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Tovarășul Nicolae Ceausescu
7 7

a primit pe Ahmed Mohamed Farah,
conducătorul delegației somaleze

Luni dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat, a primit pe Ahmed 
Mohamed Farah, membru al 
Consiliului Revoluționar Suprem 
al Republicii Democratice So
malia, ministrul poștelor și tele
comunicațiilor, care, în fruntea 
unei delegații, se află în vizită 
în țara noastră.

Oaspetele este purtătorul unul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sosit, ieri, in Italia 
la invitația președintelui Giovanni Leone 

0 ETAPĂ FUNDAMENTALĂ 

In istoria relațiilor 
ROMÂNO-ITALIENE

mesa] 
șuiul 
general-maior 
Barre, președintele_ ______
Revoluționar Suprem și prim- 
ministru al Republicii Democra
tice Somalia.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Andrei, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, și 
Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei.

Odată cu mesajul, conducă
torul delegației somaleze a 
transmis, în numele președinte
lui Consiliului Revoluționar 
Suprem, un salut călduros și 
cele mai bune urări tovarășului

personal adresat tovară- 
Nicolae Ceaușescu de 

Mohamed Siad 
Consiliului

Nicolae Ceaușescu, poporului 
român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat președin
telui Consiliului Revoluționar 
Suprem al Somaliei un călduros 
salut și cele mai bune urări de 
fericire personală, de pace, 
prosperitate și bunăstare po
porului somalez.

In cadrul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de cordială prietenie, s-a evi
dențiat interesul comun mani
festat pentru dezvoltarea relații
lor de colaborare între România 
și Somalia, în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii, 
securității și înțelegerii inter
naționale.
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Raportează chesoniștii
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NICOLAE CEAUȘESCU:
Această primă vizită a unui șef de stat ro

mân în Italia, va marca, fără îndoială, intra
rea într-o etapă nouă, superioară, a relații
lor țărilor noastre. Convorbirile cu dumnea
voastră, domnule președinte, cu oameni po
litici și reprezentanți ai vieții economice ita
liene vor deschide, desigur, perspectiva unui 
nou avînt al cooperării româno-italiene, atît 
pe planul relațiilor bilaterale, cît și pe tărî- 
mul vieții internaționale. Animate de aspira
ții spre progres și prosperitate, popoarele 
noastre, colaborînd strîns, pot aduce o con
tribuție prețioasă la eforturile omenirii îna
intate, pentru instaurarea pe planeta noas
tră a unei lumi mai bune și mai drepte.

GIOVANNI LEONE:
Tn persoana dumneavoastră, Italia adu

ce omagiul său unui mare popor care de-a 
lungul secolelor s-a distins prin patrimoniul 
său cultural și uman și care întotdeauna s-a 
inspirat din idealurile de civilizație, inde
pendență și suveranitate.

Antice și profunde legături unesc cele 
două popoare ale noastre. Originea noastră 
latină comună, profundele afinități de cultu
ră și de limbă care există între noi, tradițiile 
stabilite în trecut și mai ales în secolul prece
dent, cînd cele două națiuni și-au redobîndit 
independența prin evenimente care prezintă 
puncte de analogie : aceștia sînt tot atîția 
factori care asigură o alimentare continuă a 
prieteniei și colaborării între cele două țări 
și state.

Agențiile de presă transmit:

PRIMEI VIZITE A UNUI ȘEF DE STAT 
ROMÂN, ROMA l-A REZERVAT 
0 PRIMIRE STRĂLUCITOARE

La sosirea pe aeroportul Ciampino-vest:
Cuvîntul de salut 

al președintelui
GIOVANNI LEONE

Relatarea primei zile a vizitei în paginile 2-3

Domnule președinte,
Sînt deosebit de fericit să vă adresez domniei 

voastre, distinsei dumneavoastre soții și emi
nentelor personalități care vă însoțesc, cel mai 
călduros salut de bun venit și să vă exprim 
cea mai vie satisfacție a guvernului, a poporu
lui italian și a mea personal pentru prezența 
dumneavoastră în Italia.

Deosebit de profundă este satisfacția noastră 
pentru această vizită a dumneavoastră, pe care 
am dorit-o mult și care constituie cea mai 
bună confirmare a excelentelor relații dintre 
cele două țări și a prieteniei care leagă cele 
două popoare ale noastre. Este o prietenie adin- 
că, bazată pe antice și indisolubile legături is
torice, pe descendența dintr-o obiașie comună, 
pe tradiția culturală latină comună. Azi. aceste 
legături sînt reînnoite prin optimele relații 
existente între Italia și România și prin acțiu
nea pe care ambele țări o desfășoară în folosul 
păcii, securității și colaborării între popoarele 
lumii.

în acest spirit și cu aceste sentimente, doresc, 
domnule președinte, să vă reînnoiesc salutul de 
bun venit și să vă urez dumneavoastră și soției 
dumneavoastre o ședere fericită și fructuoasă 
in Italia.

Cuvîntul de răspuns 
al președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule președinte,
Doresc, înainte de toate, să vă mulțumesc cu 

cordialitate pentru amabila invitație pe care 
mi-ați făcut-o de a vizita frumoasa dumneavoas
tră țară. îmi face o deosebită plăcere să vă adre
sez dumneavoastră și stimatei doamne Leone 
un salut călduros, și să aduc poporului italian 
prieten mesajul celor mai alese sentimente de 
stimă și considerație ale poporului român și ale 
mele, personal.

Vizita pe care o începem, cu multă satisfac
ție. în țara dumneavoastră — expresie a bu
nelor relații dintre popoarele noastre ale căror 
izvoare milenare de afinitate sînt bine cunos
cute —~ va deschide calea unei și mai rodnice 
colaborări multilaterale româno-italiene, în in
teresul propășirii ambelor țări. Sînt convins că 
vom găsi, totodată, soluții pentru o tot mai efi
cientă conlucrare a României și Italiei pe plan 
internațional, în slujba idealurilor nobile ale 
prieteniei și colaborării între popoare.

Animat de aceste ginduri. vă mulțumesc din 
toată inima, domnule președinte, pentru cuvin
tele de bun venit, și îmi exprim convingerea 
că vizita, convorbirile pe care le vom avea, 
înțelegerile la care vom ajunge, vor stimula 
extinderea și intensificarea colaborării româno- 
italiene, în interesul celor două popoare, al cau
zei păcii și destinderii internaționale.

• IDEEA : ING. PELTAN i Construirea simultani a douâ 
chesoane. Eficiența : economii de materiale, reducerea ter
menelor de execuție.
• UN MOTIV DE SATISFACȚIE : ocuparea locului I in între
cerea pentru calitatea lucrărilor.
• Secretarul organizației U.T.C. argumentează succesele ute- 
clstilor: „El GINDESC Șl ACȚIONEAZĂ CA TINERI COMU
NIȘTI".

Chesoanele sînt construcții 
mici, mai puțin spectaculoase în 
partea lor vizibilă, decît în cei 
17 metri care se afundă în ini
ma pămîntului. Acolo, în „ca
mera de lucru**  subterană, apa 
Dunării va trebui să urce 
zeci de atmosfere, conform 
necesitățile termocentralei, 
cele mai dificile lucrări aici 
loc, sub sol. Pionii de bază 
acestei faze de lucru sînt che-

la 
cu 
Și 

au
ai

soniștii, cei care muncesc ase
menea scafandrilor sub presiune 
în condiții grele și foarte grele. 
Apoi, la adîncimea impusă de 
proiect, încep lucrările de beto- 
nare. In aceleași condiții. Aici, 
în special și nu numai aici, in
ginerii, tehnicienii și maiștrii

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

ROGOJELU

RĂSPUNDEREA
PERSONALĂ — 

investiția fiecărei
ore de

Scriam, în corespondența tre
cută, că m-am angajat pe șantier 
ca muncitor necalificat. Și iată- 
mă după ci teu a zile bune de pro
gram „la cataramă" în măsură 
să afirm că încep să cunosc plat
forma Termocentralei, oamenii 
ei, tinerii și organizația lor. Nu 
numai să o cunosc, dar să o și 
judec din punctul de vedere al 
muncitorului, al brigadierului

întrecere
care lucrează pe acest Șantier 
național al tineretului. Opt sau 
zece ore de muncă, depinde 
pentru ce formă de cîștig optea
ză fiecare — nu-i deloc o jucă
rie aici. Vă rog să-l credeți pe 
reporter care, de cîteva minute

VIOREL RABA

(Continuare în pag. a IV-a)

Constructori
de CONSTANTIN STOICIU

Rămăsesem singur în marginea unui șantier măricel, aflat 
la început, cînd aproape nimic nu este bine statornicit, fiindcă 
constructorii abia vin, rînd pe rînd, sau o echipa întreaga 
deodată, și atunci în fața barăcii unde sînt birourile pot fi 
văzute ore în șir valizele lor de lemn decolorate de lungi călă
torii, cu lacăte mari șl cîrlige complicate —, eram astfel singur 
și priveam fascinat bucata de cîmp răscolită de roțile mașini
lor grele și de cișmele și bocancii celor care fuseseră acolo 
primii și porniseră să ridice ce aveau de ridicat, așa cum 
șade de altfel frumos și drept să arate mereu viața de con
structor. Pornisem în sfîrșit din nou spre treburile mele de 
iubitor al șantierelor, m-a ajuns apoi din urmă un I.M.S. cam 
prăpădit, și, cîțiva metri mai departe, după ce mă înfășurase 
într-o bufnitură de praf cu miros de benzină, mașina s-a oprit 
și a coborît din ea un bărbat tînăr, cu pârul blond tăiat scurt, 
cu un vindiac cenușiu fluturîndu-l pe sub brațele întinse spre 
mine ca pentru o îmbrățișare. în răstimpul pașilor ce-l apropi
au de îmbrățișarea pe care, chiar dacă ar fi fost un necunoscut, 
n-aș mai fi avut timp să i-o refuz, ci, cel mult, s-o domolesc 
în așteptarea lămuririi reciproce a confuziei cuviincioase, l-am 
recunoscut și mi l-am amintit. Lucrase ani de zile într-un insti
tut de proiectări, un timp, și-acesta îndelungat, copiase con
știincios și priceput desenele altora, dăduse după aceea un 
examen și primise patalama de desenator tehnic, meserie în 
care îl și întîlnisem de fapt prima dată, mărturisindu-mi atunci 
că ambițiile lui se opriseră aici, că viața lui putea curge de 
acum înainte liniștită, oarecare, îndepărtată, străină, cu ceasul 
care-l scoală dimineața dintr-un somn cu vise cuminți și-l tri
mite în tramvaiul aglomerat, și din tramvaiul aglomerat în în
căperea încărcată cu planșe de desen, pe ferestrele căreia, 
răsucindu-se doar puțin, putea vedea opt ore una după alta 
strada, trecătorii, asfaltul, mașinile... Cum trăia apoi ? De mul
te ori, spre seară, se îmbrăca frumos, pentru că ii plăcea să fie 
îmbrăcat bine, și chiar învățase să poarte o haină ce-i înghi
țise economiile pînâ la ultimul șfanț, și pornea la plimbare 
fără griji, fără violente slăbiciuni, indiferent, pașnic, la locul 
lui, ca un bătrîn care a încheiat socotelile cu viața, se mai 
întîlnea cu o fată, mergeau împreună la un film, la o bere 
cu mititei, nici măcar marea dragoste nu mai spera s-a gă
sească, de două ori pe săptămînă batea tobele în orchestra

(Continuare în pag. a V-a)
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU IN ITALIA

SOSIREA LA ROMA Solemnitatea schimbului de decorații între
O vizită istorică — o vi

zită cu profunde semni
ficații, deschizătoare de noi 
drumuri pentrfi raporturile de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Italia, ale cărei re
zultate se vor răsfrînge nemijlo
cit și asupra vieții internațio
nale. Și este firesc să fie așa, 
pentru că cele două țări sint a- 
nirnate de dorința de a se 
instaura In Europa și în lume 
raporturi bazate pe încredere și 
stimă, pe respectarea dreptului 
sacru al fiecărui popor la o 
viață liberă și independentă.

Aici, la Roma, oraș al cărui 
nume, al cărui trecut se regă
sesc în însăși istoria neamului 
românesc, evocînd prin emoțio
nante mărturii legăturile tradi
ționale dintre locuitorii Pe
ninsulei Italice și cei de pe pă
mânturile de la Carpați și Du

năre, conducătorului României 
Socialiste, președintelui Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, li s-a rezervat o pri
mire strălucitoare. Este expre
sia vie a stimei și prestigiului 
de care se bucură șeful statului 
nostru, realizările poporului ro
mân, care prin munca și ac
țiunile sale iși aduce contribu
ția la cauza nobilă a păcii și 
colaborării internaționale.

Festivitatea de la aeroportul 
Ciampino, sentimentele de prie
tenie manifestate de cetățenii 
Romei, înaltele onoruri militare 
de la Palatul Quirinale. omagiul 
adus președintelui Nicolae 
CeaușesCu de șefii misiunilor 
diplomatice ai u«or țări de pe 
toate continentele, atmosfera de 
cordialitate care a caracterizat 
prima convorbire dintre cei doi 
președinți, schimbul de decora
ții, depășind prin semnificații 
un act protocolar, ele atestând 
trăinicia relațiilor reciproce, cu
vintele de caldă ospitalitate 
rostite de președintele Giovanni 
Leone la fastuosul dineu oferit 
in cinstea solilor poporului ro
mân. totul, dar absolut totul 
lasă să se întrevadă incă din 
prima zi a vizitei câ ea a în
ceput sub cele mai bune auspi
cii. că așteptările celor două po
poare, încrederea lor în suc
cesul deplin al convorbirilor la 
nivel înalt româno-italiene, se 
vor împlini.

...După un zbor de două cea
suri, timp în care a fost survo
lat teritoriul Iugoslaviei priete
ne, nord-estul și centrul Italiei, 
avionul prezidențial, arborind 
în fața carlingei stegulețe. cu 
tricolorul român și cel italian, 
aterizează pe aeroportul Ciam- 
pino-vest, la ora 14,00, ora lo
cală, fiind escortat de la granița 
de reactoare ale forțelor aerie
ne ale țării gazdă. Clădirea ae
rogării este împodobită cu dra
pelele de stat ale celor două 
țări. Sub cerul de mai, răsună 
salvele de tun. în semn de sa
lut

Au venit să-l întâmpine pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu. 
să le adreseze urarea de bun 
venit președintele Republicii 
Italiene. Giovanni Leone, îm
preună cu soția, Vittoria Leone, 

președintele Consiliului de Mi
niștri, Giulio Andreotti, pre
ședintele Curții Constituționale, 
Francesco Paolo Bonifacio, vice
președintele Consiliului de Mi
niștri și min-stru ai apărării. 
Mario Tanassi. ministrul aface
rilor externe, Giuseppe Medici.

De asemenea, pe aeroport se 
află miniștri, subsecretari de 
stat, deputați si senatori, aite 
oficialități civile și militare.

Sint de față Iacob Ionașcu, 
ambasadorul României la Roma, 
membri ai ambasadei și ai a- 
genției comerciale a țării noas
tre, conducerea „Bibliotecii ro
mâne" din Capitala Italiei.

Au venit, totodată, să salufe 
pe șeful statului român amba
sadorul Italiei la București, An- 
tonino Restivo, decanul corpului 
diplomatic, monseniorul Romo
lo Carboni. șefi de misiuni di
plomatice acreditați la Roma și 
alti membri ai corpului diplo
matic.

La coborirea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
întâmpinați de președintele Gio
vanni Leone și de soția sa. 
doamna Vittoria Leone. Cei 
doi șefi de stat se salută cu cor- 
dialitaie. iși string cu căldură 
mii nil e. Sint intonate imnurile 
de stat ale României și Italiei.

Președintelui Consiliului oe 
Stat și tovarășei Eena 
Ceaușescu le sint prezentate 

personalitățile oficiale italiene 
venite în întâmpinare.

Apoi cei doi președinți trec 
în revistă garda de onoare, echi
pată în ținută de paradă.

La rîndul său, șeful statului 
român face prezentarea persoa
nelor care îl însoțesc : Ion Pă- 
țan, George Macovescu. loan 
Avram.

Cei doi șefi de stat iau loc, 
apoi, pe un podium special a- 
menajat în fața tribunei ofi
ciale, de unde rostesc scurte 
alocuțiuni.

După terminarea ceremoniei 
oficiale, cei doi președinți, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Vittoria 
Leone, urcă într-un elicop
ter, îndreptindu-se spre oraș.

De la bordul elicopterului, 
care survolează orașul, panora
ma Romei este impresionantă.

Undeva, strecurindu-se printre 
umbrelele deschise ale pinilor, 
via Appia evocă în peisa
jul contemporan trecutul glo
rios al Capitalei care poartă 
cu demnitate vîrsta de mai 
bine de 2 700 de ard. Istoria a 
conservat aici, peste milenii, 
monumentele nepieritoare ale 
culturii și civilizației romane, 
apei, mai tirziu, ale Renașterii, 
care nu s-au lăsat copleșite de 
construcțiile moderne, ci s-au 
integrat in metropola de astăzi, 
dăruindu-i nu numai farmecul 
și poezia de o inegalabilă fru
musețe ci și confirmarea geniu
lui inventiv, a dragostei de fru
mos. a capacităților unui popor 
harnic ș> talentat. Mărturie vie 
este însuși centrul istoric, un 
imens muzeu in aer liber, unde, 
alături de Colosseum, de Arcu
rile de Triumf aie imperatorilor, 
de vestita Columnă a lui Traiar. 
— emoționantă crsnică vizuală 
a originii popom lui român —- 
s-au ridicat clădirile purtind 
semnătura creatoare a arhitec- 
ților de astăzi

Roma se înfățișează privirilor 
cu t;r.erețea-i veșnica, „Cetatea 
eternă*  răminlrd simbolul la
tinității ce a generat și menți
nut, in decursul anilor, perma
nența unor legături de prietenie 
și fraternitate între ceie două

Elicopterul aterizează Ia ca
zarma Macao.

De aici, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Giovanni Leone iau 
loc într-o mașină deschisă, ur
mată de mașina în care se află 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Vittoria Leone. Moto- 
ciclisti și uri escadron de co-*  
rațieri călare — garda republi
cană — purtînd uniforme de 
gală, deschid drum cortegiului 
oficial, care se îndreaptă spre 
Palatul Quirinale, locul de re
ședință rezervat înalților oas
peți pe timpul șederii in Capi
tala Italiei.

Roma îi întâmpină pe solii 
poporului român împodobită cu 
drapelele de stat ale României 
și Italiei, arborate pe princi
palele artere, pe edificiile pu
blice. Ii întâmpină cu senti
mentele de bucurie și de caldă 
prietenie ale locuitorilor «ăi. în 
numele cărora. Primăria Capi

talei a lansat o adevărată che- 
mare-manifest, afișată pretu
tindeni : „orașul nostru, care 
se simte onorat de prezența 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
urează ilustrului oaspete o fe
ricită ședere și isi reînnoiește 
convingerea că numai prin in
termediul dialogului, al întâlni
rii, al recunoașterii valorilor 
comune de civilizație șe poate 
construi o pace trainică bazată 
pe dreptate și libertate*.

Acum, la ceasurile amiezii, 
pe traseul străbătut de corte
giul oficial — Piazza della 
Croce Rossa. Porta Pia. Largo 
Susan a și Via XX Seîtembre 
— locuitorii Romei și, alături 
de ei. mulți turiști străini, fac 
semne prietenești, salută cu 
spontaneitate pe șeful statului 
român. Asistăm la manifestări 
emoționante. de profundă con
siderație față de solii poporu
lui nostru. Se aud voci adre- 
sînd urări „viva ii presidents 
Ceausescu r, „viva la Roma
nia r

Președintele Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu căldură saluturilor 
si urărilor care i se adresează. 
Simpatia și ospitalitatea orașu
lui gazdă le regăsim pretutin
deni, exorimate cu pregnanță 
Am desprins din toate acestea 
cal du! mesa; de prietenie al 
poporului italian, satisfacția și 
interesul cu care este primită, 
încă din prima zi, vizita pre

ședintelui Nicolae Ceaușescu.
De altfel, încă din zilele pre

mergătoare sosirii solilor po
porului român, opinia publică 
din țara gazdă și-a manifestat 
interesul deosebit față de eve
nimentul de mare însemnătate 
pe care îl reprezintă vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Suita de interviuri acordate 
presei și radioteleviziunii ita
liene, prestigioasele manifestări 
cultural-artistice, apariția vo
lumului trei de „Scrieri alese- 
ale tovarășului Ceaușescu, pre
cum și a Raportului prezentat 
la Conferința Națională a parti
dului nostru, au avut darul să 
contribuie la mai buna cunoaș
tere în Italia a muncii și reali
zărilor poporului nostru, a po
liticii externe a statului român, 
a stadiului actual și a perspec
tivelor relațiilor româno-italie
ne. Așadar, este lesne de înțeles 
de ce italienii văd în vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
mesajul cald al unei națiuni 
prietene, o încununare a pro
cesului de apropiere dintre cele 
două țări și popoare, o expresie 
strălucită a bunelor relații sta
tornicite între România și Italia, 
a dorinței sincere de a conlucra 
mai strîns, d© a acționa îm
preună pentru propășirea lor, 
pentru edificarea unei Europe 
și unei lumi a păcii, pentru 
securitate și colaborare. Ei știu 
și prețuiesc, în același timp, 
faptul că mesagerul acestei so
lii de Prietenie este o proemi
nentă personalitate politică — 
atât de cunoscută și respectată 
în țara lor — care și-a adus 
și își aduce o contribuție de 
seamă la adîncirea legăturilor 
româno-italiene, la realizarea 
nobilelor aspirații ale omenirii 
contemporane.

Pe măsură ce cortegiul ofi
cial se apropie de reședință, 
unități ale armatei italiene, re
prezentând toate armele, dau 
onorul.

Marea piață Quirinale este 
dominată de grupul sculptural 
la Dioscurilor — Castor și 
Polux — de obeliscul provenit 
din Mausoleul lui Augustus.

în fața coloanei de mașini, se 
deschid porțile monumentale 
ale palatului, ridicate de renu
mitul sculptor Bernini.

Construit în plin centru al o- 
rașului, pe cea mai înaltă- din
tre colinele Romei, în anul 1574, 
Palatul Quirinale — capodope
ră a arhitecturii italiene — este 
vestit prin armonia și decora
ția saloanelor sale strălucitoa
re, prin comorile de artă pe 
care le adăpostește — sculp
turi o.-iginaie de o valoare ine
stimabilă, colecții celebre de 
tapiserii, considerate printre 
ceie mai importante din Euro
pa, fresce de mari dimensiuni, 
multe inspirate din istoria Ita
liei.

De altfel, palatul însuși a 
fost de-a lungul veacurilor 
martor al unor evenimente isto
rice care încep cu epoca papa
lității, continuă cu prezența 
trupelor cotropitoare napoleo
niene, cu mișcările revoluționa
re de la 1848, pentru a cunoaște 
apoi momentul instaurării re
publicii, devenind in 1946 reșe
dința prezidențială.

Pnn dimensiunile sale — ki
lometri întregi de coridoare și 
scări intre ele cele s-
proape 2 000 de saloane și ca
mere — prin pitoreasca sa gră
dină bogată In Cntini, jocuri 
de apă și grote artificiale, pa
latul constituie un monument 
reprezentativ al capitalei.

Pe peronul de onoare al Pa- 
tatulm, stet aliniate o ga.-Jă de 
carabinieri și o gardă de co- 
rațieri călare, în ținută de gală, 
care prezintă onorul.

Sosirea celor doi șefi de stat 
este anunțată prin sur.et de 
trompetă.
Președintele Nico’.ee 

Ceaușescu și președintele Gi> 
vanni Leone, se Înclini in 
semn de salut in tata drapele
lor Republici: Italiene și Repu
blicii Socialiste România. Râsu- 
nă acordurile imnurilor de sta*  
ale celor douâ țări.

Președinții trec fa re-uatâ 
garda de onoare.

Șeful statului român si tova
rășa Elena Ceaușescu sint eon- 
duși fa saloanele rezervate 
drept reședință.

Reportajul vizitei : 
NICOLAE POCEA. 
NICOLAE VAMVE

Resista presei : 
RADI BOGDAN

Fotograful»:
ANCHEL PASAT, 
DUMITRU IOX

Plecarea din Capitală
Lunî la amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a plecat spre capitala Italiei, 
unde, la invitația președintelui 
Giovanni Leone, va face o vi
zită oficială — eveniment de 
seamă în dezvoltarea tradițio
nalelor legături româno-ita
liene.

Președintele Consiliului de 
Stat este însoțit de Ion Pâțan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Ioan Avram, ministrul indu
striei construcțiilor de mașini 
grele, de consilieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, solii poporului român au 
fost conduși de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș. Manea Mănescu. Pau] Ni-

președintele Consiliului de Stat 
Socialiste România, Nicolae 

și președintele Republicii 
Giovanni Leone

In „Sala del Brustolon*  din 
Palatul Quirinale a avut loc 
luni seara solemnitatea schim
bului de decorații între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, șl președin
tele Republicii Italiene, Giovan
ni Leone.

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU

A MEMBRILOR CORPULUI DIPLOMATIC
în după-amiaza zilei de 21 

mai, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au primit, în „Sala 
degli ambasciatori", de la Pala
tul Quirinale, pe șefii misiuni
lor diplomatice acreditați în 
capitala Italiei, cu soțiile,

Precedați de decanul corpului

Personalitatea
șefului statului român 

puternic evidențiată
întreaga presă italiană de luni 

consacră spații largi vizitei pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, Majoritatea 
ziarelor prezintă personalitatea 
șefului statului nostru împreună 
cu fotografii, precum și principa
lele date ale programului vizitei.

Intr-un articol intitulai: „Azi 
Ceaușescu in ctritd la Roma — 
noi perspective de cooperare și 
înțelegere pentru destindere*,  
ziarul JL MESSAGGERCT re
levă similitudinea punctelor de 
vedere ale celor două țări in 
dsierrte probleme ale vieții in
ternaționale, fapt care s-a putut 
constata cu prilejul nenumărate
lor contacte care au avut loc in 
ultimii ani intre reprezentant ti 
României și Italiei. Evidențiind 
că vizita va permite ca această 
concordanță de vederi si fie 
confruntată printr-o intîlnire la 
rucel de șefi de stat, ziarul arată 
că: „Președintele român este 
convins de faptul câ intilnirile 
cu conducătorii altor țări, repre
zintă o contribuție importantă la 
destindere*.  „Convorbirile de la 
Roma — conchide ziarul — vor 
oferi, în același timp, un prilej 
pentru examinarea unor noi po- 
nbilităti de înțelegere concretă 
îndreptate spre o mai largă 
colaborare economică și tehnico- 
științifică*.  Același ziar publică o 
cmplâ biografie a tovarășului 
Ceaușescu.

Pe cuprinsul unei întregi pagini 
ziarul ,,IL GIORNO*  publică 
mai multe articole dedicate con

culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu. Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dănalache, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekaș, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Stoica. Ștefan Voitec, Con- 
s'.antin Băbălău, Cornel Bur
tică, Miron Constantânescu. Mi
hai Dalea, Aurel Duca, Mihai 
Gere. Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, Ștefan Andrei, cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și organi
zațiilor obștești, personalități 
a'.e vieții noastre științifice, 
culturale și artistice, generali, 
ziariști.

Erau de față Maurizio Batta- 
glini, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Italiei la București, 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați în țara noastră.

Un mare număr de bucureș- 

în cadrul solemnității, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
inminat șefului statului italian 
ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România- clasa I.

La rîndul său, președintele 
Giovanni Leone a înmînat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
cea mai înaltă distincție itali- 

diplomatic, monseniorul Romolo 
Carboni, ambasadorii și însărci
nați! cu afaceri din peste 90 de 
țări de pe toate continentele au 
exprimat profund respect și 
înaltă considerație față de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
apreciind neobosita sa activitate 
pe plan internațional, pusă în 
slujba colaborării și prieteniei 

vorbirilor la nivel înalt dintre 
România și Italia și realizărilor 
pe multiple planuri ale României 
socialiste. O cuprinzătoare bio
grafie, pe șase coloane, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, în
soțită de un portret, domina în
treaga pagină. Unul din articole 
trece in revistă programul de 
dezvoltare economică al țării 
noastre care i0 propune să aducă

I^IEVUSTA 
IPI^ESIEIl
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într-un timp scurt România în 
rîndul statelor avansate din punct 
de vedere industrial. Sînt, de 
asemenea, prezentate date despre 
evoluția raporturilor comerciale 
și economice dintre România și 
Italia, insistîndu-se asupra per
spectivelor lor de dezvoltare.

Intr-un comentariu intitulat: 
„Nicolae Ceaușescu sosește as
tăzi la Roma*,  ziarul „STAMPA 
SERA" relevă că această primă 
vizită a unui șef de stat român 
în Italia este un eveniment deo
sebit de important. Subliniind că 
„Conferința pentru securitate 
europeană, temă de interes co

teni au salutat cu multă căl
dură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, î-au urat drum bun, 
deplin succes în vizita sa — 
prestigioasă solie de prietenie 
a poporului nostru.

în această manifestare de dra
goste și stimă și-a găsit expre
sia, o dată mai mult, prețuirea 
oamenilor muncii pentru acti
vitatea neobosită a conducăto

De la bordul avionului
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

tat al Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugosla
via, următoarea telegramă.

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugosla
via. îmi este deosebit de plăcut de a vă adresa un cordial salut 
tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Folosesc acest prilej pentru a ura popoarelor Iugoslaviei fră
țești noi succese pe calea dezvoltării economico-sociale, a pros
perității și înfloririi patriei.

al Republicii 
Ceaușescu, 
Italiene,

ană. ordinul „Marele Cordon 
al Meritului Republicii* 1.

Tovarășei Elena Ceaușescu i 
«-a înmînat ordinul „Marea 
Cruce a Meritului Republicii".

Schimbul de decorații ilus
trează bunele relații, în conti
nuă dezvoltare. dintre cele 
două țări și popoare.

, L 
între popoare, a consolidării 
păcii în Europa și în lume.

întâlnirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu șefii misiunilor 
diplomatice din Italia, desfășu
rată într-o atmosferă cordială, 
a reflectat încă o dată relațiile 
prietenești pe care le întreține 
România pe plan extern, pre
țuirea de care se bucură țara 
noastră în lume.

mun, va constitui nucleul con
vorbirilor italo-române“, ziarul 
scoate în evidență activitatea con
secventă desfășurată de România 
în direcția înfăptuirii acestui 
deziderat, pentru transformarea 
Europei într-o zonă a păcii și 
înțelegerii.

„Datorită activității neobosite 
a lui Ceaușescu — scrie ziarul 
— pentru dezvoltarea permanen
tă a relațiilor între state pe baza 
principiilor independenței și su
veranității naționale — România 
și-a asumat un rol important în 
viața politică internațională*.

Ziarele „L'UNITA" și „CO- 
RRIERE DELLA SERA*  publi
că, de asemenea, diferite mate
riale consacrate vizitei. Întreaga 
presă relevă semnificația majoră 
a vizitei președintelui Consiliului 
de Stat nu numai pe planul re
lațiilor bilaterale, dar și al vieții 
internaționale în ansamblu.

Cu puțin timp înainte de 
sosirea șefului statului român, în 
emisiunile radiofonice au fost 
prezentate biografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și diferite co
mentarii in legătură cu cursul 
favorabil pe care l-au urmat, în
deosebi în ultimii ani, relațiile 
dintre România și Italia. Televi
ziunea italiană a transmis în 
direct sosirea la aeroportul 
Ciampino, precum .și primirea la 
Palatul Quirinale.

De asemenea, posturile de ra
dio și televiziune au informat pe 
larg în emisiunile lor despre 
principalele manifestări ale pri
mei zile a vizitei în Italia a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

rului partidului șî fttatu5u! nos
tru închinată nobilelor idealuri 
de pace și progres.

Răspunzînd îndelung, cu prie
tenie. tuturor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urcat la bordul a- 
vionului în aclamațiile celor 
prezenți.

La ora 12,30 aeronava prezi
dențială a decolat, îndreptân- 
du-se spre Roma.
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN ITALIA

iNTlLNIREA INTRE PREȘEDINȚII Dineu oferit de
președintele Giovanni Leone

La Palatul Quirinale, în cabi
netul oficial de lucru al preșe
dintelui Italiei — Studio della 
vetrata — a avut loc luni după- 
amiază o întâlnire între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Italiene, Gio
vanni Leone.

în cadrul convorbirii, preșe
dintele Leone a confirmat sim-

RECEPȚII OFERITĂ IN ONOAREA 
INAIȚIIOR OASPEȚI ROMANI

După dineu, cei doi șefi de 
stat, împreună cu soțiile, au 
străbătut numeroase săli cele
bre din Palatul Quirinale. în 
care se aflau opere de artă 
de o deosebită valoare, rea
lizat? de-a lungul secolelor 
de maeștrii sculpturii și pic
turii italiene — galeria bus-

Ceai oferit în onoarea tovarășei
Elena Ceaușescu de soția președintelui 

Republicii Italiene, doamna Vittoria Leone

Soția președintelui Republicii 
Italiene, doamna Vittoria Leone, 
a oferit, luni după-<amiază, la 
palatul Quirinale, un ceai

NICOLAE CEAUȘESCU

.patia cu care înaltul oaspete 
este primit în Italia. Președin
tele Nicolae Ceaușescu a expri
mat, la rîndul său, satisfacția 
declină pentru întâlnire. Cu a- 
cest prilej — pe baza reafirmării 
valabilității principiilor respec
tării independentei și suverani
tății naționale, egalității In 
drepturi a statelor, neamestecu
lui în treburile interne, a avan
tajului reciproc, a renunțării la 

turllor, unde este expus unicul 
bust cunoscut, în marmura, al 
comandantului de oști Hanibal : 
Salonul anotimpurilor, care se 
bucură de faimă datorită celor 
12 fotolii cu sculpturi de o ma
re finețe infâțișind semnele 
zodiacului, Sala oglinzilor și 
Sala d’arco, decorate artistic in 

în onoarea tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au ’ luat parte soțiile unor 
demnitari italieni, precum și 

folosirea forței, — au fost abor
date temele cele mai importante 
care privesc pacea in. lume și 
eforturile ce trebuie întreprinse 
pentru a favoriza destinderea,
europeană și mediteraneană.

A avut k>e. de asemenea, un 
schimb de păreri asupra pro
blemelor specifice conferințelor 
de la Helsinki <i Viena.

spiritJ! ar.Hor si *3-20,  re
flectând măiestria celor care 
le-au realizat. Inalților oaspeți 
le-au fost prezentate cu acest 
prilej numeroasele personalități 
ale vieții politice și economice, 
reprezentanți de frunte ai ar
telor Si culturii care iau parte 

soția ambasadorului român la 
Roma.

In timpul ceaiului a domnit 
o atmosferă de cordialitate.

In ce privește relațiile bilate
rale, s-a luat act cu satisfacție 
de stadiul colaborării econo
mice, tehnico-științifîce și cul
turale, fiind confirmată dorința 
comună de a le dezvolta pe mai 
depane.

Convorbirea, care a durat o 
oră și douăzeci de minute, s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială.

la recepția oferită în onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei Elena Ceaușescu, 
in sălile Palatului Quirinale.

Aceeași atmosferă de cordia
litate și amiciție a domnit in 
tot timpul desfășurării recep
ției-

de lucru
In cursul după-amiezii de 

luni, Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior. a 
avut întâlniri cu Mario Tana- 
ssi, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Italiei, cu 
Matteo Matteoti. ministrul co
merțului exterior și cu Mario 
Valsecchi, ministrul finanțelor.

Cu acest prilej, au fost ana
lizate diferite aspecte ale dez
voltării cooperării economice 
și comerciale dintre Italia și 
România.

★
La Palatul Farnesina, sediul 

Ministerului Afacerilor Exter
ne al Italiei, a avut loc o în
tâlnire între ministrul de ex
terne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, 
și omologul său italian, Giuse
ppe Medici. Au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea 
legăturilor bilaterale și aspecte 
ale relațiilor internaționale.

★
loan Avram, ministrul indus

triei construcțiilor de mașini 
grele, și Gheorghe Oprea, con
silier al președintelui Consiliu
lui de Stat, s-au întâlnit cu 
Mauro Ferri, ministrul indus
triei și comerțului al Italiei. 
Au fost discutate probleme pri
vind extinderea cooperării din
tre industriile celor două țări.

Luni seara, în marele „Salone 
delle feste“ din Palatul Quirina
le, președintele Republicii Ita
liene, Giovanni Leone, și soția 
sa, doamna Vittoria Leone, au 
oferit un dineu în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu.

Au participat Amintore

Toastul președintelui
GIOVANNI LEONE

Toastul președintelui

Domnule Președinte,
Sînt foarte bucuros să vă 

reînnoiesc dumneavoastră, dis
tinsei dumneavoastră soții și 
eminentelor personalități car? 
v-au însoțit, cel mai călduros 
bun venit din partea mea, 8 
guvernului și a poporului ita
lian și să vă exprim via și sin
cera mea satisfacție de a vă 
avea ca oaspete drag în țara 
noastră.

în persoana dumneavoastră. 
Italia aduce omagiul său unui 
mare popor care de-a lungul 
secolelor s-a distins prin patri
moniul său cultural și uman și 
care întotdeauna s-a inspirat 
din idealurile de civilizație, 
independență și suveranitate.

Antice și profunde legături 
unesc cele două popoare ale 
noastre. Originea noastră latină 
comuni profundele afinități de 
cultură și de limbă care există 
intre noi, tradițiile stabilite în 
trecut,și mai ales în secolul 
precedent, cînd cele două națiuni 
și-au redobîndit independența 
prin evenimente care prezintă 
puncte de analogie : aceștia sînt 
lot atâția factori care asigură o 
alimentare continuă a prieteniei 
și colaborării intre cele două 
țări și state. Aș vrea să re
amintesc că în 1855 Cesare 
Correnti definea România „o 
altă Italie", iar Cavour susținea 
cu fervoare unirea Moldovei și 
Valahiei.

In această fază atît de im
portantă a vieții europene și 
internaționale în general. Italia 
și România, cu respectivele lor 
situații politice și sociale, tind 
spre consolidarea păcii șl spre 
dezvoltarea colaborării, pe baza 
respectului reciproc între toate 
popoarele.

Din viziunea comună funda
mentală a acestor mari idealuri 
se inspiră, de asemenea, rela
țiile dintre Italia și România, 
relații care. Pentru a cita chiar 
cuvintele dumneavoastră din- 
tr-un recent interviu acordat 
presei italiene, „au cunoscut în 
acești ani o creștere foarte pu
ternică".

In domeniu] economic s-a 
realizat o lărgire constantă a 
raporturilor comerciale și s-a 
obținut o însemnată intensifi
care a colaborării economice și 
tchnico-industriale. Și în dome
niul cultural relațiile noastre 
se dezvoltă în mod mai mult 
decît satisfăcător. Sintem con

Fanfani, președintele Senatu
lui, Alessandro Pertini, pre
ședintele Camerei deputaților, 
Francesco Paolo Bonifacio, pre
ședintele Curții constituționale, 
Giulio Andreotti, președintele 
Consiliului- de Miniștri, Mario 
Tanassi. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și minis
tru al apărării, Giuseppe Me
dici, ministrul afacerilor exter
ne, miniștri, deputați și sena

vinși că această evoluție pozi
tivă este reciproc avantajoasă și 
îi dorim o tot mai mare crește
re. pe baza nu numai a afinită
ților istorice, ci și a intereselor 
comune care îndeamnă la cău
tarea unor forme tot mai largi 
de cooperare, într-o epocă a 
sporirii contactelor în toate sec
toarele dintre state și dintre 
popoare.

îmi este plăcut să reamintesc 
interesul și simpatia cu care 
Italia urmărește însemnatele 
progrese pe care națiunea ro
mână le înregistrează sub con
ducerea dumneavoastră, cu 
certitudinea că aceste progrese 
vor crește și mai mult in viitor. 
De altfel, acest lucru c confir- 
nrat de glorioasele tradiții ale 
poporului dumneavoastră, care, 
așa cum afirma în secolul tre
cut ilustrul istoric și om de stat 
Mihail Kogăiniceanu. totdeauna 
a căutat „să-și asigure propria 
ființă în marea familie a națiu
nilor și acesta a fost scopul tu
turor acțiunilor, luptelor și 
suferințelor sale".

Domnule Președinte,
In acest cadru, vizita dum

neavoastră, prima vizită a unui 
șef de stat român în Italia, 
constituie o etapă fundamentală 
în istoria relațiilor italo-româ- 
ne. Ea reprezintă nu numai do
vada prieteniei și colaborării 
existente între noi, ci și premi
sa întăririi lor ulterioare.

Sînt de aceea convins că 
schimburile de păreri pe care 
le-am început cu succes și pe 
care ne pregătim să le conti
nuăm nu vor întârzia de a da 
rez.ultate pozitive, de mare fo
los. Interesul față de cunoaște
rea punctelor noastre de ve
dere este mare și, cred, reciproc. 
In plus, contactele noastre 
din aceste zile ne permit să 
constatăm rezultatele obținute 
în diferite sectoare ale raportu
rilor noastre și să deschidem 
noi perspective colaborării 
noastre, atît pe plan bilateral 
cit și pe plan european. .

Cu această încredere și cu 
această urare vie și sinceră, 
domnule președinte, ridic paha
rul pentru bunăstarea dumnea
voastră personal și a doamnei 
Ceaușescu, pentru fericirea 
nobilei națiuni române și pen
tru prietenia care leagă cele 
două țări și popoare ale 
noastre. 

tori, generali și ofițeri superiori, 
Clelio Darida, primarul general 
al Romei, alte persoane oficiale, 
reprezentanți ai cercurilor eco
nomice și de afaceri, directori 
de ziare.

Au participat, de asemenea, 
persoanele oficiale române care 
îl însoțesc pe președintele 
Nicolae Ceaușescu în vizita sa 
în Italia.

Domnule președinte,

Sub puternica impresie a os
pitalității cu care sintem încon
jurați, doresc să vă adresez, 
incă o dată, din partea poporu
lui român și a mea personal, 
dumneavoastră și doamnei Leo
ne, un salut călduros și cele mai 
bune urări. Țin să vă asigur, de 
asemenea, că nutrim cele mai 

: vii sentimente de prețuire față 
I de poporul italian, care prin e- 
j nergia și talentul său, a adus si 

aduce o contribuție de seama 
! la tezaurul civilizației umane.

Aflindu-ne aici la Roma, nu 
putem să nu evocăm originea 

I comună a popoarelor noastre, 
legăturile străvechi care le-au 
unit, contactele strinse pe care 
le-au avut secole de-a rindul. și 
care și-au găsit o puternică ex
presie în solidaritatea și întra
jutorarea spiritelor înaintate ale 
celor două națiuni în lupta lor 
pentru libertate, neatârnare și 
progres.

în zilele noastre a devenit po
sibil, domnule președinte, să 
dăm noi dimensiuni legăturilor 
tradiționale dintre popoarele ro
mân și italian — în concordanță 
cu cerințele diviziunii interna
ționale a muncii, ale circulației 
mondiale a valorilor materiale 
și spirituale, cu interesele de 
progres și propășire ale țărilor 

; noastre. Intr-adevăr, in ultimii 
i ani, relațiile româno-italiene au 

cunoscut o puternică dezvoltare. 
Italia ocupind astăzi locul al 
doilea, dintre țările occidentale, 
in comerțul exterior al Româ
niei. S-au extins schimburile 
comerciale, cooperarea econo
mică. colaborarea tehnico-știin- 
țifică și cultural-artistică. Ca 
și dumneavoastră, dorim am
plificarea acestor relații, ast
fel ca raporturile dintre Italia și 
România, state cu orînduiri so
ciale diferite, să constituie un 
exemplu de colaborare bazată 
pe avantaj reciproc, pe deplină 
egalitate în drepturi și respect 
mutual.

Vom avea prilejul, domnule 
președinte, să facem un util 
schimb de păreri și în legătură 
cu problemele politice generale 
ale lumii de astăzi, în scopul u- 
nei conlucrări mai strinse a 
României și Italiei pe tărîmul 
eforturilor pentru destindere, 
colaborare și pace pe continen
tul european și în întreaga 
lume.

Constituie o realitate incon
testabilă că în viața internațio
nală actuală se instaurează un 
curs nou, favorabil conviețuirii 
pașnice între națiuni. Dar tot o 
realitate este faptul că pe agen
da internațională continuă să se 
afle o seamă de probleme spi
noase de care depinde evoluția 
destinelor omenirii. Am în ve
dere, înainte de toate, necesita

Celor doi șefi de stat, tovară
șei Elena Ceaușescu și doamnei 
Vittoria Leone le-au’ fost pre
zentați invitații la dineu aflați 
în sălile de reprezentanță ale 
Palatului Quirinale.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, de cordialitate, președintele 
Italiei și președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România au rostit toasturi.

tea promovării pe continentul 
european a unor relații noi. în
temeiate pe principiile egalității 
în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, pe 
nerecurgere Ia forță și la ame
nințarea cu folosirea forței — 
relații care să dea fiecărei na
țiuni garanția unei dezvoltări li
bere și nestingherite, la adăpost 
de agresiuni, atacuri și ingerin
țe. Salutând progresele realizate 
Ia reuniunea pregătitoare de Ia 
Helsinki, apreciem că s-au creat 
premisele ținerii, încă în vara 
acestui an, a Conferinței gene- 
ral-europene. Considerăm că 
toate popoarele Europei sînt in
teresate șî trebuie să acționeze 
pentru ca această conferință să 
ducă la realizarea unui consens 
privind dezvoltarea fără nici un 
fel de îngrădiri și discriminări a 
colaborării economice, tehnico- 
«tiințîfice și culturale între toa
te statele continentului, fără 
deosebire de orinduire socială, 
în scopul înfloririi fiecărei na
țiuni, al cauzei progresului ge
neral, al apropierii și prieteniei 
între popoare. Aceasta ar avea o 
înriurire deosebit de binefăcă
toare asupra climatului politic 
general.

Viața internațională Impune, 
de asemenea, ca o necesitate ar
zătoare, intensificarea demersu
rilor tuturor statelor pentru 
stingerea focarelor de încordare 
și tensiune care mai stăruie în 
lume, pentru soluționarea tutu
ror problemelor litigioase pe ca
lea tratativelor. Considerăm că 
toate țările — fie ele mari, mij
locii sau mici —- au atît dreptul 
cit și datoria să participe, cu 
drepturi egale. Ia rezolvarea tu
turor problemelor ce confruntă 
lumea contemporană.

Domnule președinte,
Această primă vizită a unui 

șef de stat român în Italia, va 
marca fără îndoială intrarea în
tr-o etapă nouă, superioară, a 
relațiilor țărilor noastre. Con
vorbirile cu dumneavoastră, 
domnule președinte, cu oameni 
politici și reprezentanți ai vieții 
economice italiene vor deschide, 
desigur, perspectiva unui nou a- 
vînt al cooperării româno-italie
ne, atît pe planul relațiilor bi
laterale, cit și pe tarîmul vieții 
internaționale. Animate de aspi
rații spre progres și prosperita
te, popoarele noastre, colaborînd 
strîns, pot aduce o contribuție 
prețioasă Ia eforturile omenirii 
înaintate pentru instaurarea pe 
planeta noastră a unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Cu aceste gînduri, doresc să 
toastez pentru sănătatea și feri
cirea dumneavoastră, domnule 
președinte, și a doamnei Leone, 
pentru prosperitatea bravului 
popor italian, pentru prietenia 
româno-italiană.



„SCINTEIA TINERETULUI» pag. 4 MARȚI 22 MAI 1973

ÎN JUDEȚUL SATU MARE

CAMPANIE"
înseamnă acum executarea

lucrărilor de
pedo- 
lunile 

de
Ca urmare a condițiilor 

climatice favorabile din 
de primăvară. în Cîmpia 
vest a țării stadiul de vegetație 
al culturilor este mult mai a- 
vansat decît în zonele unde mai 
există încă suprafețe neînsămîn- 
țate. Iată de ce pentru agricul
torii din județul Satu Mare, de 
pildă, campania agricolă în
seamnă acum, în primul rînd, 
aplicarea la timpul optim a tu
turor lucrărilor de întreținere a 
culturilor prășitoare. Cifrele din 
situațiile operative denotă o 
bună participare la muncă a 
tuturor cooperatorilor, ilustrîr.d 
cit se poate de bine efectul sti
mulator al aplicării acordului 
global.

Lucia Turdeanu. secretara or- 
ganizatiei U.T.C de la coopera- 
tiva agricolă Piscolt : „Tinerii 
reprezintă aproape o treime din 
forța d? muncă din comuna 
r.oastrâ. / ^dar se cunoaște și 
atunci ci ei muncesc bine dar 
și in cazul în care nu o fac— 
După cum afi văzut, în aceste 
zile cei mai multi sint în timp 
la încheierea celei de-a doua 
praștie manuale la sfecla de 
zahăr. Pînă acum s-au aplicat 
două praștie pe cele o sută de 
hectare cultivate cu cartofi tim
purii. o prașilă pe cele 150 hec
tare de sfeclă de zahăr. S-a 
început de alaltăieri aplica
rea primei praștie mecanice 
la porumb. Toți tinerii de 
la cooperativă, 73 la număr, au 
luat în primire, pe bază de a-

La clubul sătesc se poate face
nu numai pin^-pong și

Cluburile tineretului de pe 
lingă căminele ■culturale sînt 
forme relativ recent inaugurate 
în viața satului. în județul 
Constanța funcționează, spre 
exemplu, un număr considera
bil (peste 90) de astfel de insti
tuții ale tineretului. Județele 
Arad, Mures și Brașov au dat în 
funcțiune cîteva zeci de cluburi 
sătești. Utilitatea șl capacitatea 
de atracție a acestor instituții 
în viața satelor sînt dovedite, 
desigur, de însuși numărul lor 
mare. Din păcate însă. în multe 
cluburi organizațiile U.T.C au 
început activitatea Ia întîmpla- 
re, fără să 11 se atribuie un pro
gram specific. Adesea cluburile 
sînt „săli de jocuri" ori fumoare 
aglomerate, mai cu seamă în a- 
notimpul răcoros. Cîteva clu
buri „instituționalizîndu-se" mai 
temeinic (Cogealac. Ghimbav. 
Nadlac), pretind pentru jocuri 
prețuri tarifate ca în stațiunile 
de odihnă și agrement • ..Să plă
tim intrare în clubul nostru ca 
să citim presa si să jucăm un 
șah?" se întrebau pe drept cu- 
vînt tinerii de la Ghimbav. Alte 
localități au împărțit activită
țile culturale după criterii gos
podărești i la cămin spectacole 
si, pentru ca acesta să se men
țină curat în tot restul săptă- 
mînîl — clubul „răspunde" de 
distracții, (adică jocurile) fiind
că această „încăpere" se poate 
îngriji mai ușor. Cele mai multe 
cluburi sătești, încă nu și-au 
conturat mai clar personalitatea, 
rolul lor în viata cultural-educa
tivă a satului șl acest lucru va 
persista pînă ce organizațiile 
U.T.C. din cooperativa agri—’ă. 
din școală, din celeîa’te între
prinderi și instituții ale satului 
vor descoperi elementul speci
fic de acțiune care. în Ioc să re
copieze învechitele clișee — va

AVANS FAȚA
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lotului și-au afirmat în mod e- 
ficient pregătirea profesionaiâ, 
inteligența tehnică, prin cîteva 
inovații și raționalizări. încă din 
vremea construirii primului che- 
son, șeful lotului, tinărul inginer 
Andrei Peltan. a venit cu o 
idee : următoarele două chesoane 
să fie ridicate simultan. Calcu
lele au adeverit valoarea ideii s 
importante economii de materiale 
și materii prime, o mai judicioasă 
rotație a echipelor care lucrează 
„înăuntru- (în inima chesonulni) 
și „afară" (la construcțiile afe
rente). Inginerii lotului și echipa 
de dulgheri au propus ca eșa
fodajele de lemn din camera 
de lucru sa fie înlocuite cu e- 
șafodaie metalice. Trecîndu-se 
la aplicarea acestei idei s-au 
economisit importante cantități 
de material lemnos și de mano
peră, adică de efort fizic. Legat 
de viteza
nomisirea 
hotărîrea 
cofraj sa 

de execuție si de eco- 
de efort fizic s-a luat 
ca panourile mari de 
fie executate direct la

cord global cîte aproximativ 20 
ari cartofi, 50 ari sfeclă de za
hăr, 35 ari cînepă pentru fuior. 
1,20 hectare porumb și 5 hec
tare cînepă pentru sămînță. 
Organizația U.T.C. a mobilizat 
și pe navetiști pentru ca aceșj 
tia, după orele de serviciu, să 
ajute pe membrii familiilor la 
efectuarea prașilei".

Ștefan Heringher, secretarul 
comitetului comunal U.T.C. Pe- 
trești : „La noi fiecare tînăr 
își execută acum, pe lotul ce i-a 
fost repartizat, prășitul manual 
la sfecla de zahăr. Și datorită 
participării lor. unitatea noas
tră a reușit să termine urărititi 
la cartofi: timpuri:, prașila a 
doua la sfecla de zahăr iar la 
porumb lucrarea de întreținere 
?-a executat pe 100 de hectare. 
De altfel la porumb, care este 
erbicidat pe majoritatea supra
feței de 540 hectare. * *e  «oliră 
doar o singură prașilă manuală 
ș: răritul. restul nmnrilor exe- 
cutindu-se mecanic Avem ti
neri foarte harnici ca : Maria 
BekeșL Terezia Boro*.  Tosif 
TempCv, Maria Merei. Elisa- 
beta Emely. Ileana Vizvarl și 
alții ca ei. care s-au angajat să 
depășească cu cel puțin 500 de 
kilograme Ia hectar producția de 
4 600 kg planificată la porumb 
și cu 2 000 kg pe cea de 37 000 
kg la sfeclă*.

aicea, țintind publică ? Nu 
cazi că-i școală ? Adapă-te 
în altă parteT Intervenția a 
primit o replici la fel de pu
țin elegantă ca și apostrofa
rea. Totul amenința să se 
transforme intr-un conflict de 
tjată frumusețea, elevii se și 
instituiseri în spectatori cu
rioși ai „reprezentației** ne
programate, așa că ne-am 
permis să intervenim : primiți 
la fel de puțin protocolar ca 
și temerarul însetat, am fost, 
după ce ne-am declinat cali
tatea, martorii (și noi, și ele
vii!) unei fundamentale me
tamorfoze: „Sd bea, că doar 
nu-i apa mea, dar... m-am 
gîndit că tulbură școlarii... ei 
au treabă, vedeți... (în orice 
caz, o „pauză** ca cea pe 
care o pricinuise disputa, nu 
ar fi avut loc în absența ei I). 
Apoi, cu un ton confidențial, 
dar cu un „sonor** sănătos, 
autorul neînțelegerii încearcă 
să se facă înțeles: „Munci- 

gatorie (n.n. — obligativitatea 
au dictat-o piscicultorii înșiși), 
aceasta fâcîndu-se pe baza unei 
aprobări date de comisia monu
mentelor naturii a Academiei 
R.S.R. E drept, în prezent nu
mărul păsărilor din Deltă este 
sub un milion, față de 4 mili
oane în 1950, dar acest fenomen 
e în strînsă legătură cu scăderea 
efectivului de păsări pe plan 
mondial, datorită mai multor 
factori, printre care : dezvolta
rea industriei în toate țările, 
creșterea numărului de vînători, 
intensificarea turismului neorga
nizat, poluarea fonică și chimi
că, înmulțirea răpitoarelor, 
inundațiile. Păsările Deltei fiind 
în marea lor majoritate migra
toare, e firesc să fie afectate de 
această tendință pe plan mon
dial, așa că de la noi pleacă în 
migrație un număr de păsări și 
se întorc cu mult mai puține.

Așadar — completăm noi — 
în concepția conducerii Centra
lei peștelui lucrurile stau cam 
așa : dacă tot se micșorează nu
mărul păsărilor dintr-o mie de 
motive, de ce să nu contribuim 
și noi. cu ce putem, la acest 
proces ? Pavăza sub care se 
luptă contra păsărilor e afișată 
din capul locului : aprobarea 
Comisiei monumentelor naturii 
a Academiei.

Pină a ajunge la Academie, 
r.e oprim la Asociația generală 
a vinătorilor si pescarilor. Aici, 
’ • arâșul vicepreședinte Gheor
ghe Pasai își manifestă de la 
bun început dezacordul cu acțiu
nea piscjcultorilor transformați
in vinători de înaripate.

— Vinătorii de profesie — ne 
declară interlocutorul nostru — 
respecta vinatul și mai cu sea
mă păsările din Deltă, care 
constituie unul din marile ei 
puncte de atracție, conferind a- 
cestei zone valoare de raritate.

Paznicii de la piscicultura 
după dte știu, trag în stol, chiar 
și atunci cind ele se află la 
mare distantă, astfel că foarte 
multe păsări sint doar rănite și 
mor în bălțile din inima Deltei, 
putrezind acolo cu sutele și in- 
fectind apa. In prima pane a 
anchetei dumneavoastră citisem 
că pentru anul in curs, piscicul
torii pregătesc uciderea altor 
50 000 de păsări, cartușele fiind 
deja cumpărate. Avem cunoștin
ță și noi de acest fapt, dar mâ 
văd obligat de împrejurări să a- 
duc la cunoștință că a fost să- 
virșită o ilegalitate. Prin Decre
tul 367/1971. singurul organism 
autorizat să contracteze și sâ 
vîndă arme de vînătoare și mu
niții este AGVPS. Iată însă că 
piscicultorii au obținut aproba
rea pentru muniție pe alte căi, 
ocolind prevederile decretului 
menționat și ridicînd circa 
70 000 de cartușe direct de la fa
brică. AGVPS a aflat aceasta a- 
bia după consumarea faptului 
și e firesc să ne îngrijoreze ase
menea practici, nu numai ca vî
nători, ci și ca cetățeni care cer 
respectarea legilor țării de că
tre toți

— Delta e din ce în ce mai 
mult invadată de papură — 
continuă interlocutorul nostru. 
Sint un bun și vechi cunoscător 
al Deltei și mă întreb ce fel de 
păsări, ce fel de pești ar prefera 
papura, in locul stufului? Pe de 
altă parte, papura nici nu con
stituie obiectul atenției 
triei. Așa dar, în t 
se muncește pentru 
producției de pește 
najările piscicole — 
re și crescătorii —

Ecaterina Bede, secretara or
ganizației U.T.C. de la coopera
tiva agricolă Berveni : „Cei 133 
de uteciștj din organizația noas- 

diverslfica șl îmbogăți mani*  
Testările culturale din sate.

„Clubul tineretului din comu
na Gîrlicîu, județul Constanța 
ne spunea Angela Leța. respon
sabila cercului de Invățămînt 
politic U.T.C., plătise același tri
but înainte de a-șl găsi un stil 
propriu de muncă. înființat 
încă din toamnă, cite va luni a 
rămas „sala meselor de tenis"

SPIRITUL REVOLUȚIONAR -
SPIRITUL CULTURII DE MASĂ

care deservea, pe zi. doar tf- 
teva perechi de tineri urmăriți 
asiduu de o nuraercasâ asis
tență. Er> clar ci foarte mulți 
se declarau cemulțumiti. clubul 
uu devenise «ti! activităților 
culturale de masă de vreme ce 
II fo’oseau doar cițtza Ta schimb 
'• • ■ - • - 3 '- 
politic U.T.C «*  dwfăsura^ a- 
nevotos. no exista materia’uî 
documentar orooasand'stic.
un punct de informare docu
mentară șj un loc de expunere 
și citire a publicațiilor cotidie
ne și sămiiDlaale.

— Sâ fi TOOrim utilitatea, 
ne-am gîndit noi. De trei ori oe 
săptămână clabuț sătesc coate 
să devtpă cabinet de studiu si 
documentare necesar celor cinci 
cercuri de învătămînt oolitic 
UTC. Proeunerea a fost accep
tată. Td club s-o Instalat si ’-in 
televizor, deoă emisiunile că
rui» se Oboreazâ agenda po
litică. Tot »:ti a primit găzdui
re. si cercul de istorie „Tinere.

sol. urmînd a fi apoi transpor
tate exact la punctul de lucru 
cu macarale. Azi s-a renunțat la 
tehnologia conform căreia res
pectivele propuneri erau îmbi
nate bucată cu bucată în condiții

BRAILA

inovație, extrem de 
, este construirea unui 
’ inedit de betonare. 
aparține unui tinăr, in-

dificile chiar la punctul de co- 
frare.

Ultima 
rentabilă, 
dispozitiv 
Ideea îi J _ 
ginerul Dan Poenani. La camera 
de lucru în faza de betonare, 
procesul tehnologic, era deosebit 
de complicat El necesita dese 
ieșiri ale oamenilor din mediul de 
presiune, deci decomprimări re
petate (cu mari blocări de timp 
productiv și cu periclitarea să
nătății chesoniștilor) dispozitivul 
creat realizează amestecuri de 
beton sub presiune la suprafață 
și îl transmit în aceleași condiții 
direct în cameră, la punctul de 

tră lucrează toți în acord global. 
De participare la muncă nu se 
pune problema... Acum, noi, cei 
de la grădină, plantăm ultimele 
două hectare de tomate de vară. 
In zilele următoare vom conti
nua praștia a cincea la varza 
timpurie și prașila la tomatele 
din solarii, la castraveți și la 
sfecla roșie. Despre ceilalți 
știu că mai au puțin și termină 
răritul la sfecla de zahăr, iar 
la porumb vor începe după ce 
se prășește mecanic cu tractoa
rele și cu atelajele. E vorba 
doar de trei-patru rile timp in 
care se execută această lucrare 
pe toate cele 550 de hectare".

Așadar, o participare nume
rică bună a tinerilor, care nu 
ridică probleme. Nici unul 
dintre secretari nu a putut vor
bi de o preocupare In sensul 
verificării modului !a care ti
nerii execută prasilele. nefiind 
x-evoie neapărat de un control 
pe timp d de o colaborare, de 
o informare curentă de la spe
cialiști! unftăți!, de la brigadieri 
și șefii de echipă. La Pișco'.t. 
Maria Szabo Ui amintește că 
anul trecut comitetul U.T.C. a 
întreprins un asemer.ea oor.troL 
Surprinde, de asemenea, lipsa 
preocupării pentru ar.:rer.area 
uteciștilor în acțiuni menite să 
ajute la strfngerea și transpor
tul furajelor, la aplicarea lucră
rilor in livezi și vii. la recol
tarea legumelor.

OCTAVIAN MILEA 

cunoaște-ți patria și locurile na
tale !“ aflat acum la al cincilea 
an de desfășurare.

— Să deschidem și un nou 
cerc de tnvățămînt politic, aju
tător ciclului de bază, pe care 
să-1 Inaugurăm cu monografia 
C.A.P.-uluî, ne-am mai gîndit 
după aceea

— Nu ne ajunge, știm pe din
afară tot ce «e întimplă In 

betonare. Acest dispozitiv va lu
cra începînd cu data de 20 mai, 
odată cu începerea lucrărilor de 
betonare a camerelor de lucru la 
cbesoanele 2—3, adică după ce 
acestea vor atinge cota finală, mi
nus 17.

Sînt economisite milioane, este 
substantial mărită viteza de exe
cuție (actualmente sarcinile de 
plan se realizează în proporție de 
109 la sută, avansul fiind de 8— 
10 zile față de grafice), calitatea 
lucrărilor devine ireproșabilă (lo
cul I în întrecere pe șantier la 
calitatea lucrărilor), se realizează 
reducerea sensibilă a efortului 
fizic investit în lucrări.

O treime din muncitorii din 
lot sînt tineri și foarte tineri. 
Am notat numele cîtorva dintre 
fruntașii întrecerii uteciste : che- 
soniștii Dobrin Stan, Ton Anghel 
și Mihai Gondoș, dulgherul Ion 
Stoichicî, fierar-betonistul Ion 
Mocanu și sudorul Mihalache 
Butoi. De ce sînt fruntași ? Ne 
spune inginerul Petre Dumitru, 
secretarul organizației U.T.C. de 
la lotul chesoane ; sînt tineri cu 
o bună pregătire profesională, 
care lucrează în mod conștiincios 
și obțin rezultate cu mult ridi
cate peste sarcinile de 
ducînd un aport direct 
rea în valoare practică 
țiilor și raționalizărilor
Constructorii noștri gîndesc 
acționează astfel ca tineri comu
niști.

plan a- 
la pune- 
a inova- 
propuse.

Și

a culturilor

Aspect din timpul inmi nării premiilor. 
Foto: N. BLTCA

și-a desemnat cîștigătorii
misterul 
dustrief 
Apelor.

U-N.C.A.P.
organiza:

Agriculturii, In- 
Alimentare si 

C.C. al U.T.C„ 
și LC.M.A. au 

organiza: anul acesta primul 
concur*  rațional de arat, a că
rui fază de masă a antrenat Ia 
întrecere pe cel 120 000 mecani
zatori care lucrează în S.M.A., 
LA.S. și Stațiuni experimentale 
agricole. Concursul care s-a des
fășurat mai tntîi pe județe la 
sfîrșitul lunii aprilie și începu
tul lunii mai a.c. a constat în 
executarea arăturii pe o supra
față de 3 000 m2., fiecare meca
nizator fiind notat pe baza unor 
criterii ca »introducerea și scoa
terea corectă a Plugului din 
brazdă, uniformitatea arăturii, 

ne vorbesc despre producția 
„record" de 800 kg de grîu la 
hectar obținută în 1950. Tinerii 
au rîs la această cifră. Meca
nizatorii și motopompiștii la fel. 
Noi recoltăm acum 2 800 kg grîu 
la hectar. In tot cursul anului 
nu s-a pua problema prezenței. 
Tinerii veneau la club ca la ci
nematograf. Un mare Interes în 
cercurile de invățămînt politic 
au manifestat tinerii pentru mo
nografia contemporană a 
C.A.P.-ulul, pentru proiectele 
viitoare în care se prefigurează 
comuna noastră. Lîngă școala 
cea nouă și grădinița pentru 500 
de cooii mai construim două 
blocuri necesare cadrelor de 
soecialitate, baie comunală, ca
nalizarea cu aoâ și asfaltarea 
ulițelor Tn fața schiței de sis
tematizare s-e încheiat ultima 
lecție de6©re înfăptuirile con- 
temoorane ce se oe:rec în satu’ 
nz>*:tru"

La Gîrlîchi organfzatia U.T.C. 
a încheiat anul de învătămînt 
oolitic cu snecee datorită sori- 
jinolui oe care l-a acordat du- 
bel săXc. TîneriL organizația 
U.T.C. din sat au găsit o posi- 
bfiitate eficienți <?*  a-ri călăuzi 
ootiunEe sore forme cu artivi- 
tă:î ’-ti’.e. instructive educa- 
tive. La Cneealac. ’n același ju
deț. toate cursurile de învăță- 
m:-.t pofitie tost susținute la 
club» eo ’ectori uteciști — orga
nizatori de cursuri — unde au 
fost luate în dezbatere temele 
c- :tir« crnocee de tinerii sa- 
tuîut P~n areasta ’ «-a dat clu- 
hnlui din sat o funcționalitate 
mai clară, strins legată de pre
ocupările tineretului. Clubul «ă- 
♦esa a abc-dat cu succes o cro- 
b’o-natică ma’ concretă, mal re
alistă.

IOX MARCOVICI

RĂSPUNDEREA
PERSONALĂ

(Urmare din pag. I)

a 
Și

pus de-o parte casca, cișmele 
mănușile de protecție, după 

un schimb în care a lucrat la be
toane, pentru a-și întocmi co
respondența : palmele, degetele, 
roșietice din cauza fierului-beton 
fac efortun acum pentru a ține 
stiloul... Văzînd de mai multe 
zile că la minutul 7,01 lucrul în
cepe din plin fără alte introdu
ceri sau tîrguieli și că schimba
rea turelor se face din „mers", 
fără perturbarea ritmului, m-am 
întrebat: în ce procent, acest 
mare cîștig al vieții șantierului — 
folosirea intensivă și integrală a 
timpului de lucru — poate fi 
apreciat ca fiind rodul preocupă
rilor directe ale 
U.T.C- ?

Maiștrii Lucian 
Gheorghe Pătrașcu 
rul Cazane, etapa 
prezenți absolut tot timpul 
sectorul de lucru, conducînd e- 
chipele la turnările de betoane. 
Dar subordonații lor nu văd în 
asta o supraveghere, o pază în 
sensul îngust al cuvîntului. Pen
tru că dacă ai vrea să lucrezi 
mai puțin sau mai ușor — sau 
chiar „să te faci că lucrezi**  ai 
putea-o face. Lucrurile nu stau 
nici pe departe așa fiindcă vă
zînd muncitori ca Vasile Nedel-

organizației

Popescu și 
de la secto- 

a ll-a, sînt 
în

Alba 
jud. 

unul 
care

răsturnarea brazdei și mărunțl- 
rea ei, acoperirea resturi’.or ve
getale etc. Primii trei clasați 
oe județ s-au prezentat ’.a faza 
finală care s-a desfășurat în zi
lele de 19 șl 20 mai a.c. la In
stitutul de cercetări pentru me
canizarea agriculturii București, 
secția Moara Domnească—Ilfov. 
71 de mecanizatori s-au aflat în 
competiție. După aproape cinci 
ore de întrecere, s-au cunoscut 
cîștigătorit Locul I și titlul de 
campion național și maistru 
național de arat este cîștigat de 
tinărul mecanizator CONSTAN
TIN I. CĂRBUNE de la S.M.A. 
I.ocusteni, secția nr. 4 Brădeț, 
județul Dolj, cu 99 de puncte. 
Este absolvent al Școlii profe
sionale de mecanici agricoli 
Corabia. Are vîrsta de cu puțin 
peste 24 de ani. apreciat la lo
cul de muncă pe care nu l-a 
schimbat de 7 ani.

Locul II. vicecampion național 
și maistru național de arături 
i-a revenit mecanizatorului Ni- 
colae Stoia de la S.M.A. 
Iulia, secția nr. 4 Oradea 
Alba cu 92 puncte Este 
din fruntașii stațiunii pe 
n-a părăsit-o de 18 ani.

Locul III șî maistru național 
de arături a fost obținut de me
canizatorul Vasile Ion de la 
S.M.A. însurăței secția nr. 1 în
surăței jud. Brăila totalizînd 91 
de puncte. Este mai tîriăr, lu
crează ca mecanizator de 8 ani, 
bucurîndu-se de aprecierea co
legilor de secție. r - |

Cele cinci mențiuni acordate; 
au fost obținute în ordine de” 
mecanizatorii t Sandu Miroslav 
S.M.A. Slobozia, jud. Ialomița, 
Marin Scărlătescu, S.M.A. Fier
binți, jud. Ilfov, Gheorghe Ian- 
cu, S.M.A. Pașcani, jud. Iași, 
Calinic Grecu, S.M.A. Cudalbi, 
jud. Galați și Victor Comăcea- 
nu S.M.A. Drăgănești, jud. Olt.

Premiile au fost înmînate de 
tovarășul Nicolae Ștefan, ad
junct al ministrului M.A.I.A.A. 
Premiul întîi a constat în pri
mirea fanionului de campion 
național de arături, 2 000 lei, Iar 
din partea C.C. al U.T.C. i-a 
fost înmînată ..Diploma de O- 
noare a C.C. al U.T.C.". Pre
miu! IT 1 500 lei. iar prermil IIT 
1 000 let Cele cinci mențiuni au 
fost premiate cu cîte 500 lei. In 
încheiere tovarășul Nicolae Ște
fan arăta printre altele : „Feli
cit oe cistigători și pe toți parti
cipant! i la faza republicană a 
ror.cursuluL Folosesc acest pri- 
le; pentru a felicita re toți me
canizatorii agriculturii noastre, 
care Infrantind greutățile deo
sebit de mari din acest ar. au 
înregistrat frumoase succese în 
~-.moa~.ia însămir.tări'.or dove
dind in acest fel patriotismul 
fierbinte de care sînt animați 
lucrătorii oeoarelor".

Din discuțiile avute cu primii 
trei clasați, care ne vor reprezen
ta țara la concursul internațio
nal de arături ce va avea loc 
intre 28—29 iulie a.c. la Ha-le in 
R.D. Germană, sînt botârîți sâ 
«e oregătească cu mai mult 
teres pentru ca să uree pe 
diurnul primilor clasați și 
concursul international.

in- 
po-

In
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cu, Victor Circiumaru. Constan
tin Cirstenoiu, Gheorghe Pu- 
păzan, Gheorghe Bechem, Du
mitru Boiangiu cum muncesc cu 
încordare, la cerere, în cele mai 
dificile puncte de lucru, ți-ar 
crăpa obrazul de rușine să te 
comporți altfel alături de ei. Oa
menii aceștia tineri sau puțin 
trecuți de primo tinerețe, sint o 
exemplificare a ceea ce secreta
rul Comitetului U.T.C.. Alexon-

ROGOJELU
dru Ciovicâ, ar numi „investiția 
de răspundere**.  în jurul unor 
astfel de nuclee, șt nu din pre
legeri și conferințe, tinerii și noii 
veniți la 'Rogojelu învață să fo
losească intensiv cele 480 de mi
nute. Profitind de faptul că loc
țiitorul secretarului Comitetului 
U.T.C. al platformei, Marius 
Lixandru, lucrează la serviciul 
Organizarea muncii, ne-am inte
resat de indicele utilizării timpu
lui de muncă : el este 95 la sută, 
o cifră de care uteciștii șantieru
lui se „agață**  cu încăpățînate, 
știind că un astfel de element 
important, între altele, îi poate 
menține în întrecerea lansată de 
C.C. al U.T.C. „Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen*.  Dacă 

„Cu cine semănați atunci 
cînd nu vreți să semănați cu 
nimeni ?“ îi chestiona pe 
adolescenți o revistă de mare 
tiraj. Astfel conceput, testul 
angrena abil, într-o formulă 
unică, puterea de observație, 
luciditatea și onestitatea vîrs- 
tei de tranziție. Iar răspunsu
rile primite din partea su
biecților" care nu s-au sin
chisit — sau au taxat cu 
umor paradoxul conținut 
în întrebare, surprindeau, în
tr-o măsură cel puțin egală 
cu bruschețea interogării: 
autoanalizindu-se fără pre
judecăți, cei mai mulți s-au 
regăsit — ca trăsături defini
torii și chiar ca elemente de 
amănunt — în... dascălii lor !

Acest soi de „mimetism" 
nu e o descoperire de ultimă 
oră. Recunoașterea lui de 
către însuși „beneficiar*'  îl 
autentifică însă drept gene
rator de profiluri distincte, 
cu avantajele și neajunsurile 
pe care le implică o aseme
nea operație. Extracția și asi
milarea din ființa dascălului 
nu poate fi dirijată, după cum 
nu poate fi limitat timpul de 
petrecere al lor. Dacă ar fi să 
împingem sinceritatea pînă la 
capăt, ar trebui să remarcăm 
că nici selecția preluărilor nu 
poate fi influențată cu șanse 
demne de a fi luate în sea
mă. In aceste condiții, omul 
de la catedră se relevă ca 
model perpetuu ; „furat**  zil
nic de discipol. In tot ceea 
ce posedă drept cunoștințe, 
supus, la tel de cotidian, 
efracțiilor de structură sau 
conduită.

„Dascălul nu e copiat în 
ceea ce spune, ci în ceea ce 
face", remarca Maria Gagiu, 
învățătoare cu trei decenii 
vechime la catedră dintr-un 
sat de lingă Ploiești. Afirma
ția mi-a revenit în minte re
cent, urmărind modul în 
care se desfășura o acțiune 
patriotică la o școală gene
rală din cartierul Titan. Elevii 
aveau de „gătit**  împrejuri
mile scolii curtea acesteia. 
Răsadurile așteptau să fie 
plantate, puieții așternuți 
Într-un colț urmau Să se 
alinieze de-a lungul gardului.

f-V

UN SEMNAL
DIN

A
șa cum notam în 
prima parte a an
chetei noastre, e- 
chilibrul ecologic 
din Delta Dunării 
este în pericol, prin 
Intervențiile omului, făcute nu 

întotdeauna cu responsabilitatea 
cuvenită.

Am continuat investigațiile, 
solicitînd opiniile și explicațiile 
cîtorva dintre cei interesați în 
exploatarea bogățiilor Deltei. 
Iată, pentru început, ce ne de
clară tovarășul ing. Constantin 
Nicolau, directorul general al 
Centralei peștelui din Departa
mentul industriei alimentare al 
Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor î

— E adevărat, măsura împo
triva pasărilor ihtiofage. care a 
afectat și unele păsări ce nu se 
hrănesc cu pește, a fost luată de 
pisoi cultori. pentru protejarea 
pepinierelor și crescătoriilor 
noastre din Deltă. Precizez însă 
că aceste amenajări piscicole, de 
pe care noi am alungat păsările 
chiar și cu arma, reprezintă 
doar 5 Ia sută din suprafața 
Deltei. Shît și eu de părere că 
păsările deltaice trebuiesc pro
tejate «î îndreptate către locu
rile neamenaiate. adică oe cc’.e 
♦30 000 de heo:a-e de De’.tă așa 
zis „sălbatică", dar ce sâ facem 
dacă deasup-a eleștee’.or noastre 
vin stoluri după «tuluri ? S-au 
încercat prin ’963 si alte mij
loace. ca rachete luminoase și 
magr.etofoane amplificatoare, 
dar pină la urmă s-a revenit la 
cartușe. în prezent, împușcarea 
păsărilor In zona pepinierelor și 
crescătoriilor de pește este obli- 

există totuși posibilitatea îmbu
nătățirii acestui indice ? Răspun
sul este afirmativ, în ce privește 
comandamentul șantierului natio
nal care ?i-a îndreptat atenția a- 
supra diminuării și corectării in
fluenței negative a unor factori 
considerați pînă acum drept o- 
biectivi: regularizarea curselor 
mașinilor I.R.T.A., care efectu
ează transporturi de la Motrui 
deplasarea rapidă și organizată a 
muncitorilor de la cele patru 
stații ale cursei C.F.R., aflate la 
periferia platformei, la locurile 
de muncă dispersate, rezolvarea 
problemei tntîrziertlo*  în pauza 
de masă din cauza aglomerației 
create la ora prînzului la punc
tul comercial al șantierului. Com
plexul „Alimentara**  organizat în 
incinta bazei se bazează pe ges
tionari individuali — sînt deci 
mult prea puțini vînzători care 
au „taraba**  lor — pi, astfel, la 
prînz, ce te faci cu 300—500 de 
cumpărători deodată. Mezeluri, 
pîine și țigări ? Este un aspect 
de care comandantul meu de 
șantier, Ciovică, afectat de inac
tivitatea secretarului U.T.C. în 
Comitetul oamenilor muncii, lu
cru semnalat în corespondența 
precedentă, și-a propus să-l im
pună atenției la prima reunire a 
acestui for. Trei dintre loturi, 
Confecții. Etapa a ll-a și Tur
nuri de răcire — și-au făcut un 
bun renume prin insistența cu 
care urmăresc practic și dezbat 
în adunări problema folosirii 
timpului de lucru Tinerii care 
lucrează în echipele și brigăzile 
de aci, știu să pretindă, prin 
propriul exemplu, colegilor lor de 
muncă neuteciști sau chiar mai 
vîrstnici să le respecte „cuceri
rea**.

fundația 
Unul din 
de portița 
cele două 
cu gîndul

Alături, un șantier de con
strucții : se turna 
unui nou bloc- 
muncitori a trecut 
care despărțea 
spații de muncă, 
să-și potolească setea la ciș
meaua școlii. Nimic neobiș
nuit pînă aici și nu ar fi fost 
nici mai departe, dacă o voce 
nu l-ar fi apostrofat cu o 
vehemență de-a dreptul sur
prinzătoare : „Alo, bă, ce-i 

Un

mincinos

i indus- 
timp ce 
mărirea 
în ame- 
pepinie- 

peștele 
din Delta propriu-zisă e lăsat în 
voia soartei. ba chiar mai rău, 
uitîndu-se că pînă nu de mult, 
din mediul sălbatic se recoltau 
zeci și zeci de tone de pește a- 
nual, fără nici un efort din par-

torii ăștia I Știți cum sînt I 
Eu trebuie să supraveghez, 
adică nu numai eu, noi toți 
care sîntem aici, să nu se 
amestece cu elevii..-**  (In 
treacăt fie zis, cei desemnați 
cu supravegherea — interlo
cutorul nostru necăutat și încă 
trei persoane mature — își 
exercitaseră pînă atunci „mi
siunea**  pe lingă o partidă de 
cărți). Erau toți cadre didac
tice. Merită oare comentat 
„modelul**  pe care îl ofereau 
celor peste o sută de adoles
cenți ? „Cerberul**  — autor 
al penibilei altercații era... 
diriginte la clasa a opta. yAm 
schimbat cîteva replici, pre- 
făcîndu-ne a fi uitat oonflic- 
tul care ne-a prilejuit cunoș
tința . Apoi „ne-am adus 
aminte**  să-l întrebăm despre 
cum săvîrșește educația pen
tru muncă în clasa pe care o 
coordonează. Răspunsul a so
sit cu o dezinvoltură demnă 
de cauze mai bune: „noi sus
ținem referate pe ideea inte
grării rapide în muncă, diri
jăm elevii, prin întîlniri cu 
diferiți reprezentanți, către 
locurile de activitate produc
tivă... li îndrumăm să nu 
disprețuiască munca, pe cel 
care o practică.-.**

N-am rezistat tentației. Am 
deranjat trei „beneficiari" ai 
înțeleptelor îndrumări oferite 
de interlocutorul nostru. Unul 
și-a declinat competența: nu 
intenționează să se oonsacre, 
cel puțin deocamdată, muncii. 
Iată și celelalte două răspun
suri: 1) „Dacă nu reușesc la 
liceu, coi căuta un port ad
ministrativ — telefonist sau 
bibliotecar — ți am «d încerc 
mereu pină reușesc". 2) (re
producem textual): „Munca 
este un bun al tuturor și pen
tru nimeni nu este rușine să 
o practice. Dar eu nu mă voi 
face de rîs, în așa fel tncît 
să nu reușesc la liceu și pe 
urmă la facultate, îneît să 
fiu stimat de toată lumea și 
nu făcut de ocară (s.n.)M. 
Dacă nu am fi asistat la epi
sodul pe care îl relatam mai 
sus am fi cerut explieații. 
Așa, ni s-a părut inutil- 

SOFIA SCORȚARU

efi- 
în

tea omului, In afară de cel tra
dițional : tragerea năvodului. Se 
știe că acest gen de pește este și 
cel mai ieftin $i cel mai cău
tat...

Prin urmare, stuful se recol
tează intensiv, așa cum am a- 
mintit. Dar, după atîtea intrări 
brutale în el, stuful cel de 6-7 
metri înălțime a ajuns să scadă, 
iar din multe zone a și dispărut. 
Așa se face că faptul s-a reper
cutat chiar și asupra stuficultu- 
rii înseși. îneît unele amenajări 
speciale, realizate cu bani grei 
și muncă la fel de grea, au tre
buit să fie abandonate de „stu- 
ficultori" și predate fie piscicul
turii, fie silviculturii, fie agri
culturii. Stuful, așadar, e din ce 
în ce mai puțin. O informație la 
zi : cu nu prea mulți ani în 
urmă, o tonă de stuf costa la 
recoltare 150 Iei ; aceeași canti
tate costă astăzi 1 000 de Iei. 
Deci, unde sînt economia, 
ciența, care trebuiesc avute 
vedere Ia fiecare pas ? De ce nu 
s-a privit și într-o perspectivă 
mai îndepărtată, atunci cînd s-a 
Intrat, cu mari investiții și spe
ranțe, în Deltă ?

— Da, au intrat șl stuficul- 
torii în rezervațiile naturale — 
declară și tovarășul ing. Ale
xandru Conșcinschi, președintele 
Comisiei de conducere a valo
rificării stufului, din Ministerul 
Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții. Dar au 
intrat pe bază de autorizație, 
după ce s-a constatat că In zo
nele libere pentru recoltare 
mai exista stuf suficient.
- Știm că H.C.M. nr. 528 din 

1970 legiferează că rezervațiile 
sînt «coase de «ub exploatarea 
economică...

— E adevărat, dar Academia*  
dat unele derogări...

Deci, la Academie. Aid ni se 
confirmă că aprobările, avizele, 
derogările au fost semnate de 
Comisia monumentelor naturii, 
dar nu oricum, ci în urma unor 
dispute prelungite, între a fi și a 
nu fi. Academia ținea să nu se 
intre In rezervații, iar reprezen
tanții stufului și pisciculturii, să 
se intre. S-a ajuns la o înțele
gere între conducerile institu
țiilor aflate în controversă și. în 
cele din urmă, Comisia monu
mentelor naturii n-a avut înco
tro, a trebuit să semneze, deși 
de la H.C.M. nu poate da dero
gări decît legiuitorul în cauză. în 
cazul nostru Consiliul de Mi
niștri. A fost nevoie, așadar, de 
un singur precedent, pentru ca 
și cererile ulterioare să fie „o- 
norate" de comisia amintita...

De fapt, toți interlocutorii 
noștri. Indiferent din ce unghi 
au privit situația, au fost una
nimi în considerațiile asupra 
dezechilibrului în care se află 
sistemul ecologic al Deltei. „Din 
păcate, procesul de depopularea 
bălților de bogăția lor faunistică 
nu e reversibil — afirma tova
rășul ing. Vasile Bănica, direc
torul Institutului de cercetări și 
proiectări „Delta Dunării" din 
Tulcea — așa că, pînă mai este 
vreme, trebuiesc luate măsuri, în 
primul rînd prin respectarea cu 
rigurozitate a legii, de către toți, 
fie ei persoane particulare, fie 
instituții sau întreprinderi. De 
asemenea, aș sugera locuitorilor 
Deltei să sprijine și eî eforturile 
care au început să se facă, ori 
cele care se vor face pentru a- 
ducerea Deltei Dunării la starea 
ei normală.

DRAGOMIR HOROMNEA

*



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 MARȚI 22 MAI 1973

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Sri Lanka, WILLIAM GOPALLAWA, următoarea telegramă :

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Sri Lanka am plăcerea 
să vă adresez, in numele Consiliului de Stat și al poporului 
român, precum și al meu personal, sincere felicitări, împreună 
cu cele mai cordiale urări de sănătate și fericire pentru Exce
lența Voastră, de bunăstare și progres pentru poporul Repu

blicii Sri Lanka.

actualitatea
i

Luni, delegația Partidului So
cialist Belgian, condusă de to
varășul Jan Luyten, membru al 
Biroului Național, secretar al 
P.S.B., care, la invitația C.C. al 
P.C.R. face o vizită în țara 
noastră, a avut o întrevedere 
cu o delegație a C.C. al P.C.R. 
alcătuită din tovarășii Dumitru 
Popescu, membru ai Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., Ni
colae Constantin, secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

lui și Secretariatului Consiliului 
Național, care ne-a vizitat țara 
la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
a fost primită de către Come- 
liu Mănescu și Tamara Dobrin, 
vicepreședinți ai Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

în cursul zilei de luni, Ahmed 
Mohamed Farah, membru al 
Consiliului Revoluționar Suprem 
al Republicii Democratice So
malia, ministrul poștelor și tele
comunicațiilor, a 
vedere cu Bujor 
nistrul minelor, 
geologiei.

avut o între- 
Almâșan, mi- 
petrolului și

Festivitate în haine de 
lucru

Luni dimineața, a plecat Ia 
Moscova o delegație a Acade
miei „Ștefan Gheorghiu" condu
să de Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al Consiliului 
de conducere, rectorul Acade
miei, care, la invitația Școlii su
perioare de partid și Academiei 
de științe sociale de pe lingă 
C.C. al P.C.U.S., va face o vizită 
pentru schimb de experiență în 
Uniunea Sovietică.

Luni, a plecatLuni, a plecat la Budapesta 
o delegație de activiști ai’Par
tidului Comunist Român con
dusă de Trandafir Cocîrlă, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Caraș-Severin 
al P.C.R., care, la invitația 
C.C. al P.M.S.U., va face o vi
zită în schimb de experiență 
în R. P. Ungara.

Bucuria și emoția 
niciodată mai mari 
ganizația U.T.C. de _ ___
școlar Oradea ca în momentul 
decernării Diplomei de onoare 
a C.C. al U.T.C. și fanionul de 
„Brigadă fruntașă pe țară", 
pentru activitatea rodnică des
fășurată pe șantierul de îmbu
nătățiri funciare de la Tileagd- 
Oșorhei. înaltele distincți] ute- 
ciste, inmînate de tovarășul 
Francisc Torok, membru al Bi
roului C.C. a] U.T.C., încunu
nează rezultatele meritorii ob
ținute de elevii arădeni. Prin 
lucrările de amenajare a unui 
dig pe malul Crișului Repede 
ei au scos de sub pericolul 
inundației o suprafață de pes
te 1 800 hectare. Iar în cursul 
acestui an au plantat 23 000 de 
puiețl pentru combaterea ero
ziunii solului în zona Ineu-Bo- 
tean. (VICTOR CMECIU).

nu au fost 
pentru or
ia Grupul

Luni dimineața, a părăsit Ca
pitala Ivar Norgaard, ministrul 
afacerilor economice externe al 
Danemarcei, care, la invitația 
Ministerului Comerțului Exte
rior, a făcut o vizită în țara 
noastră.

CRONICA
.T Tinerii la 

„Sfatul specialiștilor"

Luni după-amiază. a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, Ignat Golob, șeful sec
ției pentru relații internaționale 
a Prezidiului U.C.I., care, Ia 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut 

uo vizită de prietenie în țara 
■^noastră.

Delegația Frontului Național 
al Republicii Democrate Ger
mane, condusă de Alexander 
Mallickh, membru al Prezidiu-

Ieri a părăsit Capitala în- 
dreptindu-se spre Varșovia 
o delegație a U.T.C. forma
tă din tovarășii Vasile Goga, 
activist al C.C. al U.T.C., și 
Gabriela Veturia Cresin, cer
cetător la Centrul de cerce
tări pentru problemele tine
retului. care la invitația Fe
derației Uniunilor Socialiste 
ale Tineretului Polonez va 
participa la seminarul inter
național privind ..Roiul tine
retului in domeniul ocrotirii 
mediului înconjurător* 4.

CONCURS PENTRU

A

STUDENȚII ECONOMIȘTI
In scopul stimulării înțr-o 

mai mare măsură a interesu
lui viitorilor economiști pen
tru cercetarea și aprofunda
rea unor aspecte ale creditu
lui public din țara noastră, 
Casa de Economii și Con
semnațiuni organizează pen
tru studenții facultăților și 
secțiilor de finanțe și con
tabilitate, un concurs de lu
crări științifice originale cu 
următoarele teme :

• creditul public în socia
lism. Rolu] lui ; • istoria 
instituțiilor creditului public 
din țara noastră : • locul 
Casei de Economii și Con
semnațiuni in cadrul siste
mului financiar-bancar al 
R.S.R. ; • funcțiile și opera
țiile Casei de Economii și 
Consemnațiuni : • înfăptui
rea de către C.E.C, a politi
cii P.C.R. în domeniul cre
ditării pe termen lung a 
populației ; • posibilități de 
extindere a mecanizării ope
rațiunilor C.E.C.; • contabi
litatea Casei de Economii și 
Consemnațiuni. Organizare, 
căi de perfecționare ; • e- 
ducarea populației în spiritul 
economiei, obiectiv al stra
tegiei Casei de Economii și 
Consemnațiuni : • posibili
tăți de aplicare a marketin
gului in activitatea Casei de 
Economii și Consemnațiuni ; 
• activitatea de control si 
revizie a Casei de Economii 
și Consemnațiuni. C o» țin ut, 
particularități de organizat 
șl căi de perfecționare.

Studenții care doresc H 
participe la acest concur», 
iadividual sau ta eetectiv.

Peste 100 
V—VIII ale 
cești au participat^ 
cu specialiști 1 . ______  ,
din zona Muscelului, la „Sfa
tul specialiștilor", desfășurat 
sub genericul „Pomii rodesc in 
grădina hărniciei", la sediuâ 
Stațiunii experimentale pomi
cole Bilcești. Valea Mare-Pra- 
văț a Institutului de cercetări 
pomicole din Pitești-Mărâci- 
nent Un ecou deosebit în con
știința acestor elevi a avut, ast
fel, cuvîntul ing. Gheorghe Bâ- 
descu, care a vorbit despre ne
cesitatea de a apăra sănătatea 
pomilor, de a le îngriji și ur
mări creșterea și a-i fortifica 
in lupta lor cu natura, de a Ie 
înțelege comportamentul față 
de climă si loc, de a adapta 
ceie mai potrivite soiuri de 
meri, peri și pruni condițiilor 
oferite de această zonă geogra
fică.

elevî a! claselor 
Școlii generale Bil- 

împreună 
în pomicultură,

vor depune la Secretariatul 
facultății respective, pină la 
10 iunie a.c., o notă în care 
vor menționa, pe lingă nu
me, an de studiu, facultate 
și tema aleasă.

Lucrările pentru concurs 
se pot preda pină la 10 oc
tombrie 1973 Biroului de 
propaganda al Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni, 
București. Calea Victoriei nr. 
13. sectorul IV, sau Sucursa
lelor județene Cluj. Craiova 
șj Iași ale Casei de Econo
mii și Consemnațiuni.

Celor • * - * ” ’ ”
se vor 
premii, 
mii :

— un 
de

— un 
de

— un .
re de _ ______.

— cinci mențiuni in valoa
re de 500 de lei fiecare.

Premiile vor fi atribuite de 
un juriu format din profe
sori de specialitate de la 
facultățile de profil si din 
reprezentanți ai Casei da 
Economii și Consemnațiuni.

CJLC. va pune la dispozi
ția studenților participant 
datele documentare de care 
aceștia au nevoie, precum și 
tematica generală.

VASlțE MARVȚÂ

Tntîlnirile de la Mînjina

mai bune lucrări li 
acorda următoarele 

in librete de econo-
premiu I în valoare 
2 000 de lei;
premiu II în valoare 
1 500 de lei ;
premiu III in valoa- 

1 000 de iei ;

Constructori
brigăzii de agitație a institutului, încumet:ndu-«e o cate sâ 
spună și un cuplet satiric, dar fiindcă unul dintre ce*  c-t'zct 
îl mustrase politicos, renunțase, iar la citare paris se $■ 
brigada pe motiv câ e a*ea  bâto« ca să —c: co-t---e sc se 
hlizească. Și. oricit ar pâ-ea de boar, reușise să scape detcu- 
rile micului funcționar mnl|Hait da sine și de iep^wess 
care-l ferește de agitația v>eț ca fă' necunoscut ar 
putut fi luat drept orice, de a '-wndtor a e~ *ect  sau ptat 
pe curse internaționale, ș u'te câ tacma ce c< ~ ei: • 
case fără ocolișuri și cu evident, dar de neințetes otyofak de# 
această imagine nesigura pe care • lesa trecerea he fi în 
care credea cu sincera admirație ei iși sorbea insetot heișM. 
indiferența, oboseala, zimbetul umbrit de crisparea ușoară e 
unui cinism fără cauze și fără consedrte, — ci, un răs
făț I...

Venea spre mine în acea ma'c ne de c~2 e "o ~te ce 
a-mi rosti mirarea să-l găsesc acoio, ca te-- z.ar, cum inu 
vorbi repezit, dornic să spulbere neintirziat o <jso< _-e ee 
care, fără îndoială, se lovise in vremea din urmă, ocaugă o 
explicație comodă pentru hotârirea ce-l urnise din București, 
purtindu-l tocmai în acel capăt de țară, pe un șertier cc'e 
avea sa dureze ani buni : hotârirea fusese a lui, din crop' e 
voință iși făcuse intr-o bună zi valiza și apucase la drum, si 
căutase șantierul, acum era pe al doilea șantier, acum era 
un om al ocelei lumi care pentru el avusese me-eu o singura 
dimensiune, pe care n-o simțise mult timp dec t cu buri
cele degetelor pipăind citeodatâ foaia de calc, și n-o văzuse 
decît la cinema sau din fuga trenului, ca un străin, ca o 
ființă a altor locuri și întrebări, iar oșa ceva nu putea sâ 
țipa la nesfirșit, dovadă ca lumea în care trăia i se 
dezvăluise răvășitoare, ca într-un soi de dumirire de înțele
gere căpătată deodată, cum numai in romonele schematice 
se moi intimlpă, și cum în viața atît de des...

îmbrățișarea a fost, desigur, prietenoasa, cu exclamații de 
incintare și de surpriză de ambele părți, apoi tinărul bărbat 
cu vindiacul cenușiu și pătatde ciment și de unsoare, m-o 
prins de braț și m-a plimbat mult prin șantier vorbindu-mi grav 
despre viața și despre ambițiile lui de constructor.

Mai multe mii de oameni 
s-au adunat simbătâ în fața 
fostului conac al lui Costache 
Negri, de La Mînjina. azi comu
na Costache Negri (județul 
Galați) pentru a cinsti memo
ria marilor patrioți și revo
luționari de la 1848. 
na a fost unul din
pregătirii revoluției, loc de In- 
tflnire a muntenilor și moldo
venilor pentru stabilirea progra
mului de luptă. .Jn Mînjina — 
scria Vasile Alecsandri, primul

care a venit aid !n 1840 — ti
neri. osteniți și descurajați de 
greutățile misiei lor, prindeau 
o nouă putere pentru luptele 
viitoare ; moldoveni și munteni 
aveau ocazia a să cunoaște de 
aproape, a să stima, a să iubi, 
a pune la un loc sperările lor, 
a face proiecte mărețe pentru 
recunoașterea patriei comune...". 
Aici, la Mînjina s-au întîlnit la 
21 mai 1845 Nicolae Bălcescu, 
Mihail Kogălniceanu, Vasile 
Alecsandri, Costache Fllipescu, 
Ion Ionescu de Ia Brad, aici a 
revenit Bălcescu in aprilie 1846, 
pentru a pregăti o nouă consfă
tuire tainica, aici au poposit 
purtînd flacăra revoluției, Ion 
Ghica, Lascăr Rosetti, Rolla din 
Moldova. Evocările în ceasul de 
comemorare Ia împlinirea a 125 
de ani de Ia revoluție au sub
liniat că întîlnirile de la Mînji
na au contribuit la amplificarea 
acțiunilor cultural-politice pen
tru înfăptuirea revoluției, pen
tru unitatea națională, ecouri 
directe aflînd în activitatea Aso
ciației literare a României și în 
programul „Principiile noastre 
pentru reformarea patriei", sem
nate la Brașov la 24 mal 1848 
de Costache Negri, Vasile Alec- 
8andri si Alecu Russo.

In cadrul manifestărilor co
memorative, înmănunchiate sub 
genericul „Tntîlnirile de la 
Mînjina", tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid, a 
dezvelit bustul Iui Costache 
Negri, operă sculpturală semna
tă de B. Leonovici. Corul Li
ceului pedagogic ,,Costache Ne
gri" din Galați a oferit un pro
gram de cîntece revoluționare. 
A urmat un alt moment evo
cativ, în cerdacul fostului co
nac, azi Muzeul memorial, unde 
actori îmbrăcați în veșmintele 
lui Bălcescu, Alecsandri, Kogăl- 
nîceanu și Costache Negri au 
făcut să răsune din nou legă- 
mintul lor de credință. Sesiunea 
științifică susținută de Invitați 
din țară și din Galați (conf. dr. 
Gheorghe Platon, dr. Vasile 
Netea, cont dr. Ion Brezear.u. 
prof. Ion Dragomir și prof. 
Dumitru Șoitu), a prilejuit noi 
contribuții Ia aprofundarea idei
lor si importanței Revoluției de 
Ia 1848.

Seara s-a lăsat peste Mînjina 
ca si altădată cu cîntec și ritm 
de dans, ca și atunci cînd. în- 
tr-o seară de mai din 1845. marii 
revoluționari, după o zi de con
sfătuire asupra treburilor țării, 
au ieșit în cerdac pentru a 
asista la „horele vesele de ță
rani". Sau cum scria tot bardul 
de ia Mircești : „Costăchițâ Fi- 
lipescu ducea hora cu pornirea 
voinicească a unui fecior de 
munte; A. Russo ațîța glasul 
româncelor cu spiritul său șă
galnic, și Nicolae Bălcescu cu
prins de entuziasm la privirea 
flăcăilor ce dănțuiau cu pletele 
în vînt zicea : O 1 Mîndră 
oaste va avea România cînd i-a 
veni rlndul pe lume...". Și tot 
Alecsandri. pentru a sublinia 
locul Mînjinei în istorie, scria : 
„Două punte existau însă pe 
fața pămintului, două punte 
foarte depărtate, în care româ
nii generației nouă începură a 
se întîlni: unii în Franția la 
cartierul studenților din Paris 
și celâJalt în Moldova, la moșia 
lui Costache Negri".
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0 altă competiție
de masă în drum
spre etapa finală

Micro-ocoale silvice
Pădurile ocupă mai bine de 

46 la sută din suprafața jude
țului Covasna. Din inițiativa 
comitetului județean U.T.C. a 
început acțiunea de înființare 
a unor micro-ocoale silvice pe 
lingă școlile din mediul rural. 
Inspectoratul silvic al județului 
va da spre îngrijire elevilor cu 
corp de pădure Intre 20—100 
hectare. Aici, sub îndrumarea 
cadrelor didactice și a persona
lului silvic, se vor efectua lu
crări de îngrijire a pădurii, se 
va crea o pepinieră pentru pre

ducerea materialului săditor. 
Vor fi create, totodată, posibi
lități de creștere a iepurilor de 
casă, a iezilor de căprioară, se 
vor crea bazine populate eu 
pești. Vor fi amenajate, de ase
menea, instalații vînătorești (ob
servatoare, standuri etc), de 
unde elevii vor putea observa 
viața și comportarea „populați
ei" pădurii. Pînă acum au fost 
create 15 micro-ocoale «ilvice.

Inițiativa Comitetului jude
țean Covasna al U.T.C. a cîști- 
gat numeroși adepți în rîndul 
elevilor și al cadrelor didactice. 
Lucru firesc, avînd în vedere 
atenția deosebită ce se acordă 
ramurii forestiere și nrelucrâ- 
rii lemnului în această zonă a 
țării.

Sărbătoare în Poiana 
Narciselor

Negrileasa, frumoasa poiană 
cu narcise din Munții Apuseni, 
și-a primit iarăși cu bucurie 
oaspeții. Aproape 15 000 de ti
neri și vîrstnici din orașele și 
satele județului Alba, din cele
lalte zone ale țării, și-au dat 
întîlnire în cursul zilei de du
minică pentru a gusta din fru
musețile fără seamăn ale țării 
de piatră și a lega trainice 
punți de prietenie. O dată cu 
vizitarea acestui monument al 
naturii, turiștilor le-a fost ofe
rită posibilitatea de a cunoaște 
pe viu aceste bogății ale folclo
rului moțesc. La sărbătoare au 
fost prezente, ca în fiecare an, 
tulnicăresele din Avram Iancu, 
grupurile vocale din Lupșa, 
Vidra, Ar ieșeni și Posaga, gru
pul folcloric din Sălciua, for
mațiile de dansuri din Ocoliș, 
Galda, Abrud, precum și for
mațiile de gimnastică modernă 
ale liceelor din Alba Iulia, Cîm- 
peni și Abrud, care au susținut 
frumoase ----- ------ - “ "
Veselia 
domnit 
piscuri 
tulnice 
ceiului, 
cheiat __ t--,— __ . _____
din nou la Negrileasa, peste un 
an, cînd poiana va fi Iarăși în
florită.

AL. BALGRADEAN

programe artistice, 
și buna dispoziție au 
pînă seara, cînd de pe 
de munte, glasurile de 
au vestit, conform obi- 
că sărbătoarea s-a In

și oaspeții sînt invitați

mema

Festival 
„Maria Tânase"

m plină derfășurare, 
la Craiova. Festivalul con
cursul „Maria Tânaseut ajuns 
la a IlI-a ediție.Timp de 
se zile, soliști vocali fi instru
mentiști din toată țara vor 
prezenta piese muzicale, ori
ginale, netransmise vreodată 

mijloace audio-vi zua-
de largă accesibilitate

(este prima și foarte impor
tanta clauză a participării în 
concurs). Este stimulată, ast
fel, culegerea și conservarea 
valorilor folclorice muzicale, 
continuitatea creației muzica
le în rindul artiștilor popu
lari. O sesiune de comunicări 
științifice, pe teme de folclor 
muzical, ca fi patronată de 
Centrul juaețeen de îndru
mare a mișcării artistice de 
masă Dolj. In fiecare seară 
galele de muzică populară cor 
fi onorate de prestigioși so
liști •’ Angela Buciu. Sofia V»- 
c-oceajua, Petre Săbădeanu, 
Doina Badea (cu doine olte
nești), Ion Dolănescu, Maria 
Ciobanu și alții*

| CADRAN |

„Costești ’73"
Duminial s-a desfășurat la 

Deva un interesant Simpozion 
intitulat „Civilizația daco-roma- 
nă pejeritoriul județului Hune
doara'" in cadrul căruia au pre
zentat comunicări: Prof. Dr. I. 
I. Rusu din Cluj, doctoranzii La
risa Nemoianu și Liviu Mărghi- 
tan, din București. Adriana Rusu 
din Deva. Simpozionul a fost 
urmat de vernisajul expo
ziției „Revoluția de la 184B in 
Țările Române", care, prin in
termediul fotografiilor, fotoco
piilor, al altor documente de va
loare, prezintă momente inedite 
din perioada revoluției pașop
tiste. Cele două manifestări pre
figurează tradiționala întîlnire cu 
istoria ce va fi organizată de că
tre Comitetul județean Hune
doara al U.T.C. peste o săptâ- 
mînă la Costești, în vecinătatea 
cetăților dacice din Munții Oră- 
știei. Ciclul de evocări, intitulat 
simbolic „Vorbește istoria pămân
tului românesc", a început încă 
de săptămina trecută, cînd, la 
Hunedoara, Petroșani și Deva au 
acut loc expuneri despre Revo
luția de la 1848 din Țările Ro
mâne, tntilniri ale tinerilor isto
rici și cercetători, dezbătind tema 
„Formarea limbii și a poporu
lui român".

A apărut numărul 10 
al revistei 
„MUNCA

DE PARTID"
Reținem din cuprins : Un 

vibrant omagiu adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu; 
In miezul activității din mi
nistere ; Mircea Mușat : Re
voluția de la 1848 — pagină 
eroică în analele patriei ; 
loan Erhan : Naționalizarea 
principalelor mijloace de 
producție, moment crucial pe 
drumul construirii socialis
mului : Laurean Tulai : îm
pletirea tot mai strinsă a ac
tivității de partid și de stat; 
Masă rotundă : Organizația 
de partid — forța dinamică 
a perfecționării activității în
treprinderii (II) ; Pe agenda 
de lucru a organizațiilor de 
partid i înfăptuirea hotărî- 
rilor plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie-martie 
1973 ; Ancheta redacției : Ce 
se întreprinde pentru realiza
rea programului de educație 
comunistă a maselor ? : 
Gheorghe Zamfir: Gindire 
vie, ancorată în actualitate : 
Dana Voinea : Structura so
cială și omogenizarea socia
lă : Ion Florea: Socialismul 
și democrația : I. Șerbănes- 
cu : Contradicțiile în socia
lism ; Liviu Melinte ; Nece
sitatea și eficiența noilor 
structuri organizatorice din 
economia națională : Radu 
Ozun, Virgil Cîrlig : Integra
rea învățăm întului în pro
ducție : Maria Finder : Ri
dicarea nivelului predării ști
ințelor șQciale : Miron Nico- 
lescu : Participarea efectivă 
a tuturor membrilor comi
tetului la înfăptuirea hotă
rîrilor ; Adela Deac : Moda
lități eficiente de perfec
ționare a activității de partid.
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ELIBERAREA (seriile IV—V) î 

rulează la Patria (orele 8,30; 13; 
16,30; 20).

BĂTRÎNII BANDIȚI : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
rulează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Grădina Festi
val (ora 20).

CÎND LEGENDELE MOR : ru
lează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Scala (orele 8,30 11;
13,30; 16; 18,30; 21), București (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), 
(ora 20), 
(ora 20).

CIPRIAN r
lează la Capitol (orele 8,30; 12,iu; 
16,15; 19,15), Modem (orele 9;
12,30; 16; 19,15), Grădina Capitol 
(ora 20), Grădina Modem (ora 20).

PE ARIPILE VÎNTULUI : rulea
ză la Luceafărul (orele 10; 14,30;
19) , Grădina Luceafărul (ora 20b 
Arenele Romane (ora 20).

CEAȚA : rulează la Central 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.30) , Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

VERONICA : rulează la Doina 
(orele 9; 11; 13; 15; 18,30), Dru
mul Sării (orele 16; 18; 20), Pro
gram de filme documentare 
(ora 17).FATA BATRINA : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).AMINTIRI BUCUREȘTENE : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—20,15 
In continuare).ACEA PISICA SĂLBATECA : 
rulează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Gloria (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 19), 
Grădina Moșilor (ora 20).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
rulează la Volga (orele 8; 12,36; 
16; 19.30), Arta (orele 15,30; 18), 
Grădina Arta (ora 19,45).

COLIER PENTRU IUBITA MEA: 
rulează la Munca (orele 16; 18;
20) .MISTERUL DIN INSULA 
BALFE : rulează la Buzești (ore’.e 
9: 11,15! 13.30; 16: 18,15! »,38), Gră
dina Byzești (ora 20).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Floreasca (orele 15.30; 19).

DRUMURILE BĂRBAȚILOR : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
18: 20,15).

CE SE INTIMPLA DOCTORE ? : 
rulează la Aurora (orele 8; 11,15; 
13,30; 15.45; 18: 20.15), Tomis (ore
le 9; 11.15: 13.30; 15,45; 18.15; 20,30). 
Flamura (orele 8; 11.15; 13.30: 16; 
18.15; 20.30), Grădina Aurora
(ora 19.45). Grădina Tomis (ora 20).

EOIXJMEA : rulează la Unirea 
(orele 15.30: 18 : 20,15).

TARA SĂLBATICA : rulează ia 
Dacia (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Vitan (orele 15.30; 18;
20.30) , Grădina Vitan (ora 20).

TECUMSEH : rulează la Giu- 
lești (orele 15,30; 18: 20,30), Pro
gresul (orele 15,'30; 18; 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : rulează la Bucegi (orele 
15.30; 18; 20.30), Lira (orele 15,30: 
18; 20,30), Grădina Bucegi 
20), Grădina Lira (ora 20).

RAPORTUL AGENTULUI 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45; 20).

ORGANIZAȚIA : rulează la Co- 
troceni (orele 15,30: 18: 20,15).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
ÎN PARADIS : rulează la Miorița 
(Orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18,15; 
20.45), Grădina Select (ora 20).

ADIO, PETERSBURG : rulează 
la Pacea (orele 16; 18: 20).

COWBOY : rulează la Popular 
(orele 15.30: 18: 20 15), Rahova (o- 
rele 15.30: 18: 2045).FRONTUL NOMAD : rulează Ia 
Cosmos (orele 16; 18; 20).

MOARA CU NOROC : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20.15).

Stadionul Dinamo 
Grădina București
PORUMBESCU : ru-

(ora
3« :

ION CHIRIC (C. A.) Grupaj realizat de 
VASILE RAVESCU

Clubului Dinamo București
i-au fost decernate STEAGUL
Șl DIPLOMA DE CLUB FRUNTAȘ

PENTATLONUL ATLETIC ȘCOLAR după-amiază, la Casa de Cultură _ __ ____
din Capitală, a avut loc o adunare festivă, în cadrul

a Ministerului de
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Coseepută ca o competiție menită să angre- 
eleni intr-o activ.tate atletică permanent^, 

•â fa-rortaeze descoperirea de talente pentru 
a‘2etsmul de performanță. Peatalloaul atletic 
greiar tintrecere inițiată pi organizată de U.T.C.. 
la âe*fadrare®  căreia iși aduc contribuția și 

tartori : Mizistorul Educației și învățhmin- 
fal-L- organele aportlve și organele locale), se 
ață Ia cea de-a V-a ediție.

pnozr.eml de față au Ioc Întrecerile din 
eadrul etape: județene. Slmbăta și duminica 
vuicare acear^ taxă a competiției se va încheia 
in ulr.mrie ; adeie. Cotnirlite de organizare vor 
centraliza rezultante urmind ca. în funcție de 
valoarea acestora, să Le desemnate primele 8 
eeri-pe oe fete C alte 8 de băieți care să-și 
ctspuîe tiUarite de campioane la Pentatlonul 
>*te<»e  șcaiar. ediția *73  în cadrul finalei ce va 
avea joc la 2—3 iunie la Galați.

^Dar voa la acest punct final, să
dfllor — ? - a a^>ecte de la penulti- 

art al cocupetriie: — etapa județeană — 
^aascmnd, boemțeies, rl manele campioanelor 
Taoețen-

nuaedaara. Ttmr de 2 zile — simbătâ și du- 
3>:nxă — 5tei.or.jl „Cetatea" din Deva a fost 
gazda unor anr.ge : nfnun țări. Cele mai bune 8 
eempe cte tae r. 8 de băieți din cele 236 de 
școli ale județului și-au disputat, cu ardoare, 
int. .etatea. Pirâ fa urmă, pe primele locuri s-au 
j.-uat Te;r«C4.-.-a-.’ . la tete: 1. Li;-. _i 2
De-a. X Liceul 2 Hunedoara. 3. Liceul ..Aurel 
VTaiai*  — Orăfue ; fa băieți : 1. Liceul indus
trial de coosiractori Deva. X Liceul industrial 
Petrojar'. X L.ceul .Aurei VTaicu" Orâștie.

Olt Și la Slatina «-au înregistrat rezultate 
frumoase în urma unor întreceri deosebit de 
animate. Disputa cea. mai aprinsă s-a dat între 
echipele feminine ale Liceului" Radu Greceanu"
— Slatina și Liceul 1 — Caracal, prima, situîn- 
du-se, pină la urmă, pe locul I. cu un avans 
minim de 50 de puncte. La băieți, locul 1. a 
fost ocupat de reprezentativi Liceului ,4on Mi- 
nuleecu" din Slatina.

Ilfov. Loc de desfășurare a etapei județene la 
numeroase competiții de masă, orașul Giurgiu 
a din nou. gazda unei asemenea manifes
tări. Simbătâ și duminică s-au desfășurat, in 
orașul de la Dunăre. întrecerile Pentatlonului 
atletic școlar, care au desemnat pe ocupantele 
primelor trei locuri : fete : I. Liceul „Ion Maio- 
rescu" — Giurgiu. 1 Liceul 1 Oltenița. X Li
ceul 2 — Giurgiu : băieți : I. Liceul agricol 
Dragomirești — a cărui echipă de fete a oarti- 
cipat ia finala de la Constanta a Festivalului 
școlar de gimnastică modernă. 2. Liceul din 
Fierbinți. X Liceul Jon Maiorescu" — Giurgiu.

Dar, iată, și câștigătoarele din alte județe ale 
țârii : Bihor — fete : echipa Liceului 2 Oradea
— campioana de anul trecut care, după rezul
tatele dobindite și fa actuala ediție, depune o 
serioasă opțiune pentru cucerirea din nou. a 
titlului : la băieți — Liceul 4 ; Sibiu : Liceul 
Pedagogic din Sibiu (fete) Liceul «Asente Se
ver" din Mediaș «băieții : Bacău : Liceul „V. 
Alecsandr." Bacău (fete) si Liceul Tg. Ocna 
(băieți).

Luni
Interne__ . __ _ _____ _ ________, _ ______
căreia clubului sportiv Dinamo-București i-au fost lnmlnate 
steagul si diploma atribuite de C.N.E.F.S. pentru ciștigarea pri
mului loc, în întrecerea dintre cluburile și asociațiile sportive 
din țară, pe anul 1972.

Adunarea a fost deschisă de ger.eral-locotener-t Alexandru 
Dănescu. adjunct al ministrului de interne. Președintele clubu
lui sportiv Dinamo-București. coL Valeria Buzea a prezentat 
o informare privind activitatea și rezultatele obținute de 
tportivii dinamoviști. în continuare, general-locotenent Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport a decernat steagul și diploma de club 
fruntaș, precum și titlurile de antrenor emerit, maestru emerit 
al sportului și maestru al sportului aoordate unor sportivi și 
antrenori dinamoviști. Printre cei 26 de noi maeștri emeriți 
ai sportului figurează N. Mustață (atletism). Gh. Novac (baschet), 
D. Ciobotaru (box), Gabriel Moiceanu (ciclism), A. Deleanu 
(fotbal), E. Pană (hochei) și G. Udisteanu (volei). Au fost distinși, 
printre alții cu titlul de maestru al sportului i D. Tureanu 
(hochei), Fl. Dumitrescu (fotbal). L. Dumănoiu (voiei). Titlul de 
antrenor emerit a fost decernat lui XL Flamaropcl (hochei), Dan 
Niculescu (baschet). N..Voicu (ciclism) si alții. De asemenea, 
unii sportivi au primit Diploma de onoare a Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist.

ATUNCI CIND NU
Stadioca! mu ni ri cal din Tg. 

Jia a ctDoscut dud-ică, am- 
maelfKl - <=>

letice» ITS de cooearenii. repre
zentanți « 14 licee din județul 
Gcrj, s-au prezentat ia start.

Tn cadrul disputatelor între
ceri s-au obți-ut un mănunchi 
de performanțe remarcabile 
precum i rezultatele sprinterilor 
Daniei Sta tie cu 11 "2 T0 și Tu- 
dosie D’vțd cu ll^dO fa 100 m. 
plat, ambii elevi Ia Liceu’, in
dustrial forestier din Tg. Jiu. 
pregătiți de profesorul Nicolae 
Manta : Margareta fîieseu. locul 
I la 1 500 m plat fete- și Romeo 
Pîlșiu, cîștigâtor oe aceeași dis
tanță in întrecerea băieților.

Opera Român» : POVESTIRILE 
LUI HOFFMAN — ora 19.30; Tea
trul de Opereta : SUZANA — ora 
18,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : UN 
FLUTURE PE LAMPA — ora 20; 
(Sala Studio) : PRIZONIERI’i,
DIN MANHATTAN — ora 20: 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : JOC 
DE PISICI — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
BUNA SEARA, DOMNULE 
WILDE — ora 19.30: Teatrul Giu- 
Ieștl : RĂZBUNAREA SUFLEU- 
RULUI — ora l»,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CUVTNTUL — ora 19,30; 
(Sala Victoria) : JOS PĂLĂRIA
— ora 19,30: Teatrul „Ion Vasi-
lescu“ ! FETELE DIDINEI — or*  
18.38: Teatrul „Ion Creangă" :
SCUTITA CU TREI IEZI — or*  
18: Teatrul „Tindârid- (Sala 
Victoria) : NINIGRA ȘI ALIGRU
— ora 17: (Sala Academia) : UN 
BALA.T ISTET și UN REGE NA- 
TAFLEȚ — ora 18.

PROGRAMUL X

#,00 Teleșeoală. Fizică (Televiziu
ne școlară integrată — ciclu reali
zat cu concursul Institutului de 
științe pedagogice). Matemati
că. 10.00 Telex. 10,05 Publi
citate. 10.15 Avanpremieră. 10,30 
Teie-enciclopedia. ", “ ’
cinemateca pentru copil : 
zul cucuvelelor". ’7."" 
populară. 12,45 52 de inițiative tn 
52 de săptămlni. 13,00 Telejurnal. 
17,3# Curs de limbă rusă. 18,00 Te
lex. 18,05 Publicitate. 18,15 Pe-un 
picior de plai. 18,40 Panoramic științific. 18,20 1001 de seri. 18,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20.10 Cîntecul săptămînii : 
..Dintotdeauna pe acest pămint". 
20.15 Reportaj T.V. : „Ecourile pă
durii-. 20,35 Reflector. 20,50 Tea
trul liric TV. prezintă baletul 
„Primăvara" de Cornel Trăilescu. 
22.00 24 de ore. 22,30 Călătorie
muzicală.

11,00 Tele- 
,4a- 12.20 Muzică

• Camentind rezultatele 
sferturi Ier de fiaală ale zo
nei europene a competiției 
de tenis „Cupa Davis", co- 

xlentj agențiilor infer
ate d° presă sublinia
te© altele. performanța 

României. care.
■cătuire nouă condusă 
oba de dublu cu 2—1. 

să elimine cu 3—2 
ei. Meciul 
si a dat 
trinse. pa
ri Ilie Năs-

pe Nikola Pilici, ca urmare 
a refuzului acestuia de a 
juca in echipa Iugoslaviei în 
meciul pentru ..Cupa Davis", 
susținut la Belgrad cu for
mația Noii Zeelande. Nikola 
Pilici, angajat in gruparea 
W.T.C.. a preferat să partici
pe Ia turneul de la Las Ve
gas. disputat in aceeași pe
rioadă. Secretariatul Fede
rației internaționale de tenis 
(F.I.L.T.) a fost informat 
despre suspendarea lui Pilici.

• Participant!! la tradi
ționala întrecere cicliști 
„Cursa Păcii" au petrecut 
ieri, in orașul Lublin, o bi
nevenită zi de repaus după 
11 etape, insumind 1 456 ki
lometri parcurși oe șoselele 
Cehoslovaciei și Poloniei.

Iată situația înaintea ulti
melor 5 etape: clasamentul 
general individual : 1. Szur- 
kowski (Polonia) — 33 hi?, 
45” : 2 Szozda (Polonia) — Ia 
2’53”: 3. Lihaciov (U.R.S.S.) 
— la 5’43”. Locurile cicliști
lor români: T. Vasile (25) Ia 
16’04”: V. Selejan (43) ; A So- 
fronie (49). I. Cernea (56). 
N. Andronache (64). C. Gri- 
gore (66).

carer.
model de c

FIRMA“ CONTEAZĂ
Liceul „T-^ 
Ttrgu Cir

ambii de la 
ghezi" din 
elevi pregătiți de orofeaoi 
Albăstroiu — care a pr 
cel mai numeros lot — 
pe care l-am aolaudat dumî 
trecută la Arad în c_irsa de 
2 000 m plat a veteranilor, or
ganizată cu prilejui finalei oe 
țară a Crosului tineretului, 
unde a ocuoat locul 5. Dincolo 
de aceste performanțe, se face 
rema rcată eoni ucrarea oerfeetâ 
a factorilor răspunzători de 
activitatea de educație fizică si 
snort din ludeț învestiți, acum, 
cu răspunderi sporite. Am nu
mit CJ.E.F.S., U.T.C.. inspec
toratul școlar șl organizația

xico-ae Sanaa, inspector 
educație fizică la Ia 
jodețean Gorj Mulțj 
leții gorieni pe care 
mărit in concurs vor fi orez 
și la București, intre 9—10 

. la finala Campionat 
atletism rezervat

nte a.c 
național de 
liceelor.

VIOREL BABA

asupra va- 
olandez 
decisivă 
rii. Co- 

Reuter 
e asemenea, a- 

ncătomlu: roman
egalat

finalelor 
(întîlnirile se 

vor disputa pînă la 22 iulie) 
este următorul: România — 
Noua Zeelandă; U.RJS.S. — 
Franța: Italia — Spania; 
R F. Germania — Cehoslova
cia.

• Federația iugoslava de 
tenis a ho țâri t să-1 suspende

PROGRAMUL II

20.10 Seară pentru tineret. Ac
tualitatea pentru tineret. Cartea 
de vizită a unui colectiv — trans
misiune de la Uzinele ..Autobu
zul". Dialog între generații cu Ni
colae Petrulian, profesor consul
tant. donatorul unor colecții cu- 
prinzind mostre din toate zăcă
mintele metalifere din România. Melodii la cererea dv. „Aripi de 
șoim" — reportaj despre un pilot 
de avioane supersonice. Faceți cu
noștință cu... Ion Rizescu de ia 
I.R.A., constructor de autoturisme, 
câștigător al mai multor raliuri. „Duminica unei tinere familii" — 
mic tratat de comportament. Dru
mul tînărului spre muncă — ru
brică de orientare profesională : Chimiștii electroniștî. Semn de în
trebare. Voci în premieră : Mi hal 
Corneli u.



aflată intr-un stadiu
R.D. VIETNAM : Una din secțiile Fabricii de ciment dm Hoiphong. 

avansat de reconstruct*.

Reuniunea
de la
de luni, grupul 
problemele de 
in cadrul reuni-

de peste hotare Un deceniu
Secretarul general al Organizației 
Unității Africane despre realitățile

LUCRĂRILE COMISIEI
PERMANENTE C.A.E.R
PENTRO STATISTICA

La Varșovia au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a 2l-a șe
dințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru statistică. 
Au fost examinate o serie 
de indicatori statistici com
parativi în ce privește spe
cializarea și cooperarea în 
industria constructoare de 
mașini și industria ușoară, 
date referitoare la turismul 
internațional și indicator5 
privind dezvoltarea științei 
și tehnicii în țările membre 
ale C.A.E.R. A fost elaborat 
planul de lucru de perspecti
vă al activității comisiei în 
intervalul 1974—1980 in do
meniul perfectionsrii siste
mului indicatorii 
comparativi, p: 
sfera metod?: 
rilor *1  analize’ 
ve statistice

Creșteri spectaculoase
ale prețului aurului

încă din primele ore ale 
dimineții de luni, prețul 
aurului a înregistrat din 
nou salturi spectaculoase 
pe piețele vest-europene.

La Ziirich, uncia de aur a 
fest cotată la 113 dolari, cu 7.50 
dolari mai mult decit 
maxim de vineri. Tendința s-a 
manifestat la fel de puternic la 
Londra, unde prețul unciei a 
atins 112.50 dolari, cu 7 dolari 
mai mult decît vineri. 
Frankfurt — 111 dolari, 
dul anterior fusese slabi 

x trecută, cînd uncia de 
fost cotată la bursa din 
la 111 dolari.

Agențiile de presă sut 
că pe majoritate*  Piețeio 
dentale ce-erea de aur j

iar tranzacțiile 
Irtr-o atmosfe-ă

• ca

nive

slăbesc. Cursul dolarului a atins 
niveluri minime record, de la 
puternica criză care a dus, la 2 
martie a.c., la închiderea burse
lor valutare pe timp de aproa
pe trei sâptămîni. Cel mai re
dus curs a fost înregistrat Ia 
Frankfurt pe Main, unde dola
rul a scăzut, în cîteva ore, de 
!a 2.7620 mărci vest-germane la 
2.7460 mărci. Vineri, la închide
rea bursei din Frankfurt pe 
Main, dolarul era cotat la 2,7720 

ci. De asemenea, la Zurich 
rul a scăzut la 3.12125 franci 
țieni. iar la Paris — la 
25 franci francezi. în 
zaețrile interbancare.

Ir. cercurile financiare vest- 
blinîază că reiz- 
mor.etare coinci- 

Washingtor. a 
Comite-

Masuri pentru 
formarea cadrelor 

de specialiști în 
R. P. Mongolă

Tn vederea asigurării ca
drelor de specialiști necesari 
economiei naționale. C.C. al 
P.P.R.M. și Consiliul de mi
niștri al R. P. Mongole au 
adoptat o hotărîre cu privi
re la perfecționarea pregăti
rii cadrelor în instituțiile de 
învățămînt superior. De ase
menea. pentru asigurarea ca
drelor de muncitori calificați 
necesari industriei a fost a- 
doptatâ o hotârîre în baza 
căreia, începind cu anul șco
lar viitor, pe lingă între
prinderi industriale se vor 
deschide școli de trei ani.

Tn ultimii cinci ani. apro
ximativ 23 000 de tineri și ti
nere au urmat școlile îavățâ- 
mintului tehnico-profesional. 
In prezent, peste 50 la sută, 

muncitori absolvit
e medii.

In cursul zilei 
de lucru pentru 
procedură, creat 
unii multilaterale de la Helsinki, 
a continuat redactarea regulilor 
după care urmează sa se desfă
șoare viitoarea conferință pentru 
securitate ți cooperare în Euro
pa. Așa cum s-a mal anunțat, tn 
activitatea de redactare a docu
mentului respectiv au fost luate 
ca bază proiectele prezentate de 
delegațiile Franței și Iugoslaviei 
care pornesc de la principiile 
stabilite în noiembrie 1972 pen
tru desfășurarea actualelor con
sultări pregătitoare.

de pe continentul african
Cu ocazia apropiatei aniversări a 10 ani de (a fondarea Or

ganizației Unității Africane, Nzo Ekhangaki, secretar general al 
O.U.A., a acordat mai multor agenții de Presă un interviu, in 
care a evocat sarcinile organizației, succesele și perspectivele 
mișcărilor de eliberare națională și ale luptei popoarelor afri
cane pentru eliminarea................. ...................... .  “
voltate și statele în curs de

Eliminarea bastioanelor colo
niale de pe continentul african 
rămîne principala sarcină a 
O.U.A. ca și în primul deceniu 
care a trecut de la fondarea or
ganizației — a spus el. O aten
ție deosebită va fi acordată 
luptei de eliberare din coloniile 
portugheze și cuceririi indepen
denței totale a Africii în dome
niile economic, cultural și al e- 
ducației.

Vorbind despre principalele 
succese realizate de O.U.A. din 
1963. secretarul general a evi
dențiat. în primul rînd. pe cele 
obținute în domeniul decoloni
zării Africii. Lupta împotriva 
colonialismului și a discrimină
rii rasiale, a spus el, a început 
în Africa cu mult înaintea fon
dării Organizației Unității Afri
cane. Dar. o dată hotărită for
marea O.U.A., în mai 1963, a- 
ceastă luptă a căpătat o formă 
bine definită. Organizația a fost 
în măsură să acorde ' ' "

decalajului existent între țările dez- 
dezvoltare.

asistentă

S.U.A. Te-xi~ța d

Helsinki înnoiri
Ia ColomboVIOLAREA

SPAȚIULUI AERIAN
AL R. D. VIETNAM

V
an 
set

La rindul lor, particip&iții 
grupul de lucru însărcina 
problemele cooperării culturale 
ți contactelor umane au conținu- 
at activitatea de redactare a do
cumentelor respective, iar grupul 
de lucru pentru problemele coo
perării economice ți-a concen
trat atenția asupra definitivării 
textelor pricind dezvoltarea re
lațiilor comerciale între statele 
participante.

Aspectele militare ale securită
ții europene au făcut obiectul u- 
nui schimb de păreri în grupul 
de redactare respectiv. întrunind 
experți a numeroase delegații.

Dimensiuni noi in 
„războiul codului"

Conflictul anglo-islandcz în problemele pescuitului, cunoscut 
sub denumirea de „războiul codului", a atins noi dimensiuni, 
iinplicînd șl o serie de aliați din cadrul N A.T.O ai celor două 
țări Ca urmare a faptului că guvernul islandez a interzis ate
rizarea oricărui avion militar britanic la baza N.A.T.O. de la 
Keflavik, disputa a depășii domeniul pescuitului : confruntarea 
dintre ccj doi al«ați din cadrul N-A T O. va fi pusă, marți, in 
discuția experților pactului nord-atlantie
După cum se știe. în urmă 

cu două zile, nave militare bri
tanice au pătruns în interiorul 
zonei de 50 de mile (distantă la 
care guvernul islandez și-a ex
tins zonele naționale de pescuit, 
pentru a-și proteja singura sa 
bogăție naturală i peștele). A- 
ceastă hotărirea guvernului bri

Lucrările

celor 20“ al L.M.I.
Luni au început la Was

hington lucrările „Comitetu
lui celor 20", referitoare la 
reforma sistemului monetar 
internațional. Acest Comi
tet, creat în septembrie anul 
trecut în cadrul t Fondului 
Monetar Internațional, 
va reuni, timp de cinci 
la nivelul supleanților 
tru a încerca să pună 
punct un prim proiect 
vind liniile principale^ 
reformei, care se află 
dezbatere de aproape un an.

Tntr-un comentariu consa
crat acestei reuniuni, agen
ția FRANCE PRESSE sub
liniază că sentimentul nece
sității efectuării de urgență 
a reformei sistemului mo
netar nu mai pare împăr
tășit acum de toți membrii 
Comitetului. Observatorii a- 
preciază că este exclus sâ 
fie realizate progrese deci
sive în cursul actualei reu
niuni.

Instabilitatea persistentă 
a sistemului monetar, ilus
trată de noul puseu al fe
brei aurului, semnalat săp- 
tămîna trecuta pe piețele de. 
schimb, a determinat anu-’ 
mite țări occidentale să re
comande prudență în adop
tarea unor hotărî ri. In timp 
ce autoritățile S.U.A. — con
tinuă . agenția, citată — rea
firmă că un acord asupra 
liniilor principale ale re
formei ar putea. fi realizat 
în septembrie, cînd va avea 
loc Adunarea Generală a 
F.M.I., oficialitățile franceze 
au făcut cunoscut că situa
ția actuală este preferabilă 
unei reforme efectuate în 
grabă.

Aducînd din nou în prim 
plan necesitatea reinstituirii 
chiar și limitată, a conver
tibilității dolarului. Franța 
dorește să reducă avantajele 
comerciale pe care S.U.A. 
le obțin ca urmare a flotării 
monedelor. Dacă acceptarea 
unor cursuri fluctuante ale 
principalelor monede occi
dentale, chiar temporară, ar 
fi instituționalizată printr-un 
acord la viitoarea adunare 
a F.M.I., concesiile comer
ciale pe care partenerii 
S.U.A. ar trebui să le facă 
— apreciază agenția France 
Presse — ar fi disproporțio
nate în raport cu cele pe 
care le-ar face Washingto
nul.

se 
zile, 
pen- 

la 
pri- 
ale 
în

tanir a fost apreciată Ia Reykja
vik drept o agresiune, iar la 
Londra — o „acțiune normală 
oentru protejarea dreptului la 
oescuit în apele internaționale- 
De o parte și de alta s-au fă 
cut schimburi de note de oro 
țest, fără ca aceasta sâ contri
buie la limpezirea situație: De 
partea britanică, coniînuâ să 
se manifeste oregătiri oentr*  
reluarea negocieri lor. în turn
ee partea islandeză a declarat 
că nu poate fi vorba de nee-> 
cleri otita timp cit nave m.li 
tare hritanice se află în 
rîorul zonei celor 50 de mile.

ambasad<v 
a oără- 
nleeir.d 

între ve- 
externe.

. __ _____ _ _ i-a nre-
zentat un puternic protest.

Tn prezent, forțele care 
confruntă sint inegale: de 
parte se află o veritabilă . 
rr.ada’ de 
de pescuit britanice, păzite de 
3 fregate militare, de 3 remor
chere rapide, de 2 nave de a- 
provizionare. de elicoptere «i 
avioane de recunoaștere: de 
cealaltă parte. întreaga flotă a 
Islandei. compusă din 5 miei 
nave de coastă. Pentru a sub
linia disproporția forțelor, zia
rul „Daily Telegraph- scrie că 
„un sfert din armamentul de 
pe o fregată este egal cu între
gul armament al celor cinci 
nave de coastă islandeze-.

In sfîrșit. mai există încă un 
element deosebit de important» 
„Noi — serie deputatul brita
nic conservator Laurence Reed 
— s-ar putea să cîștigăm acest 
caz în fata Curții internaționa
le de Justiție de la Haga. dar 
nu-1 vom nutea ristiga în fața 
tribunalului internațional al o- 
pinîei publice".

Luni dupâ-amiază, 
rul Islandei la Londra 
sit capitala britanică 
la Reykjavik. d’JPă o 
dere cu ministru] de 
Douglas Home, căruia

inte-

se 
o 

Uir- 
circa 40 de traulere

întilnire Le Duc Tho-H. Kissinger

• LE DU 
Biroului PI 
d -ilui retor 
Vietnam. r»pr*te- : al 
nulul R. D Vietnam, a v' - 
la Paris, o IntHnire ec N<u 
yen Van Hieu, ecndarâr**-  
delegaV-ei Guvercrukri Rev?- 
Iuționar Proriz^—j a! Reoc- 
blicii Vietnamului de Soc

Dilemele
misiunii
„Skylab"

Cîteva mii de specialiști 
tehnicieni ai N A.S.A ri 
de astronauți americani 
~reazâ intens la elaborar 
unei soluții alleraauve oe 
tru salvarea sisfurii 

George Hard*,  
eraoa’z: d*  
«rdri —Sky lan*  a ac-szs 
atenfn or -ginaf i esce 
«Lată pu&erfl la xxz 
trj vartmte ncrritri fc 
rea ecrane de or- 
solară uer.V'j s.— 
scutului temir dstras 
faza lansării ’«hora» 
ssaUa! si deKnrfrH t

*

;oe ale îahor*
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nei britanice fn cadrul Commonwealthului 
și proclamarea Republicii Sri Lanka au re
prezentat un act politic de mare însem
nătate in viața țării — încununarea aspi
rațiilor de deplină libertate și independen
ță ale poporului său. Evenimentul marca 
un pas important pe calea consolidării in
dependenței și deschidea largi perspective 
prefacerilor democratice și dezvoltării 
sine stătătoare a vieții economice și 
ci a le a țârii.
• Proclamarea Republicii Sri Lanka

de
so-

a
coincis cu aplicarea unui nou plan econo-

APETITUL ETERGET1C
• Lipsa rfe CMbvstibii Mțriprcau S.U.A. si alte state • in căutarea

Petrolul din adincimile mării

.Apetitul e-e'șe*:*  al k 
bil. Cele 7.3 mi arde tone 
in 1970 sint ac_— ns_*  La sfirșitul dece
niului, 11 —crde tone câ~_-e vor fi arse pe 
întreg globul
• Li*n  de raobMiW afee- a w t*  u 

***** î» «rie «rase M iwria <

rile te

ere cors’dera- 
consumate

vor

a 7-13

Anunțîndu-și hotărîrea de 
retragere a demisiei din funcția 
de prim-mlnistru al Libanului, 
Amin Hafe2 a declarat, simbâ- 
tă seara, că guvernul său va 
depune toate eforturile pentru 
normalizarea completă a situa
ției. cît mai curînd posibil, și 
pentru anularea tuturor măsuri
lor excepționale decretate ca 
urmare a incidentelor dintre ar
mată și organizațiile oalestinic- 
ne amplasate pe teritoriul țârii 
El a menționat, de asemenea, că 
guvernul va acționa pentru sta 
bilirea înțelegerii între libanezi 
și palestinieni și pentru „rea
ducerea la cursul normal a re
lațiilor cu toate tarile arabe-.

Referitor la această declara
ție, agențiile Associated Press 
și France Presse notează că ho
tărîrea în ce privește ridicarea 
stării de urgență introdusă
8 mai ar putea fi adoptată în 
cadrul ședinței ordinare 
miercuri a cabinetului — pri
ma după soluționarea crizei mi
nisteriale. Reuniunea va fi pre
zidată de președintele Fran- 
gieh.

• PĂRĂSIND BEIRUTUL, la 
sfirșitnl unei virile de 24 de 
ore. ia cursul căreia a remis 
președintelui So lei man Fran- 
gieb si liderului Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, 
Vasser Arafat, mesaje din par
tea președintelui tunisian Ha
bib Bourguiba. ministrul de ex
terne al Tunisiei. Mohamed 
Masmoudi. a declarat, potrivit 
agenției France Presse. câ „at
mosfera realizată prin dialogul 
libano-palestinian permite a- 
plicarea tuturor acordurilor 
semnate între părți, într-un spi
rit de sinceră fraternitate".

la

de

AL FORTE- 
ISRAEL1ENE 

apropiere de 
un purtător de

• UN AVION 
LOR ARMATE 
s-a prăbușit, in 
Haifa, a anunțat
cuvînt militar, citat de agențiile 
France Presse și Associated 
Press. Pilotul a reușit să se 
salveze cu ajutorul parașutei.

în mod eficient mișcărilor de e- 
liberare națională, îndeosebi a- 
celora din coloniile portugheze, 
care au obținut importante suc
cese. Aproape două treimi din 
teritoriul Guineei-Bissau, o trei
me din Angola și aproximativ 
25 la sută din întreaga suprafa
ță a Mozambicului au fost eli
berate. El a relevat apoi că 
lupta armată de eliberare a in
trat. de asemenea, într-o nouă 
și importantă fază în Zimbabwe.

Vorbind despre sarcinile ime
diate care stau în fața O.U.A. 
în următorul deceniu, secretarul 
general s-a referit îndeosebi la 
accelerarea procesului' de deco
lonizare. El a subliniat, de ase
menea, că atît timp cit indepen
dența politică a Africii se ba
zează pe o independență eco
nomică aparentă, continentul va 
continua să fie exploatat de for
țe străine interesate în menți
nerea acestei stări de lucruri.• ••••<

mic (1972-1976), care prevede alocarea a 
15 miliarde de rupii pentru accelerarea in
dustrializării, mecanizării agriculturii și 
creșterea producției bunurilor de larg con
sum. In sectorul industrial se preconizea
ză construirea unor importante obiective 
economice : uzine metalurgice, fabrici de 
ciment și de produse chimice, iar în ce 
privește agricultura, crearea unei largi re
țele de cooperative, înzestrate cu utilaje 
moderne.

înființarea noilor obiective economice în 
Sri Lanka va permite folosirea mai inten
să a forței de muncă disponibilă.

întregul popor, hotărît să trăiască ca o 
națiune liberă, și-a unit eforturile pentru 
realizarea planului economic în toate do
meniile.

Anul 1973 a fost declarat „anul produc
ției". iar la Colombo se exprimă speranța 
că, în pofida obstacolelor, el va fi un an 
al realizărilor și succesului.

• Pe plan extern, Republica Sri Lanka 
duce o politică de nealiniere, de apărare 
a independenței naționale și suveranități^ 
de stat. între Republica Socialistă Româ-^ 
nia și Republica Sri Lanka s-au stabilit 
relații de prietenie și cooperare.

O expresie a acestor bune relații este 
acordul bilateral de cooperare economică 
și tehnică, în baza căruia România parti
cipă la proiectarea și amenajarea unor ex
ploatări forestiere în Sri Lanka, la con
struirea de drumuri și a unui combinat 
pentru industrializarea lemnului. In dez
voltarea ascendentă a legăturilor bilaterale 
un rol de seamă îl joacă schimburile de 
vizite la diferite niveluri, cu care ocazie 
s-a exprimat dorința ambelor părți de a 
extinde pe mai departe colaborarea reci
proc avantajoasă.

GH. S.

Furnale solare în Franța

care le prezintă, ar putea ocupa 
un spațiu foarte mare. Succint, 
reactoarele, hidrogenul lichid în 
cantități practic nelimitate care 
va putea înlocui gazul 
gazifiearea 
rile privind 
solare si geotermale sint de 
mare viitor. 5.5 miliarde barili 
petro] se găsesc în largul coas
telor atlantice ale S.U.A. Ener
gia nucleară va putea produce 
13 Ia sntă din întreaga energie 
* 1^85 și 26 la sută in
anal 3M0. in comparație cu 0,9 
la sală in prezent Franța, care 
a investit mult in uzine atomo- 
electriee. va avea asigurată în 
1973 jumătate din nevoile de 
electricitate. Dezvoltarea unor 
tehnici noi va duce la exploata
re*  mai 
naturale
sută 
sută 
din 
du-se. O creștere de numai unu 
la sută ar asigura combustibil

_ natural,
cărbunelui, cercetă- 

folosirea energiei

eficientă a resurselor 
actuale : doar 80 la 
gazul natural și 35 la 
petrol sint recuperate 

restul pierzîn-

din 
din 
zăcăminte.

lumii întregi pentru un an. 
Avînd în vedere ritmul prospec
țiunilor petroliere în adîncurile 
apelor (între 200—3 000 metri), 
mările ar putea furniza în 1985 
o treime din producția petroli
feră, la un cost de 2—3 ori mal 
ridicat. Marea Nordului este din 
1967, eînd primele sticle cu pe
trol marin se vindeau Ia Oslo 
amatorilor de curiozități, în curs 
de „industrializare". Anglia spe
ră să extragă tot de aici pir. 4» 
în 1980 jumătate din petrolul de 
care are nevoie. Olanda, Norve
gia, R.F.G. vor contribui Ia aco
perirea deficitului de petrol al 
Europei occidentale < 
sută datorită resurselor 
perite in Marea Nordului, 
deci, doar citeva indicii că 
tă posibilități multiple de 
face față consumului tot 
mare de energie in viitor.

cu 13 la 
• deseo- 

Iată, 
exis- 
a se 
mai
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• IN CURSUL LUNILOR 
APRILIE ȘI MAI, in orașul 
austriac Innsbruck, la Uni
versitatea populară, prof. Ti- 
beriu Licht fuss, cunoscută 
personalitate a vieții cultura
le austriece, a prezentat un 
ciclu de expuneri intitulat 
...Aspecte din România". Pre
legerile au fost ilustrate de 
proiecții de diapozitive și fil
me despre România și mu
zică populară românească 
din diferite regiuni ale țării.

LA

Conferința 
de la Varșovia

• LUNI S-AU DESCHIS
VARȘOVIA lucrările Conferin
ței teoretice internaționale pe 
tema „Clasa muncitoare și 
partidul ei în societatea socia
listă contemporană". La confe-

rință iau parte delegații din 
Bulgaria. Cehoslovacia. Mongo
lia, R. D. Germană, Polonia. 
Ungaria. Uniunea Sovietică, 
precum și membri ai colegiului 
revistei ..Probleme ale păcii și 
socialismului'*.  Din țara noastră 
participă o delegație condusă 
de Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Academiei de științe 
politice, redactor-șef 
„Era Socialistă".

sociale si 
al revistei

• LA MOSCOVA 
DESCHISA, luni, o 
băncii „The Chase 
Bank" — prima prezență în ca
pitala sovietică a unei bănci 
americane. în ultimii 50 de ani.

Președintele băncii. David 
Rockefeller, prezent la ceremo
nia deschiderii, a calificat a- 
cest act drept „un nou pas im
portant pentru dezvoltarea pe 
mai departe a bunelor relații

a FOST 
filială a 

Manhattan

Intre S.U.A. și Uniunea Sovie
tică-.

în aceeași zi, în cadrul unei 
conferințe de presă, David Ro
ckefeller a relatat coresponden
ților străini și ziariștilor sovie
tici despre rolul filialei in 
dezvoltarea relațiilor in sfera 
comerțului.

După cum se știe, primul a- 
cord substanțial între institu
țiile financiare private ameri
cane și Uniunea Sovietică a 
fost anunțat în luna martie. In 
baza lui „Chase Manhattan 
Bank" va acorda un împrumut 
de 86 000 000 dolari pentru con
struirea uzinei de autocamioa
ne de pe Kama, iar „Export- 
Import Bank" va pune la dispo
ziție o sumă similară pentru a- 
ceeași construcție.

• O ALTA ECHIPA de 
alpiniști a fost nevoită să 
renunțe Ia o expediție în
treprinsă in masivul Hima
laia. din cauza condițiilor 
meteorologice defavorabile. 
Echipa, formată din nouă al- 
piniști japonezi, încerca să 
escaladeze versantul vestic 
al Muntelui Api (7 132 metri), 
din nord-vestul Nepalului. 
Temerarii alpiniști mai a- 
veau de escaladat numai 85 
de metri pînă la vîrf. în mo
mentul în care au fost ne- 
voiți să renunțe Ia ascen
siune.

tația Ministerului Informații
lor.

Cu acest prilej, suveranul 
iranian a acordat ziariștilor ro
mâni un interviu.

Convorbiri 
Pompidou-Heath

• IN ZIUA DE 21 MAI, șa- 
hinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, a pri
mit, la Palatul Niavaran, dele
gația de ziariști români — afla
tă, în prezent. într-o vizită ofi
cială în această fără — la invi-

• LA PARIS AU AVUT LOC, 
luni, primele două runde ale 
convorbirilor oficiale dintre pre
ședintele 
Pompidou, 
tru al 
«ard 
douin. _____ __ ______
președintelui, a precizat că pro
blemele monetare interocciden- 
tale și chestiunile privind Piața 
comună au constituit principa
lele subiecte ale celor două în
trevederi dintre Pompidou și 
Heath. Rezultatele acestei pri
me zile apar pozitive, iar at
mosfera excelentă, a adăugat el.

Franței, Georges 
primul minis- 
Britaniii, Ed- 
Denis Bau-

ȘiMarii 
Heath, 
purtătorul de cuvînt al
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