 meciuri)
— transmisiune directă : ora 
22.30 : finălc (următoarele 9 
meciuri) — înregistrare inte
grală.

— Cu prilejul unui 
desfășurat la Poznan. . 

Hewinskaia a 
ciștlgat proba de aruncare a greută
ții cu 18.09 m. ” 
p rit din Salt 
atletul kenvan 
ciștigat cursa 
timpul de 8'53”7 10. 
cadrul turneului 
Asia—Oceania) a ..... ...................
campionatului mondial de fotbal : 
Malayezia — Tailanda 2—0 (0—0),
Israel — Corcea de. sud 0—0. 

BASCHET. — In penultima etapă a 
„Festivalului mondial de baschet" 
dc la Lima, selecționata masculină 
a U.R.S.S. a întrecut cu 84—51 
echipa Cubei și. indiferent de rezul
tatul ultimelor meciuri, a cucerit 
„Cupa William Jones". atribuită 
ciștigâtoarel acestei competiții. în 
turneul feminin, Cuba—Peru 80—57.

• Pe stadionul aoo- 
Lake» City 
Kipchoge
de

(Utah).
Keino a 

două mile cu 
FOTBAL. - In 
grupei A (zona 

preliminariilor 
mondial 

Tailanda
Coreea de.

l’OLO PE APA. - La Hvar. tn era 
de-a 4-a zi a turneului de calificare 
pentru campionatul mondial de polo 
pe apă : Bulgaria—Grecia 7—6. Sue
dia—Austria 7—4. Anglia—Polonia
9-7. NATATIE. - La Halle, ino- 
tâtoarea Cornelia Ender (R. D. Ger
mană) a stabilit un nou record eu
ropean in Droba de 100 m liber : 
58”6 10. CICLISM. — După două 
etape, in Marele premiu al ziarului 
..THumanite" conduce Ivan Trifonov 
(U.FLS.S.), urmat de coechipierul 
său Osințev. AUTOMOBILISM. „Ra
liul Acropole" s-a încheiat la Atena, 
cu succesul piloților francezi, situați 
pe primele două locuri in clasamentul 
general. Victoria a revenit lui 
Therier (pe „Alpine Renault") 
timpul de 7 h 38'20”. urmat de 
Nicolas (..Alpine Renault*) —
45’56'’. Finlandezul Aaltonen s-a cla
sat pe locul trei — 7 h 47'29".

J. L. 
cu 

J. P.
7 h

Cronica zslei
•ter- ~

Tovarășul Mihai Dalea. președin
tei.' Consiliului Central al U.G.S.R.. 
a primit delegația Federației lucră
torilor din activitățile sociale din 
Iugoslavia, condusă de tovarășul 
Joze Marlot. președintele federației, 
care, la invitația comitetului Uniu
nii sindicatelor din invățămint. 
știință și cultură, a făcut o vizită de 
schimb de experiență in tara noas
tră.

A fost de față Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești

Primirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

*
Gabriel Hauge. președintele lui 

Manufacturers Hanover Trust Com
pany din New York. și William 
Blake, prim-vicepreședinte. care au 
făcut o vizită in țara noastră, au 
părăsit Capitala duminică dimineața.★

Alfred Rinnoov Kan. director exe
cutiv la Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.). 
care a făcut o vizită in țara noas
tră, a părăsit Capitala. In cursul vi
zitei. oaspetele a avut intilniri eu 
conducători ai unor ministere, bănci 
și unități economico.

(Agorpres)

Sosirea unei delegații parlamentare din
R.F. Germania condusă de Anne Marie Rengel

președinta Bundestagului
Duminică la amiază a sosit in Ca

pitală. la invitația Marii Adunări 
Naționale, o delegație parlamentară 
din Republica Federală Germania, 
condusă de Anne Marie Rengel, pre
ședinta Bundestagului. care va face 
o vizită in țara noastră.

Din delegație fac parte deputății 
Walter Althammer. membru al con
ducerii fracțiunii U.C.D./U.C.S. din 
Bundestag. președintele Grupului 
parlamentar de prietenie R.F.G.- 
Romănia. Manfred Luda, Rudolf 
Kaffka, Giinter Jaschke. vicepre
ședinte al Grupului parlamentar de 
prietenie R.F.G.-România. Otto 
Wulf. membru al Grupului parla
mentar de prietenie R.F.G.-România, 
Horst Haase. Friedrich-Wilhelm 
Hoelscher, precum și Helmut 
Schellknechl. director in Bundestag, 
Hans Schwueppe. șef adjunct al pro
tocolului Bundestagului, l-Iarald

O. Hermann, de la Centrul de presă 
.și informații al Bundestagului, Fried- 
helm Maier, secretar personal al pre
ședintei Bundestagului.

La sosire, membrii delegației au 
fost salutați de Ștefan Voitec. pre
ședintele M.A.N., Maria Groza și 
Gheofghe Necula, vicepreședinți ai 
M.A.N., Alexandru Sencovici. Con
stantin Dinculescu și Gheorghe Va- 
silichi, președinți de comisii perma
nente ale M.A.N.. acad. Aurel Moga, 
vicepreședinte al Grupului parla
mentar de prietenie România-R.F.G., 
Stefan Bălan, Anton Breitenhofer, 
Mircea Rcbreanu. deputați. și Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului aface
rilor externe.

A fost de față Erwin Wickert, am
basadorul R. F. Germania la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

(Agorpres)

întoarcerea de la Moscova a delegației
Prioritatea care i sc conferă atletismului in cadrul dezvoltării mișcă

rii sportive din țara noastră este firească și !• -ne de explicat. Atleti-- 
mu! e un sport al tuturor sporturilor nu numai prin rolul său central 
la Jocurile Olimpice, rol subliniat prin zeci dr> medalii, ci am zice, 

primul rind, prin ac • - : câ însușirea elementelor atletice stă la baza 
practicării tuturor ramurilor sportului.

Am invitat in jurul mesei rotunde — în scopul de a con
tribui la descoperirea cauzelor răminerii in urmă a alergări
lor de fond și semifond față de nivelul internațional — ciți- 
va dintre specialiștii genului, dascăli șt foști alergători binecunoscuii 
amn'orilor de a’letism de la noi din țară : prol. univ. CORNEL IOVA- 
NESCU. șeful catedrei de educație fizică si sport a Universității d’n 
T.mițoara, cont. univ. DUMITRU ALEXANDRESCU. de la catedra de 
p . “7^ a. TE F.S.. VICTOR FIREA, secretar general al F.R.A.. O. CON
STANT INESCL-NFHOI. antrenor coordonator la clubul atletic din Ro
mm, DUMITRU TAI.MACIU. antrenor la „Olimpia- București : NTCO- 
I.AE PA1Ș. antrenor la „Steaua". MIHAI TINTORESCU. antrenor la 
C.S. Pi ''.:, și CONSTANTIN GRECESCU, fost multiplu campion și 
recordman al României.

o dată pe lună. Crosuri pentru a 
căror pregătire să se recurgă la aler
gări de citeva minute in încheierea 
fiecăreia dintre orele de educație fi
zică. Cornel lovânescu, om cu o expe
riență profesională de zeci de ani, dar 
și antrenor al unor atieți ca Vamos 
Zoltan sau Victor Firea, amintea in 
discuție unora dintre foștii săi elevi 
că așa proceda la orele de educație 
fizică, pledind, totodată, ca aceste ore 
să se desfășoare cu precădere in aer 
liber. „Numai ploaia constituia un 
impediment, altfel, pe orice vreme, 
școlarii alergau cu plăcere, fără echi
pament special, in bocanci și ghete. 
Tar pe cei mai ambițioși il puneam 
să urce și su coboare in fugă Dealul 
Vulpii de lingă fosta școală normală

Spre exemplu, un grup de 18 băieți 
de nouă ani. dinlr-o clasă oarecaie. 
au alergat fără nici o pregătire spe
cială peste 8 090 metri, prezentindu- 
se medical in stare perfeciă după a- 
cest efort 1 Pe drept cuvînt. partici- 
panții la consfătuirea noastră cereau 
revizuirea normelor și înlăturarea 
oricăror premise false, preconcepute, 
atit in elaborarea programelor anali
tice, cit și in stabilirea distanțelor op
time pentru crosurile școlarilor. Aici 
se impun insă și următoarele preci
zări : 1. Să sc alerge pe cit posibil 
uniform ca ritm, in pas natural pen
tru fiecare concurent ; 2. Să nu se 
alerge contracronomctrU : 3. Depar
tajarea alergătorilor sau a grupelor 
de alergători sâ se facă după lungi-

Cu ce să începem ?

Vorbim adesea despre necesitatea 
unej baze de masă pentru perfor
manța. Probabil, in nici o ramură nu 
e mai evidentă legătura dintre prac- 
îica de masă și performanță decit 
in alergările de fond și demifond. 
Logica elementară descoperă trăsă
tura de unire dintre crosurile pe 
seară largă și probele dc 5 000 sau 
10 000 de metri. Par' -.cipanții la masa 
rotundă au pus degetul pe rană : 
desconsiderarea importanței cro
surilor populare, pe parcursul unul 
șir lung de ani. desconsiderare ce a 
împins această manifestare sportivă 
pină aproape de pragul dispariției, a 
lipsit performanța de baza ei naturală 
de recrutare !

Și atunci, cu ce să începem pen
tru a determina apariția umij număr 
mare de fondiști din rindurlle cărora 
sâ se recruteze o elită de calitate 
internaționala ? Specialiștii sugerea
ză o rezolvare de fond a pro
blemei fondului românesc. Rezu- 
mind părerile Io-, rezultă urmi- 
toarele : sâ ne întoarcem cu fața 
spre școală și să plecăm la drum 
inrepind de la clasele cele mai mici 1 
Subliniind însemnătatea Uoiaririi 
C.C. al F’.C.R. cu privire la dezvol
tarea mișcării noastre sportive, par
ticipant” la masa rotundă a „Scin
teii" consideră că prevederile aces-

1973-AN PREOLJMPIC

Ctreva probleme de fond 
ale alergărilor... de fond (i>

tui document deschid posibilități 
nelimitate evoluției atletismului șco
lar ?i așezării performanței pc a- 
ceastă bază trainică.

Există o programă de educație fi
zică școlară, ea va fi îmbunătățită 
si va deveni mai eficace odată cu 
introducerea unui sistem riguros de 
normare în această programă sint 
incluse alergări de cite 4 minute 
pentru fete și respectiv 5 minute 
pentru băieți. Sa trecem — propun 
specialiștii — la finalizarea și fruc
tificarea obligațiilor programei anali
tice, tocmai prin crosuri. Crosuri pe 
clase, deci pe categorii de virstă și 
sex, organizate sistematic, cel puțin

din Piatra Neamț !" — spunea pro- 
fes'orul lovănescu.

In legătură cu cele de mai sus nl 
se pare interesant 9â arătăm că in 
timpul discuțiilor au fosl sever com
bătute o serie întreagă de prejude
căți cu privire la posibilitățile de 
alergare ale copiilor din clasele 
I—IV. încă din studiile Centrului de 
cercetări științifice al C.N.E.F.S tu
nde rezultate au fosl publicate in 
ziarul nostru) reieșea câ școlarii au 
o capacitate naturală dc alergare 
mult mal marc decit aceea acceptată 
de unele teorii învechite. Cu prile
jul mesei rotunde s-au furnizat alle 
date grăitoare in această privință.

mea distanței parcurse (deci, după 
volum) și nu după lltnp (intensita
tea, viteza peste limita critică fiind, 
firesc, contraindicate).

Odată pUSă ia punct această aler
gare sistematică in orele- dc- educație 
fizică șl prin crosuri pe clase odată 
administrată această veritabilă vita
mină necesară sănătății oricărui șco
lar — cum se exorima Constantlne^- 
cu Nchoi — ce facem mal dcpărle 
pentru a Urca spre performanță 7 
Treapta următoare — apreciau spe
cialiștii — o constituie tot crosurile, 
de astă dată contratimp. deschise 
tuturor acelora ce dovedesc un mi
nimum de aptitudini pentru alergă

rile de fond. Normele școlare vor fi 
baza de pornire. Pleci nd de la aceste 
norme se pol organiza crosuri inler- 

șeolarc, pe categorii de virstă. Ma
joritatea părerilor a lost că asemenea 
întreceri să nu depășească limita ora
șului și a comunei. S-au exprimat și 
opinii în favoarea unor compelilii 
județene și chiar republicane, totuși, 
s-a făcut sublinierea ca acest gen de 
întreceri să se adresele numai ju
niorilor ce se pregătesc pentru per
formanță.

Pe această treaptă a crosurilor — 
care presupune incă o participare 
foarte numero;i$ă — trebuie să in
tervină antrenorul-selectioncr. An
trenorul. cu cronometru! in mină, să 
vadă sl să urmărească atent ue acei 
tineri a căror alergare vădește ta
lent. E vorba — cum zicea M. Tin- 
torescu — sâ întreprindem cu ocazia 
crosurilor „o testare a testărilor", o 
verificare a aptitudinilor in vedbrea 
recrutării pentru performantă

Anțicipind amploai’ea ce o vor lua 
crosurile oe scara întregii tari. Ni- 
colae Pâis sugera instituirea unei 
funcții de cercetns pe lingă marile 
cluburi și alte unitătl cu profil atle
tic. un om cu experiență care sfl 
colinde orașele, su observe sj să a- 
lcagâ talentele.

Ansamblul de competiții cuprin- 
zind mii și mii de elevi va nune 
munca de selecție pe un fundament 
normal — spunea Dumitru Alexan- 
drescu. De la faza actuală in care 
domină intimolarea — luăm ce ne 
cade in mină nu alegem * — vom 
putea trece la rigoare științifică, vom 
recruta dintr-un mare număr de 
concurent! ne acei ale căror date 
obiective ii impun selecției pentru 
performanță.

Nu e lipsit de interes să arătăm, 
i.i încheierea acestui capitol, faptul 
că toti participantii la consfătuire au 
vorbit apăsat despre importanta sti
mulentelor morale care trebuie să 
îneonjoare crosul și pe crosisii — 
do la insigne, diplome, tiofee si pu
blicitate pină la evidențiere in ca
drul școlii, in cadrul clasei, neutru 
acei ce se distins si prin activtate 
sportiva.

Valeria MIRONESCU

Academiei „Ștefan Gheorghiu44
Delegația Academiei „Ștefan 

Gheorghiu". condusă de Leonte 
Râutu. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președinte al 
consiliului de conducere. rectorul 
academiei, care, la invitația Școlii 
superioare de partid a Academiei de 
științe sociale de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S., a făcut o vizită pentru

schimb de experiență în Uniunea 
Sovietică, s-a înapoiat in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de Janos 
FazekaS, membru al Comitetului E- 
xecutiV al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

(Agerpres)

Plecarea ministrului cooperativelor
și afacerilor rurale din Iran

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala ministrul cooperativelor și 
afacerilor rurale din Iran. Abdol 
Azim Valifin. care, la invitația Mi
nisterului Agriculturii, Industriei 
Alimentare .și Apelor, a făcut o vi
zită in țara poastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul iranian a fost salutat de 
Angelo MicuLscu. ministrul agricul
turii. industriei alimentare și apelor, 
de alte persoane oficiale.

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

■fr
înainte de a părăsi țara, ministrul 

cooperativelor .șl afacerilor rUt-alt? a 
avut o convorbire cu uri redac
tor al Agențibi române de pre
să Agerpres. După ce s-a referit la 
unele probleme ale dezvoltării agri
culturii iraniene, oaspetele s-a refe
rii la relațiile de cooperare dintre 
România și Iran. El a subliniat că 
sub îndrumarea conducătorilor celor 
două țări, la ora actiială există, in
tre cele două țâri, relații extrem de 
cordiale șl prietenești, de colaborare 
reciproc avantajoasă in domeniile 
economic și tehnic.

După cum -se știe, in zilele

următoare Maiestatea Sa Tmne- 
rială .șahinșohul Ai-yamehr și Ma
iestatea Sa Imperială Farah Pahlavi 
Șahbanu vor efectua o vizită in 
România la invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu, vizită care, fără 
îndoială, va contribui la dezvoltarea 
in continuare a relațiilor dintre cele 
două țări. în timpul pe care l-am 
petrecut In țara tiv. am putut ve
dea pretutindeni manifestări ale 
bitcUriei și Interesului față de vizita 
pe care suveranii Iranului o vor tace 
in România.

După Ce a subliniat interesul care 
se manifestă in Irân de a dez
volta pe mai departe relațiile de co
laborare șl coopet-are cil România, 
oaspetele a declarat : în cadrul con
vorbirilor pe care le-am avut la Mi
nisterul Agriculturii arh discutat și 
am stabilit un documcrlt-pt-ogram 
de colaborare In domeniul viticultu
rii, creării de unități do industrie 
alimentară In diverse centre ale 
Iranului. Jn sistematizarea rurală.

în încheiere, ministrul iranian a 
transmis mulțumiri pentru ospitali
tatea de care s-a bucurat in țara 
noastră.

(Agerpres)

%25e2%2580%259eSarmizegetu.sa


viața internațională
■ ■■ ■■ ». - /VII1 ftk-waaaaMBBWWOMMMMHBgl

NOI ATACURI ALE 
FORȚELOR PATRIOTICE 

DIN CAMBODGIA
CAMBODGIA 27 (Agerpres). — 

Forțele patriotice d:n Cambodgia 
atacur »-

pra pozițiilor deținute de trupele 
lonnollste. Continuă luptele în jurul 
capitalei, în zona șoselelor nr. 1. 4 
si 5 și pe malul drept al Mekongu- 
\Ji-. PRtr’o'>’ eliberat localitatea 
Per nup. situata pe șoseaua numărul 
4. Se semnalează angajamente mili
tare de-a lungul șoselei nr. 5. care 
leagă capitala de centru] provincial 
Compongcham. Tn pofida sprijinului 
aviate! americane. Încercările tru- 
pc.o- lonnoliste de a sparge blocada 
a.~--.-.’€i rnncistrale importante s-au 
soldat cu eșec.

★
Comandamentul forțelor S.U.A. din 

Oceanul Pacific a anunțat că un 
avion militar american de tip 
..Phantom F-4“ s-a prăbușit simbătă 
in Cambodgia la 160 km de Pnom 
Penh. Acesta este al doilea avion 
pierdut de aviația americană, in ulti
mele zile, in cursul raidurilor din 
Cambodgia.

SPRE 0 CONFERINȚĂ 
ARABĂ

agențiile de presă transmit:
LA NIVEL ÎNALT

CAIRO 27 (Agerpres). — Tunisia 
salută organizarea unei conferințe a- 
rabe la nivel înalt și contribuie, tot
odată. la pregătirea ci prin acțiuni 
in direcția înlăturării deosebirilor 
de vederi dintre țările arabe — se 
declară intr-o notă trimisă de mî- 
r.istrul tunisian al afacerilor exter
ne, Mohamed Masmoudi. secretaru
lui general al Ligii Arabe. Mah
moud Riad. Nota subliniază, pe 
de altă parte, după cum mențio
nează agenția M.E.N.. necesitatea 
ca agenda reuniunii să fie studia
tă cu grijă in scopul unificării po
zițiilor. astfel incit obiectivele pro
puse să fie realizate.

In afara Tunisiei au răspuns fa
vorabil. pină- în prezent, propunerii 
de a se organiza o conferință arabă 

t —
blica Arabă Yemen — Libia. Ku
weit și Uniunea Emiratelor Arabe.

BONN

Manifestare consacrată 
celei de-a 125-a aniversări 

a Revoluției din 1848 
in Țările române

BONA’ 27 (Corespondență de 
la N. Stănescu}. — La Am
basada Republicii Socialiste 
România din Republica Fede- 
r.:'ă Germania a avut loc o 
seară dedicată aniversării a 
125 de ani de la Revoluția din 
1848.

Au fost de față personalități 
politice, oameni de afaceri și 
de cultură din R.F.G.. precum 
și ambasadorul României la 
Bonn, Constantin Oancea.

Gheorghe Pușcaș. atașatul 
cultural a! ambasadei, a vorbit 
despre evenimentele anului 1848 
și semnificația lor istorică, după 
care a fost prezentat un film 
documentar românesc.

(Urmare din pag. I)
Stat al României, convorbirile cu 
președintele Italiei, cu ceilalți fac
tori de răspundere ai tării si discu
ți-Je cu reprezentanții cercurilor de 
afaceri. arx>i cu câoitanii-regenți din 
San Marino. întrevederea de la Va
tican, contactele cu poporul italian 
și poporul sanmarinez, inii Ini rile cu 
oamenii muncii, cu simpli cetățeni 
impun cîteva concluzii de largă sem
nificație.

In primul rind, vizita a prilejuit o 
puternică afirmare a dorinței și as
pirațiilor comune ale popoarelor ro
mân. italian si sanmarinez. de pace 
si colaborare, teluri scumpe în
tregii omeniri. Exprimind con
cluzia desprinsă din convorbi
rile purtate cu conducătorii ita
lieni, președintele Nicolae Ceaușescu 
arăta : „Am vorbit, in aceste zile, 
mult despre legăturile străvechi din
tre poporul român și poporul italian 
și, intr-adevăr, aceasta este o reali
tate. In același timp am discutat 
că este necesar să dâm o nouă di
mensiune relațiilor dintre popoarele 
noastre și, vorbind de istorie, să ne 
gindim cum putem sâ acționăm mai 
bine pentru a făuri noua istorie și 
istoria viitoare a popoarelor noastre--.

Tocmai prin conturarea clară a 
modalităților de acțiune necesara in 
acest sens se afirmă pregnant conți
nutul de lucru și rezultatele deose
bit de fructuoase ale vizitei. Ca un 
element fundamental acestei opere 
de redimensionare a raporturilor ro- 
măno-italîene se înscrie Declarația 
solemnă comună, menită să imprime 
un conținut nou relațiilor reciproce, 
să le confere perspectiva unei ample 
dezvoltări in viitor.

In contextul general al preocupă
rilor care se manifestă la scara în
tregului continent, de statornicire a 
securității in Europa, Declarația 
solemnă comună se înscrie ca o 
contribuție de mare însemnăta
te la promovarea concretă a idei
lor destinderii. încrederii, bunei 
vecinătăți și apropierii intre popoare. 
Intr-adevăr, proclamind in mod so
lemn voința de a pune la temelia 
relațiilor reciproce, ca și a relațiilor 
cu celelalte țâri, ca principii funda
mentale. dreptul sacru al fiecărui 
stat la existență, la independență și 
suveranitate națională ; egalitatea in 
drepturi a tuturor statelor și dreptul 
fiecăruia de a participa la examina
rea problemelor internaționale care 
îl privesc ; dreptul de a-și hotărî sin
gure soarta și a-și dezvolta liber sis
temul lor politic, economic și social ;

Președintele Sudanului 
a primit delegația

Partidului Comunist Român
KHARTUM 27 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Democratice Su
dan, generalul Gaafar Mohammed 
Nimeiri. a primit delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de Mi
hai Gere, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P C.R.. care face în prezent o vizi
tă in această țară, la invitația Uniu
nii Socialiste Sudaneze.

Cu acest prilej, membrii delega
ției au transmis președintelui Nimei
ri un mesaj de prietenie și urări de 
prosperitate și progres poporului su
danez din partea președintelui Con
ciliului de Stat al Republicii Socialis
te România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. La rindul său, șeful sta
tului sudanez a transmis tovarășului 
Ceaușescu un salut din inimă și cele 
mai bune urări poporului român prie
ten.

□ □□□□□ □

Reprezentanții organiza
țiilor pentru apărarea păcii 

din diferite state situate in nordul 
Europei s-au întrunit în capitala 
Norvegiei in cadrul „Zilelor păcii ță
rilor nordice'*. Participant ii vor 
dezbate probleme legate de coopera
rea și securitatea europeană, îndeo
sebi colaborarea intre statele situate 
in nordul Europei și in bazinul Mării 
Baltice.

Numărul membrilor Par
tidului Comunist Francez 3 
crescut, de la începutul anului 1973 
pină Ia 15 mai. cu 46 387. In între
prinderi. instituțiile de invățămint și 
localitățile rurale au fost create pes
te 780 noi celule ale partidului.

„Perspectivele reglemen
tării problemei cipriote sînt 
încurajatoare",3 dccl3r3‘ Giat- 
cos Clerides, președintele parlamen
tului cipriot și reprezentant al ci- 
prioților greci la negocierile interco- 
mumtare din insulă, la intoarcerea

MISIUNEA „SKYLAB

Prima inspecție în interiorul 
laboratorului orbital

HOUSTON 27 (A-
gerpres). — Echipa
jul misiunii „Skylab" 
a încheiat, simbătă, 
la ora 21,45 (ora Bucu- 
reștiului) prima vizită 
de inspecție in inte
riorul laboratorului 
orbital. Cei trei as- 
tronauți, care au pur
tat măști de gaze și 
detectoare speciale, au 
raportat că nu au des
coperit nici un fel de 
emanații toxice. Pre
zența acestora deve
nise posibilă, teoretic, 
ca urmare a efectului

temperaturii ridicate 
asupra anumitor ma
teriale de la bord. Vi
zita a permis, de a- 
semenea, să se con
state că sistemele si 
celelalte instalații ale 
laboratorului se găsesc 
in stare bună. Paul 
Weitz, care a pătruns 
primul în „Skylab", a 
declarat : „Am rămas 
in secțiunea atelieru
lui aproximativ cinci 
minute. Mi s-a părut 
că găsesc aici clima
tul obișnuit, al deșer
tului cu temperatura

abținerea de la folosirea forței sau a- 
menințării cu forța ; îndatorirea tu
turor statelor de a reglementa dife
rendele exclusiv prin mijloace paș
nice ; dreptul și îndatorirea statelor, 
indiferent de sistemul social-politic, 
de a coopera in vederea menținerii 
păcii și securității și de a favoriza 
progresul economic și social al tu
turor națiunilor ; neamestecul, sub 
nici un pretext, in treburile interne 
— Declarația solemnă comună mate
rializează de fapt cele mai esențiale 
cerințe si principii ale însusi concep
tului de securitate europeană. Ur- 
mind unor documente asemănătoare 
prin esența lor, semnate de România 
cu alte state europene — Belgia, Lu
xemburg, Olanda — Declarația se 
constituie ca o nouă verigă con

Un eveniment istoric
cretă In amplul proces de așezare a 
raporturilor interstatale pe temelii 
noi, aduce o. nouă ilustrare a trava
liului internațional neobosit desfășu
rat de România, de tovarășul Nicolae 
Ceausescu personal, pentru edificarea 
unei lumi a conviețuirii pașnice, 
prieteniei si conlucrării tuturor na
țiunilor.

De altfel, așa cum arată comuni
catul comun, schimbul de vederi la 
nivel inalt a pus in evidență că 
România și Italia au importante 
puncte de apropiere și de înțelegere 
in problemele securității și in alte 
probleme de interes comun — pro
blema aspectelor militare ale secu
rității in lumina convorbirilor de la 
Viena, încetarea cursei înarmărilor, 
pacea și colaborarea in Balcani și in 
zona Mediteranei, restabilirea unei 
păci trainice in întreaga Indo- 
chină, problema Orientului Apro
piat, intensificarea sprijinului in
ternațional acordat țărilor in curs 
de dezvoltare, pentru întărirea rolu
lui O.N.U. in viața politică mon
dială

In același timp, vizita președintelui 
Consiliului de Stat al României in 
Italia *a deschis o largă perspectivă 
pentru lărgirea și aprofundarea re
lațiilor de colaborare pe cele mal di-

La primire a fost, prezent ambasa
dorul român la Khartum. Florian 
Stoica.

Delegația română a participat, de 
asemenea, alături de alte delegații, 
la festivitățile consacrate celei de-a 
patra aniversări a revoluției suda
neze de la 25 mal 1969.★

Oaspeții români s-au întilnit cu 
Sayed Ahmed Abdelhallm, membru 
al Biroului Politic și secretar al 
U S.S.. Mahdi Mustafa El Hadi, 
membru al Biroului Politic, secretar 
pentru probleme internaționale, cu 
alți membri din conducerea partidu
lui și reprezentanți ai organizațiilor 
de masă. Au fost abordate unele 
aspecte privind relațiile bilaterale, 
pe plan politic, economic și in alte 
domenii de activitate.

O O QQ □ Q

sa de la Atena, unde a avut între
vederi cu reprezentanți ai guvernu
lui grec. El a opinat că „încheierea 
unui acord nu este exclusă, condiția 
necesară fiind insă respectarea prin
cipiului conform căruia Ciprul este 
un stat independent, suveran și 
uni tar";

Noul guvern iordanian, 
prezidat de Zayd Rifai, a depus ju- 
rămintul in fața regelui Hussein. Ca
binetul cuprinde 19 miniștri, dintre 
care cinci au făcut parte și din ve
chiul guvern. In afara funcției de 
prim-ministru, Zayd Rifai deține și 
portofoliile afacerilor externe și apă
rării. Fostul guvern a fost dizolvat 
după demisia, din motive de sănă
tate. a premierului Ahmed Lawzi.

Societate mixtă sovieto- 
vest-germană. organizația «>- 
vietică „Tehrnașexport** și firma 
vest-germană „Anton Olert“ au în
ființat, la Koln, societatea mixtă 
„Neotvpe Tehrnașexport G.M.B.H.". 
Această primă societate mixtă so- 
vieto—vest-germană a fost creată in 
cadrul oferit de acordul de dezvol

variind intre 21 și 39 
grade Celsius. Am 
simțit radiind căldu
ra uscată, dar, in 
scurtul timp petrecut 
in atelier, aceasta nu 
m-a incomodat". După 
vizita in „Skylab", as- 
tronauții au revenit in 
cabina „Apollo", pen
tru a lua masa.

In continuare, pro
gramul prevede rein
trarea in „Skylab" in 
vederea instalării în
velișului termoizolant 
improvizat in prima 
lui variantă.

ferite tărîmuri, în mod deosebit a 
cooperării reciproc avantajoase în 
domeniile economic și tehnico-științi- 
fic. Din acest punct de vedere, po
tențialul economic ridicat al Italiei, 
realizările sale cunoscute pe planul 
științei si tehnicii și. totodată, pro
gresele rapide înregistrate de țara 
noastră, înfăptuirile poporului ro
mân in edificarea unei economii mo
derne oferă premise materiale con
crete pentru ridicarea colaborării și 
cooperării româno-italiene pe o treap
tă superioară, pentru situarea sa la 
un nivel calitativ nou. Conturînd și 
mai pregnant caracterul de lucru al 
întregii vizite, discuțiile și contactele 
șefului statului român in zonele din 
nordul Italiei cu conducătorii firme
lor industriale, cu reprezentanții 

cercurilor de afaceri au relevat ori
zonturile largi, direcțiile fundamen
tale de intensificare a colaborării ro
mâno-italiene. Așa cum se sublinia
ză in comunicatul comun, semnarea 
Acordului de colaborare economică, 
industrială și tehnică pe termen lung, 
ridicarea la nivel guvernamental a 
reprezentării în cadrul Comisiei 
mixte de cooperare, semnarea proto
colului acestei comisii sint menite 
să confere stabilitate și perspectivă 
schimburilor economice româno-ita
liene, să asigure amplificarea pe 
bază trainică, de durată, a acțiuni
lor de cooDerare economică. Totoda
tă, in cursul vizitei s-a hotărît in
tensificarea raporturilor de coope
rare culturală, științifică și tehnică.

Ca expresie a voinței comune de 
a continua contactele la nivel înalt, 
președintele Italiei. Giovanni Leone, 
a acceptat invitația de a face. îm
preună cu soția, o vizită in Româ
nia — ceea ce va oferi ponorului ro
mân prilejul de a-1 înconjura cu a- 
ceeasi stimă si ospitalitate cu care a 
fo^t primit șeful statului român.

Același spirit constructiv, aceeași 
dorință reciprocă de conlucrare pe 
tărîmul dezvoltării raporturilor bila
terale. ca și al promovării telurilor 
securității și păcii pe continent, a 
caracterizat vizita oficială efectuată

Convorbiri 
italiano-franceze
ROMA 27 (Agerpres). — Miniștrii 

afacerilor externe ai Italiei și Fran
ței, Giuseppe Medici și Michel Jo- 
berț, au avut simbătă, la Olbia, un 
schimb de vederi asupra relațiilor 
dintre cele două țări și a principa
lelor probleme Internaționale. Au 
fost abordate, Intre altele, după cum 
informează agenția France Presse, 
convorbirile de |a Helsinki consacra
te pregătirii conferinței general-cu- 
ropene pentru securitate și coope
rare, consultările preliminare pri
vind reducerea trupelor șj arma
mentelor în Europa Centrală, care 
se desfășoară la Viena, evoluția si
tuației in Orientul Apropiat, rapor
turile dintre Piața comună șl Statele 
Unite. Cei doi miniștri au examinat, 
de asemenea, o scrie de probleme 
legate de vizita pe care președintele 
Giovanni Leone o va face in această 
lună in Franța.
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tare a colaborării economice, indus
triale și tehnice, semnat recent de 
cele două țări.

Secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, și-a în
cheiat vizita oficială întreprinsă la 
Buenos Aires, unde l-a reprezentat 
pe președintele Richard Nixon la 
ceremonia instalării noului șef al 
statului argentinean, Hector Campo- 
ra. In cursul vizitei, W. Rogers a 
fost primit de noul președinte. S-a 
procedat la un schimb de păreri in 
legătură cu situația din America La
tină și cu evoluția relațiilor bila
terale.

Ministrul spaniol al afa
cerilor externe, Gre8°rio Lopez 

Bravo, a fost primit de noul pre
ședinte al Argentinei, Hector Cam- 
pora. La încheierea întrevederii, 
Lopez Bravo a declarat presei că 
președintele Campora va vizita în 
luna iunie Spania pentru a pregăti 
reîntoarcerea in Argentina a fostului 
președinte Juan Domingo Peron.

do președintele Nicolae Ceausescu 
in Republica San Marino. Vizita șe
fului statului român in această re
publică s-a înscris in contextul poli
ticii neabătute a României de evi
dențiere a rolului pe care sint che
mate să-1 joace în edificarea unui 
climat de pace și securitate toate 
statele, indiferent de mărimea lou. 
de potențialul lor uman, economic 
sau militar. In comunicatul comun, 
pe care-1 publicăm în acest număr 
al ziarului, dindu-se expresie do
rinței comune de dezvoltare a re
lațiilor reciproce de prietenie și 
colaborare, sînt relevate, de ase
menea, în mod pregnant, prin
cipiile menite să guverneze ra
porturile noi dintre state, în Eu
ropa și în lume, în scopul democra- 

tizărli vieții internaționale, al creării 
condițiilor în care toate popoarele, 
fie ele mici sau mari, să-si poată 
afirma plenar personalitatea, vo
ința națională, să-și facă au
zit glasul in concertul națiuni
lor. „Constituie o realitate, arăta in a- 
cestsens tovarășul Nicolae Ceausescu, 
că în lumea contemporană există 
țări mari — si unele dintre ele foar
te mari — țări mijlocii și mici, u- 
ncle foarte mici. Noi considerăm că 
în abordarea relațiilor internaționa
le trebuie să se pornească de la a- 
ceaslă realitate, de la necesitatea de 
a se asigura participarea activă, în 
condițiile deplinei egalități in drep
turi, a tuturor statelor, la soluționa
rea problemelor vieții contemporane, 
la rezolvarea lor în spiritul păcii și 
in conformitate cu interesele popoa
relor de a se dezvolta libere și inde
pendente". In mod similar, referin- 
du-se la vizita in San Marino a pre
ședintelui român, căpitanul regent 
Francesco Maria Francini. sublinia 
că aceasta constituie „mărturia u- 
nui principiu în care San Marino a 
crezut dintotdeauna. si anume că re
lațiile nu sînt condiționate de ra
porturi de forță sau de mărime, ci 
ele își construiesc temeliile lor pe 
valori umane și ideale, cînd acestea 
sint sprijinite de o comună și pro

VIENA

încheierea conferinței 
extraordinare 
a 0. P. E. C.

VIENA 27 (Agerpres), — La Viena 
s-a încheiat conferința extraordinară 
a Organizației țărilor exportatoare 
de petrol (O.P.E.C.), care a fost con
vocată în urma refuzului marilor 
companii occidentale de a accepta 
revendicările țărilor producătoare de 
petrol privind adoptarea unor măsuri 
menite să compenseze pierderile su
ferite de membrii O.P.E.C. ca ur
mare a devalorizării dolarului.

Agenția France Presse, citind 
cercuri apropiate conferinței, relatea
ză că. în cadrul ei, „Comitetul de ne
gociatori", format din reprezentanți 
ai Libiei, Irakului și Kuweitului, a 
înfățișat situația creată prin atitudi
nea negativă a companiilor interna
ționale, manifestată în cursul celor 
trei runde de negocieri de la Cairo, 
Viena și Tripoli.

In comunicatul conferinței se arată 
că cele 15 țări membre au luat notă 
de înștiințarea adresată de compa
niile petroliere secretarului general 
al O.P.E.C. prin care fac cunoscută 
dorința acestora de a se ajunge Ia 
un acord negociat. în consecință, ță
rile membre ale organizației au 
hotărît ca negocierile cu companiile 
să se reia, luni, Ia Geneva. în caz de 
eșec va fi convocată o nouă confe
rință extraordinară a O.P.E.C.

Tn Irlanda de Nord continua 
incidentele între manifestanfii 
din cartierele catolice și tru
pele britanice, concomitent cu 
atentatele puse la cale de gru
pările clandestine. Recent, în 
localitatea Cullaville, situata în 
apropierea graniței cu Repu
blica Irlanda, doi soldați bri
tanici și-au pierdut viața, ca 
urmare a exploziei produse în 

imobilul din fotografie

fundă năzuință de pace, de respec
tul reciproc, de prietenia și înțele
gerea între popoarele lumii". De 
ambele părți s-a relevat cu satisfac
ție existența a numeroase puncte de 
convergentă în principalele Drobleme 
internaționale actuale, in soecialcele 
privind securitatea și cooperarea in 
Europa. In mod cert, convorbirile 
au deschis noi perspective colaboră
rii româno-sanmarineze, adînciril ra
porturilor dintre cele două popoare, 
ca și consacrării unor principii car
dinale ce își găsesc o tot mai largă 
audiență internațională. In acest spi
rit. poporul român va fi bucuros să 
întîmpine cu căldură și ospitalitate 
vizita in țara noastră a căpitanilor 
regenți ai Republicii San Marino.

Un eveniment l-a constituit și vi
zita solpmnă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Vatican. Așa cum se 
arată in știrea de presă, în cadrul 
convorbirii dintre șeful statului 
român și Papa Paul al VI-lea au 
fost relevate rolul important pe care 
este chemată să-1 joace conferința eu
ropeană în înrădăcinarea normelor 
fundamentale ale dreptului și eticii 
în relațiile dintre statele continentu
lui, necesitatea soluționării prin mij
loace pașnice a diferendelor interna
ționale, respectării dreptului fiecărui 
popor de a dispune în mod liber de 
soarta sa.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
obiectivele pe care și le-a propus, 
prin rezultatele obținute, vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pe pă- 
mintul Italiei confirmă, o dată în 
plus, posibilitățile efective ale unei 
cooperări largi, reciproc avantajoase 
între toate statele, indiferent de re
gimul social-politic, ilustrează în 
mod strălucit însemnătatea deosebită 
pe care o au in promovarea unui 
climat nou in viata internațională 
contactele dintre factorii învestiți cu 
cele mal înalte răspunderi.

Mărci nd o etapă fundamentală în 
istoria relațiilor reciproce. această 
vizită a trasat jaloanele concrete ale 
adincirii și dezvoltării unei colabo
rări rodnice in multiple sfere de 
activitate. Astăzi, cuvintele „ro
mân" și „România" sună și mai cald, 
au o rezonanță și mai adincă in ini
mile italienilor si sanmarinezilor. 
după cum poporul român se simte 
mai apropiat de poporul Italiei, de 
poporul sanmarinez. Fructificarea 
condițiilor deosebit de prielnice care 
s-au creat prin vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu va fi in binele 
popoarelor noastre, al cauzei edifică
rii unei Europe a păcii, prieteniei și 
conlucrării rodnice.

„Pentru apărarea 
și dezvoltarea 

procesului revoluționar!“
TEZELE CELUI DE AL XV-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CHILE

Comuniștii chilieni au inoeput pre
gătirile pentru al XV-lea congres 
al partidului, care va avea loc intre 
25 noiembrie și 1 decembrie. Recent, 
au fost publicate tezele documentului 
de convocare a congresului, care su
pune dezbaterii comuniștilor și aten
ției maselor populare problemele 
majore ale momentului politic ac
tual, in strinsă corelație cu prevede
rile programatice.

Arătind că obiectivul stabilit de 
congresul precedent — consolidarea 
unității comuniștilor și socialiștilor, 
in alianță cu alte forțe de stingă, in 
lupta pentru un guvern revoluționar 
și popular — a fost atins, documentul 
apreciază că „guvernul condus de 
președintele Allende este o cucerire 
istorică a clasei muncitoare și a for
țelor progresiste din Chile". „Acest 
guvern, afirmă documentul, a elibe
rat țara, in mare măsură, de domi
nația imperialistă, a pus în aplicare 
o politică internațională pe deplin 
suverană și independentă, in folo
sul națiunii, al prieteniei cu toate 
popoarele și al păcii mondiale, a 
eradicat, in esență, sistemul latifun
diar, a aplicat lovituri decisive oli
garhiei monopoliste și financiare, 
a îmbunătățit condițiile de viață ale 
maselor populare, a dat mai multă 
libertate și democrație poporului".

Tezele congresului 6cot in evidență 
faptul că procesul care are loc in 
Chile se .definește prin caracterul 
său revoluționar și patriotic, fiind 
parte integrantă a luptei popoarelor, 
pe plan mondial, contra imperialis
mului, pentru pace, democrație și so
cialism.

Schițind cadrul național și interna
țional al drumului revoluționar pe 
care îl parcurge Chile, documentul se 
oprește asupra principalelor probleme 
ideologice, politice și economice, în 
contextul schimbărilor profunde care 
au loc in viața națiunii. Indicind ca 
principală obligație respingerea fer
mă a atacului forțelor ostile puterii 
populare care, chiar cu prețul unui 
război civil, vor să răstoarne guver
nul, documentul subliniază că este 
pe deplin posibil să se înainteze spre 
socialism pe o cale a luptei near
mate, dat fiind că doar o minoritate 
redusă, o parte a opoziției de ten
dință fascistă, este pentru scoaterea 
evenimentelor de pe făgașul con
stituțional. Asigurarea continuității 
procesului revoluționar pe calea 
urmată pînă acum este o sar
cină patriotică a poporului chilian. 
Dar dacă, in pofida acestor eforturi, 
reacțiunea se va lansa pe calea sub
versiunii, poporul trebuie să fie ho- 
tărit să zdrobească cu energie și 
promptitudine orice asemenea în
cercări.

Apărarea procesului revoluționar'
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D?E P R E T U TI AIDE NI
VOR ÎNFLORI 

DEȘERTURILE?

O pătrime din suprafața conti
nentelor este fie aridă, fie semi- 
aridă. Din această cauză, o întinsă 
suprafață a globului nu poate fi 
utilizată pentru acoperirea necesi
tăților alimentare ale locuitorilor 
săi. Oamenii de știință din nume
roase țări ale lumii au căutat me
tode care să transforme deșerturile 
in grădini înfloritoare. Recent, cer
cetători japonezi au descoperit un 
mijloc care în faza experimentală 
a dat rezultate bune. Această me
todă va fi pusă în aplicare în șel- 
catul arab Abu Dhabi. Cu ajuto
rul unui buldozer de construcție 
specială, oamenii de știință japo
nezi vor amplasa fișii de asfalt de 
o grosime egală cu o optime din- 
tr-un inch (1 inch = 2,54 cm) la o 
adincime de aproximativ 9 metri 
sub suprafața deșertului. Fișiile de 
asfalt vor împiedica absorbirea apei 
de către nisip. Apoi zonele astfel 
tratate vor fi irigate cu apă sărata 
pompată direct din mare. Pe su
prafețele irigate vor fi plantate 
diferite soiuri de griu, orz, ceapă, 
roșii, conopidă, lăptucă și fasole, 
care suportă salinitatea.

AMBALAJ SOLUBIL

Un grup de cercetători din Uzbe
kistan au realizat o fibră care se 
dizolvă în apă mai repede chiar 
decît zahărul. Ca prime aplicații, 
această fibră denumită „Uzbelon" 
poate servi Ia fabricarea capsulelor 
(cașetelor) cu medicamente praf și 
a ambalajelor pentru diverse pro
duse alimentare.

CEAS CU... AER

O firmă elvețiană a creat un ori
ginal tip de ceas care funcționează 
pe bază de aer. Cu ajutorul unui 
mecanism special cele mai mici va
riații de temperatură sînt transfor
mate în energie mecanică. „Mer- 
gînd" cu aer, ceasul cintărește foar
te puțin — s-ar putea spune, pe 
bună dreptate, că este ușor ca un 
fulg — și, în plus, prezintă un alt 
avantaj considerabil : are ne
voie să fie curățat numai o dată la 
600 de ani.

ÎN LOC DE CÎINE PĂZITOR

Pentru prevenirea spargerilor de 
efracție, tot mai numeroase in ul

necesită, apreciază documentul,
j.ciștigarea majorității poporului de 
partea revoluției". Mobilizarea
poporului este considerată în 
strinsă legătură cu imperativul sin
cronizării activității partidelor care 
fac parte din Unitatea Popu
lară. „Partidelor comunist și so
cialist, subliniază documentul, clasa 
muncitoare le-a Încredințat respon
sabilitatea cea mai înaltă în condu
cerea procesului revoluționar. De aici 
decurge necesitatea imperioasă ca 
ambele partide să întărească și să 
dezvolte Ia maximum înțelegerea lor 
la toate nivelurile".

Pe planul politicii economice, do
cumentul pune in evidență impor
tanța deosebită pe care b dobindește 
soluționarea cit mai eficientă a pro
blemelor conducerii și ale creșterii 
producției. O atenție deosebită se a- 
cordă creșterii productivității muncii 
și rentabilității, participării tot mai 
largi a oamenilor muncii la gestiunea 
economică, consolidării disciplinei in 
producție.

In domeniul relațiilor internațio
nale se relevă rolul țărilor socialiste 
in dezvoltarea proceselor revoluțio
nare și sprijinul acordat de aceste 
tărl Republicii Chile. Se va urmări 
în continuare, se arată in document, 
dezvoltarea legăturilor cu țările so
cialiste, cu națiunile surori din A- 
merica Latină, promovindu-se in ace
lași timp colaborarea cu toate țările 
lumii, independent de regimul so
cial, în condiții de egalitate și avan
taj reciproc.

Capitolele finale sînt consacrate 
programului partidului și întăririi 
rindurilor sale. „Linia strategică a 
partidului, afirmă documentul, de
finește revoluția chiliană ca antiim- 
perialistă, antioligarhică, deschi- 
zînd perspectivele spre socialism. 
Această apreciere continuă să fie 
valabilă ca linie generală, deoarece 
mai rămin de soluționat importante 
sarcini antiimperialiste și antioli- 
garhice. în același timp, succesele 
obținute în transformarea structuri
lor economice deschid calea spre 
noi relații de producție și subliniază 
necesitatea de a se asigura trecerea 
spre socialism. Acest lucru este po
sibil cu condiția asigurării rolului 
conducător al clasei muncitoare".

Prin conținutul sau, prin orienta
rea spre sarcinile esențiale ale peri
oadei actuale, tezele celui de-al 
XV-lea congres al Partidului Comu
nist din Chile se înscriu ca un docu
ment de o deosebită valoare teore
tică și practică în procesul revolu
ționar pe care îl trăiește această țară.

Eugen POP

timul timp în Franța» a fost pus la 
punct un dispozitiv electronic de 
dimensiuni reduse, care funcțio
nează pe bază de baterii. La numai 
cîteva secunde după forțarea ușii 
protejate de acest dispozitiv se de
clanșează o sirenă care nu poate fi 
oprită decit cu ajutorul unei chei 
speciale. Nici măcar tăierea firelor 
nu împiedică aparatul să-și facă 
datoria pînă la capăt, întocmai ca 
un ciine credincios.

„BEC" CHIMIC

„Galaxy” este un sistem de ilu
minat pentru toate tipurile de va
poare. El funcționează pe baza re
acției chimice a apei oxigenate in 
contact cu un compus organic fluo
rescent. Timp de 3—4 ore, „becul" 
sau, dacă vreți, reflectorul, în care 
are loc reacția, emite o lumină in
tensă care poate fi zărită pină la o 
depărtare de 1 000 metri, iar în apă 
pătrunde pînă la o adincime de 20 
metri. După reîncărcare, instalația 
funcționează din nou.

OUĂ SINTETICE

Pentru a oferi și bolnavilor de fi
cat posibilitatea de a consuma ouă, 
o companie americană a lansat pe 
Fiață ouă sintetice fără colesterol, 
n componența acestor ouă intră 

albușuri congelate și gălbenușuri 
„fabricate" din ulei de porumb, 
lapte degresat, vitamine și săruri 
minerale.

POT AUTOMOBILELE 
CIRCULA ÎN DEPLINĂ SI
GURANȚĂ PRIN CEAȚĂ?

Da, afirmă inventatorul italian 
Rocco Mosticone, în cazul cînd se 
folosește instalația specială al cărui 
autor este. Instalația captează ultra
sunetele emise de vehiculele aflate 
în fața mașinii pe care este mon
tată. Conducătorul auto este aver
tizat de trei ori la rind printr-un 
semnal luminos sau acustic : cînd 
mașina sa se află la 50 de m de 
vehiculul dinainte, apoi Ia 45 de m 
și în sfîrșit Ia 30 de m. Dacă nici 
la această distanță șoferul n-a în
cetinit mersul mașinii, instalația 
acționează automat sistemul de ser- 
vofrînare. Ea poate fi folosită ca 
avertizor și în cazul cînd conducă
torul este cuprins de somnolență.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA c București, Piața Sdntell. Tel. 1? 60 10. 17 60 2D Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dtfuzori) din Întreprinderi șl Instituții Din străinătate, abonamentele se fac prin t.ROMPRESFlLATELIA’ București —■ 
Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 2001, Tiparuls Combinatul PoUgraflo CASA SCINTEU 4U 3G0


