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• DUMNEAVOAS
TRĂ gîndiți, munciți 
și frdiți ca un tînăr 
comunist ?
„DACĂ VREI SA 
TRĂIEȘTI CU ADE
VĂRAT, NU TREBU
IE SA FACI NIMIC 
DE MÎNTUIALĂ"

• OMUL DREPT

• UN PIONIER AL 
ELECTRIFICĂRII RO
MÂNIEI

ITALIA lL SALUTĂ 
PE PREȘEDINTELE 

NICOLAE CEAUȘESCU
• Opinia publică italiană conferă vizitei șefului 
statului român semnificația unui eveniment de 
importanță majoră • întreaga desfășurare a progra
mului—o ilustrare a dorinței reciproce a conducătorilor

Dineu oferit de președintele 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu
Marți seara. președintele 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit un dineu în 
onoarea președintelui Republicii 
Italiene, Giovanni Leone, și a 
soției sale, Vittoria Leone.

Au participat președintele 
Senatului, Amintore Fanfar.l, 
președintele Camerei Deputați
lor, Alessandro Pertini, Paolo 
Francesco Bonifacio, președin
tele Curții constituționale, pri
mul ministru, Giulio Andreotti, 
senatorul Giuseppe Saragat, fost 
președinte al republicii, Mario 
Tanassi, vicepreședintele Consi

liului d® Miniștri și ministru 
ai apărării, Giuseppe Medici, 
ministrul afacerilor externe, 
Matteo Matteotti, ministrul co
merțului exterior, Aldo Moro, 
președintele Comisiei de politi
că externă a Camerei Deputa- 
ților, Antonino Restlvo, amba
sadorul Italiei la București, 
deputați și senatori, directori 
ai unor importante ziare și 
agenții de presă, reprezentanți 
ai cercurilor economice.

Au luat parte, de asemenea, 
Enrico Berlinguer, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Italian. Francesco de Martino, 
secretarul general al Partidului

Socialist Italian. Arnaldo For
lani, secretarul național al 
Partidului Democrat-Creștin, și 
Flavio Orlandi. secretarul na
țional al Partidului Socialist 
Democratic (P.S.D.L).

Au participat persoanele ofi
ciale române care il însoțesc pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
în vizita sa. ambasadorul Româ
niei la Roma, Iacob Ionașcu.

în timpul dineului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Giovanni Leone au 
rostit scurte toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de cordialitate.

Toastul președintelui 
fficolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor.

Aș dori să exprim mulțumirile mele, ale so
ției mele și ale colaboratorilor mei, pentru os
pitalitatea cu care am fost intîmpinați și în
conjurați în aceste două zile de cînd ne aflăm 
în Italia. Trebuie să spun că, în tot acest timp, 
am simțit sentimentele de prietenie ale poporu
lui italian față de poporul român. Aceleași sen
timente le nutrește, de asemenea, și poporul ro
mân față de poporul italian.

(Continuare în pag. a lll-a)

Toastul președintelui 
Giovanni Leone

Domnule președinte,

Semnificația și valoarea vizitei dumneavoas
tră în Italia depășesc mult semnificația docu
mentelor semnate de către cele două țări. De
clarația solemnă la care vă refereați, acorduri
le ce au fost semnate sau cele în curs de ela
borare sînt, fără îndoială, de mare însemnăta
te. Dar, vizita dumneavoastră, spuneam, depă
șește importanța acestor documente. Aceasta 
este dovedită de simpatia cu care a fost primi
tă vizita dumneavoastră, și de căldurosul salut

(Continuare în nag. a lll-a)

UTECIȘTII DIN CAPITALA

Angajați cu toate forțele 
in înfăptuirea cincinalului 

in patru ani și jumătate
O formulâ nouă, operativă și eficientă a Comi
tetului municipal București al U.T.C. : Orga
nizarea și desfășurarea în paralel a plenarei și 

instruirii aparatului P
artea de contribu
ție a celor peste 
120 000 de tineri 
din întreprinderile 
industriale, de con
strucții și transpor
turi din Capitală la înfăptuirea 

sarcinilor economice ce revin /

Pagina a 5-0

Deschiderea 
lucrărilor 

celui de-al XXI-lea 
Congres 

internațional 
de medicină și 

farmacie militară

SAIUTUL WmSAI 
DE PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI, 

ION GHEORGHE 
MAURER

României și Italiei de a da noi dimensiuni legăturilor 
de prietenie și colaborare • Momentul culminant 
al zilei: semnarea Declarației Solemne comune, document 
de referință pentru viitorul relațiilor româno-italiene

Marți Ia prinz, la „Vila Ma
dama-. reședința Consiliului de 
Mir.iș-ri, a avut loc ceremonia 
semnării Declarației Solemne 
comune a Republicii Socialiste 
România și Republicii Italiene.

Declarația a fost semnată, 
cin cartea româna, de preșe- 
dintele Consiliului de Stat, 
X;:: lae Ceaușescu. și de minis
trul afecerLor externe, George 
Maocvescu. iar din partea ita- 
Isaaâ — de Giulio Andreotti, 
□reședințele Consiliului de Mi- 
nișacu și Giuseppe Medici, mi
nistrul afacerilor externe.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și Ion Pîțan. vice
președinte al ConsEiXdi de 
Miniecl, ministrul comerțului

exterior, au semnat apoi, A- 
cordul de colaborare economi
că, industrială și tehnică pe 
termen lung dintre România și 
Italia. Din partea italiană, a- 
cordui a fost semnat de Giulio 
Andreotti și Giuseppe Medici.

La solemnitate au participat 
persoanele oficiale române care 
îl însoțesc pe președintele Con
siliului de Stat în vizita sa în 
Italia, precum și Matteo Matte- 
otti, ministrul comerțului exte
rior. Roberto Gaja, secretar ge
neral al Ministerului Afaceri
lor Externe, alte oficialități ita
liene.

După semnare, primul minis
tru al Italiei și președintele 
Consiliului de Stat al Republi-

(Continuare in pag. a lll-a)
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DECLARAȚIA 
SOLEMNĂ 
COMUNĂ

!n semn de prețuire și stimă, primarul general al Romei oferă în dar președintelui Nicolae 
Ceaușescu simbolul „Cetății Eterne" - o miniatură a celebrei statui a „Lupoaicei Capitoline".

colectivelor de muncă în ve
derea realizării cincinalului în 
patru ani și jumătate este re
ținută pozitiv în bilanțurile fie
cărei unități și a fiecărei luni 
de întrecere, parcurse pînă 
acum. Ei se pregătesc în- 
tr-adevăr, prin acțiunile ini
țiate de organizațiile U.T.C.# 
prin eforturile personale, în rîn« 
durile de frunte ale celor cars 
raportează partidului cu satis
facție îndreptățită că planul pe 
primele patru luni ale acestui 
an a fost îndeplinit și de
pășit. Un bilanț al aces
tor împliniri a fost ■ conturat 
și de recenta plenară a Comite
tului municipal București al 
U.T.C., desfășurată in paralel 
cu instruirea aparatului. S-a 
produs suplimentar productie- 
marfâ în valoare de 503,2 mili
oane lei, ceea ce corespunde în
tocmai ritmului prevăzut de co
muniști, de ceilalți oameni ai 
muncii din Capitală pentru de
vansarea cu șase luni a actualu
lui cincinal. în explicarea suc
ceselor lor, tinerii, organizațiile 
U.T.C. aduc ca argument de 
hotărîtoare importanță statorni
ca îndrumare și sprijinul efectiv 
al comitetului municipal de 
partid, al organizațiilor de 
partid din sectoare și între
prinderi în organizarea și des
fășurarea muncii politice și 
educative, în rîndul tinere
tului. ambianța de întrecere 
și efort unanim statuată în 
fiecare întreprindere, la fie
care loc de muncă. Un puternic 
impuls în activitatea de produc
ție a tinerilor din economie l-a 
constituit întrecerea inițiată de 
Biroul C.C. al U.T.C. sub che
marea : „Tineretul — factor ac
tiv in îndeplinirea cincinalului

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a IV-a)

PE AGENDĂ DE LUCRU A 

ASOCIAȚIEI STUDENfaOt? COMUHIȘ11

ORA FIERBINTE
A PREGĂTIRII
SESIUNII!
Interviul nostru cu PUSZTAI KALMAN,

secretar al Consiliului U.A.S-C.R,

— Tovarășe secretar vă 
propunem să sintetizați pro
blematica de lucru care se 
desprinde pentru asociațiile 
studenților comuniști din 
programul adoptat la recen
ta plenară a Consiliului 
U.A.S.C.R.

— Programul pune în eviden
ță modul în care asociațiile stu
denților comuniști vor trebui 
să acționeze în grupe, facultăți

și institute pentru realizarea 
exemplară a indicațiilor cuprin
se în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae, Ceaușescu la cea de a 
IX-a Conferință a U.A.S.C.R.

El cuprinde sarcinile acestei 
perioade a anului de învăță- 
mînt: pregătirea sesiunii de e-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a IV-a)

Despre
patriotism

de PETRU POPESCU

Patriotismul. Un cuvînt care nu obosește și de care nu obo
sim. In clipa aceasta, cînd il scriu (dupâ ce l-au mai scris 
atîția, dar înaintea altora, și mai mulți), la Blaj, pe Cîmpia 
Libertății, el a fost rostit ca o concluzie a pașoptismului, la 
125 de ani de la revoluția din Transilvania. Scris încă o dată, 
în aceste rînduri, cuvintul nu se schimbă, nu pierde și nu cîș- 
tigă — e prea încăpător să se îmbogățească dintr-o sem
nătură și prea răsunător ca să-l amplifice încă o voce. E 
un secret al sentimentelor și conceptelor de acest fel : nu 
poți fi patriot de unul singur. Nu poți practica o mare idee 
fără a fi solidar cu o colectivitate întreagă, pe dimensiunila 
căreia e creată, și confirmată de viață și istorie, acea idee. 
A fi patriot e sinonim cu a fi solidar și democrat, căci, în a- 
fara unui asemenea cadru, sentimentul patriotic poate să 
existe, dar nu se poate valorifica, și e ca și cum n-ar exista.- 
Așa cum electricitatea are nevoie, ca să se manifeste, să fie 
captată și, ca să lumineze, nu se poate lipsi de bec ori, că 
să comunice, nu se poate lipsi de cablu, patriotismul, necap
tat, netransmis, nu are valoare. Cum poți fi resimțit ca pa
triot, dacă ești solitar, vanitos, mizantrop ? Zicem că orice om 
poate fi patriot - desigur, însă nu în orice fel. Practicat „de 
sus", abstract, din cabinet, patriotismul e de neconceput. E 
interesant faptul că anumiți termeni, cei mai importanți, cu
nosc un fenomen de polisemie și sinonimie obligatorie ; pa
triot fără demnitate, fără simț al democrației, fără spirit de 
sacrificiu, fără consecvență in idei și în caracter, ori fără 
angajare, militantism, capacitate de analiză, pasiune pentru 
real, intuiție istorică, e extrem de greu de imaginat - și s-ar 
mai putea cita și altele, la fel de importante, de răsunătoare 
și maiestuoase, idei, tradiții, trăsături și valori care, adăugate, 
nu pot face patriotismul decît mai bogat, mai complet, deci 
mai apropiat de sine însuși, mai exact, mai propriu.

E un lucru la care se gindesc toți cei ce au înclinație teo
retică și pe care sigur îl simt toți ceilalți, chiar dacă într-o 
formă implicită, fără definiție, fără teorie. Artiștii trebuie să 
mediteze extrem de adînc și de consecvent la patriotism și

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

Vizita președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușeseu, polarizează atenția 
opiniei publice italiene, a cercu
rilor pojitice, care îi conferă 
semnificația unui eveniment de 
importanță majoră. Prin cuvîn- 
tul președintelui Giovanni Leo
ne, însuși poporul țării gazdă 
dâ expresie cordialității și 
înaltei considerații față de con
ducătorul statului nostru, 
de România socialistă : 
persoana dumneavoastră, 
aduce omagiul său unui 
popor, care, de-a lungul 
lelor, s-a distins prin patrimo
niul său cultural și uman și 
care întotdeauna s-a inspirat din 
idealurile de civilizație. inde
pendență și suveranitate".

Momentul culminant al zilei 
l-a constituit, desigur, semnarea 
Declarației solemne comune, 
document de referință nu nu
mai pentru viitorul luminos al 
raporturilor dintre țările noas
tre dar și pentru viața interna- 
țicnală în ansamblul său. can
celariile diplomatice avînd la 
îndemînă un nou factor de sti
mulare în vasta operă de instau
rare între state a unor relații 
întemeiate pe deplina egalitate 
în drepturi și respectul mutual. 
Este o ilustrare grăitoare a 
realismului politic, a faptului 
că în lumea de astăzi este pe 
deplin posibil ca țări cu orîn- 
duiri social-Politice diferite să 
găsească puncte de convergen
ță, o platformă comună în 
slujirea nobilelor idealuri ale 
păcii și prieteniei între popoare.

Tn acest context s-au desfășu
rat și întîlnirile. convorbirile la 
nivel Înalt româno-italiene cu 
președintele Republicii și cu 
orimul ministru, la Palatul 
Quirinale și la Palazzo Madama, 
materializate în acorduri și în
țelegeri, care, prin aplicarea 
lor în viață, deschid largi per
spective colaborării bilaterale, 
conduc la trecerea lor într-o 
etapă nouă, superioară.

Cu aceste considerații de an
samblu, să derulăm filmul vizi
tei :

...De la Palatul Quirinale, 
președintele Nicolae Ceaușeseu 
se îndreaptă spre locul ceremo
niei care marchează un vibrant 
omagiu adus celor care au 
luptat și s-au jertfit pentru 
libertatea și independența Ita
liei.

Este o dimineață cu soare 
generos, scăldind în lumină 
străzile capitalei, acea „mirabi- 
lia Urbis Roma"»— minunatul 
oraș Roma, cum' îl defineau 
anticii săi locuitori. De-a lun
gul arterelor străbătute de 
coloana oficială, cetățenii ' 11 
salută cu cordialitate pe oaspe
tele stimat, fac semne priete
nești.

în fața privirilor se desfășoară 
in evantai „Piazza Venezia";

față 
„In 

Italia 
mare 
seco-

centrul geografic al capitalei. 
Aici, la începutul vestitei „Via 
dei Fort Imperiali", unde dăi
nuie ca un mesaj al gloriei de 
odinioară a „Cetății eterne" 
copleșitoarele monumente ale 
trecutului, se înalță . „Altarul 
Patriei". Ansamblul monumen
tal, semnificînd înfăptuirea 
unității naționale, este alcătuit 
din coloane și terase panorami
ce, dispuse pe planuri succesi
ve. începută în 1886, construc
ția înaltă de 81 de m a fost 
țerminată în anul 1911 de către 
arhitectul Giuseppe Lacconi.

După primul război mondial, 
la nivelul întîi al clădirii, a fost 
creat „Altarul Patriei". avînd 
în centru statuia Romei, înconju
rată de un grup sculptural ale
goric care sugerează „dragostea 
de Patrie- și „Gloria Muncii", 
simbolice denumiri ilustrînd de 
fapt înseși elementele funda
mentale ale vieții unei națiuni.

La baza statuii Romei, sub 
lespedea de marmură, vegheat 
de flacăra veșnică a recunoștin-

ței, se află Mormîntul Eroului 
Necunoscut. De jur împrejur, 
statui reprezentînd principalele 
orașe ale Italiei și regiunile țâ
rii stau de strajă parcă somnu
lui de veci al unuia din sutele 
de mii de ostași căzuți pe câm
pul de luptă in anii războiului 
din 1915—1918.

La sosirea în Piața Veneției, 
președintele Nicolae Ceaușeseu, 
însoțit de vicepreședintele Con
siliului de Miniștri și ministru 
al apărării, Mano Tanassi, a 
fost întimpinat de amiralul Eu
genio Henke, șeful de Stat 
Major al Apărării, general de 
corp de armată Camillo Caccio, 
comandantul regiunii militare 
centrale a Italiei, general de 
escadră Giulio Cesare Graziani, 
comandantul regiunii a doua 
aeriene, de generali și ofițeri, 
precum și de ambasadorul Ita
liei la București, Antonino Res- 
tivo.

La ceremonie au luat parte, 
de asemenea, persoanele oficia
le care îl însoțesc pe președin-

tele Nicolae Ceaușeseu în vizita 
în Italia — Ion Pățan, George 
Macovescu, loan Avram, pre
cum și ambasadorul țării noas
tre ia Roma, Iacob Ionașcu, 
atașatul militar aero și naval, 
lt. col. Marian Popa.

O fanfară militară intonează 
Imnul de Stat al României.

Președintele Consiliului de 
Stat trece, apoi, în revistă gar
da de onoare, alcătuită din 
ostași ai trupelor de tancuri, 
marină și aviație.

Urcînd treptele impunătorului 
monument, șeful statului român 
trece printre două șiruri de co- 
rațieri în uniformă de paradă, 
care prezintă onorul.

Tn timp ce se depune coroana 
de flori, pe a cărei panglică este 
scris JOin partea Președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România", 
nâ acordurile solemne ale 
^Inno del Piave".

Presedi 
Păstrează 
culegere.

Omagiul Romei adus conducătorului
României socialiste

Dominînd împrejurimile de 
la înălțimea uneia dintre cele 
mai renumite coline ale Romei, 
despre care legenda spune că 
aici a trasat Romulus hotarul 
așezării sale, Campidoglio sau 
Căpitoliumul latin, poate fi so
cotit drept leagăn al antichită
ții romane. Din strălucitoarele 
monumente de odinioară n-a 
mai rămas nici unul. Doar sta
tuia ecvestră a lui Marc Aure- 
liu, turnată în bronz, a rezistat 
vifornițelor istoriei, brațul în
tins al ilustrului roman arătînd 
parcă vizitatorului contempo
ran splendoarea perpetuă a 
„Cetății Eterne".

Aici pe patrulaterul amintiri
lor, geniul lui Michelangelo a 
gîndit și a transpus în piatra 
construcțiilor palatele Renaște
rii.

în fața unuia din aceste pa
late, cel al municipalității, s-a 
desfășurat marți după-amiază 
solemnitatea primirii de către 
oficialitățile Capitalei, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușeseu, a 
tovarășei Elena Ceaușeseu. 
Campidoglio și-a deschis larg 
porțile, pentru a cinsti cu cele 

.mai alese onoruri pe solii unui 
popor prieten.

în întîmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușeseu, a tovarășei 
Elena Ceaușeseu, au venit pri
marul general al Romei, Clelio 
Darida, cu soția, viceprimarul 
Di Segni, membrii consiliului

executiv al municipiului, pre
cum și Giuseppe Ravali, pre
fectul Romei. 6 gardă in costu
me de epocă salută pe inaiții 
oaspeți. Apoi, un pluton mili
tar cu drapel, prezintă onorul 
Este intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România. 

Președintele Nicolae Ceaușeseu 
și tovarășa Elena Ceaușeseu 
sint invitați m sediul primăriei 
unde le sint prezentate oficia
litățile locale și ale provincie! 
Roma. La invitația primarului, 
șeful statului român și tovară
șa Elena Ceaușeseu semnează In 
Cartea de aur.

După ce au străbătut clteva 
săli unde sint expuse impresio
nante vestigii antice, sculpturi 
de o mare valoare artistică și 
istorică, printre care și emble
ma Romei, precum și origina
lul etrusc al faimoasei statui a 
„Lupoaicei Capitoline". ce da
tează din secolele V—IV înain
tea erei noastre, șeful statului 
român și tovarășa Elena 
Ceaușeseu au fost conduși în 
sala „Oratilor și Curiatilor", 
unde se aflau șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Italia, 

i șl cultură, per-.. 
)ce, deputați ■ și

Cuvîntarea președintelui

fedinttful Consiliului de 
al Republicii Socialiste Rema
nia, a fost primit cu vii acc
use.

Cuvîntarea

Darida

Vizita tovarășei Elena

oamenj de ar$ 
sonaliieți poli£< 
senatorE”'*’

Președinte 1® Nicolae 
Ceaușeseu a fos: saluta: de pri
marul Darida.

Cuvîntul de răspuns al pre-

Ceausescu

Domnule Președinte,
In numele Administrației ci

vile și a poporului din Roma, 
in acest local care este sim
bolul însuși al acelei civilizații 
și tradiții iu care ne recunoaș
tem împreună, sint fericit să 
vă exprim caldul salut ai ora
șului nostru.

Prin persoana Dumnea'oas- 
tră acest salut se adresează în
tregului popor român din par
tea căruia — cu ocazia receme- 
lor intilniri și schimburi cuitu- 
rale dintre București și Roma 
— am putut aprecia via cordi
alitate, vrednicia. sentimentul 
independenței, împreună cu >- 
cela al solidarității internațio
nale, dragostea pentru pace și 
libertate, legătura profundă ce-I 
unește cu noi. cn orașul nostru 
îndeosebi, pe baza aceleiași o- 
rigini istorice și culturale. le
gătură care — imj face ptăcere 
să adaug $i să subliniez aceas
ta — pentru poporul român ca 
și pentru noi nu are nimic sen
timental și retoric, dar se ex
primă și se traduce printr-o 
conștiință asemănătoare a va
lorilor de aparat, de afirmat și 
de relevat, in strădania conti
nuă de construire a unei rea
lități sociale mai drepte și 
mai umane, in cadrul țărilor 
noastre, in ambianța legăturilor 
istorico-politice, in care se si
tuează cele două țări, in reali
tatea europeană si in cadrul 
mai larg al relațiilor dintre 
toate popoarele.

Originile comune și similitu
dinea eforturilor permanente în 
care România si Italia se re
cunosc astăzi nu sint singurele 
motive care apropie țările noas
tre.

Latinitatea poporului român 
nu este un fapt Îndepărtat, ci 
o realitate prezentă, o trăsătură 
apărată cu fermitate in cursul 
multor secole, cu toate vicisitu
dinile și presiunea altor rea
lități culturale și naționale, o 
identitate pe care nici chiar 
dominația străină n-a reușit 
vreodată s-o infrîngă, o conști
ință de sine însuși pe care în
totdeauna a susținut-o și Insu- 
flețit-o lupta popoarelor vechii 
Dacii pentru autonomie, fără 
ca aceasta să se fi contrapus în 
mod neeesgr realității unei mai 
largi unități religioase și poli
tice.

De altfel, analogia istorică 
dintre români și italieni s-a in-

tensificat in ultimul secol «1 — 
cu toată distanța geografică — 
experiențele celor două țări s-au 
vădit adesea apropiate intre 
ele din cauze nu numai ideale, 
dar efectiv politice și s-au des
fășurat pe firul acelorași prie
tenii.

Mai recent, la încheierea pri
mului război naondial, pacea 
impusă și controversată a în
semnat pentru cele două țări 
infâptuirea deplină a unității 
naționale, dar a deschis noi 
probleme și a solicitat noi în
cercări care au avut — cu toate 
deosebirile dintre situațiile na
ționale specifice — evoluții a- 
'•mânâtoare și rezultate iden
tice.

R* mita te dramatice. pentru 
că eu trecut peste cerințele for- 
tetor populare, intrerupind po- 
săb«Kta*ea unei dervoltâri de- 
■orrafire. iusemnind triumful 
ratoieramei și conducind cele 
două țâri spre tragice experien
țe. dar totodată și spre rezul
tate pozitive si generoase, fiind
că rupturii morale șt politice 
dintre guverne și popoare i-a 
corespuns — din partea aces
tora diu urmă — dobindirea u- 
nei noi conștiințe care a creat 
iu interior • unitate națională 
mal solidă și reală și s-a 're
flectat in exterior într-o efec
tivă capacitate de colaborare cu 
toate forțele democratice, la fel 
de preocupate nu numai de a 
infringe ura șl violeața și de 
a-și redobtndi libertatea, dar și 
de a promova o profundă re
înnoire socială și culturală.

Pe această conștiință de sine, 
maturizată de experiența aspră 
a războiului și a rezistenței, po
poarele român si cel italian și-au 
făurit propria lor identitate ce
tățenească, și-au transformat or
ganizarea de stat, au armonizat 
in chip nou cerințele si valori
le independenței naționale cu 
acelea ale unei mai largi și mai 
închegate conlucrări internațio
nale.

Faptul eă toate acestea s-au 
Înfăptuit pentru țările noastre 
în ambianța unor orientări I- 
deologice, realități politice și 
perspective istorice diferite nu 
schimbă sensul profund al a- 
cestei evoluții.

Diversitatea In unitate. ex
primarea originală și autonomă

a valorilor șl a căilor alese sînt 
la fel de valabile, fie in inte
riorul unei aceleiași concrete și 
unitare dimensiuni social-po- 
litice, fie in raportul dintre toa
te țările, la nivel internațional, 
fiecare avind istoria sa. identi
tatea sa, dreptul deplin la auto
determinare.

Antica Dacie, azi tînăra Româ
nie, a știut nu numai să afirme 
aceste valori dar și — credin
cioasa colaborării internaționa
le — să le transpună în acțiuni 
concrete, în hotărîri politice 
precise, care au impus-o pe 
drept cuvînt atenției altor țări 
și au făcut-o să-și asume — în 
ultimii ani — un rol obiectiv de 
protagonist mondial al politicii 
de pace, întemeiată pe dreptul 
fiecărui popor la deplina 
independență, premisă a unei 
ample și pașnice conlucrări in
ternaționale.

Acestea sînt înfăptuiri ale 
poporului român, ale conduce
rii sale politice, ale personali
tății care, în mod atît de efi
cient exprimă și sintetizează o 
atare conducere.

La aceasta as dori să adaug, 
Domnule Președinte, că spiritul 
nou pe care țara Dumneavoas
tră a știut să-1 aducă între na
țiuni, are o savoare antică si 
își află rădăcinile în acea di
mensiune și tradiție de univer
salitate a culturii române, la-salitate a culturii române, 
tinitatea.

Și în acest mod tradiția _ 
vine istorie contemporană, con
tinuitatea culturală are o sem
nificație dinamică, referirea la 
Roma șl legitima înrudire cu 
civilizația sa pierde orice exa
gerare retorică și capătă un în
țeles deplin și mereu actual.

In acest Înțeles, vizita Dum
neavoastră dobindește o im
portanță ideală, în afară de cea 
politică, această tntilnire aici, 
pe Campidoglio, capătă sensul 
unei legături între tradiție și 
realitate. între valori culturale 
si obligații civile de fiecare zi, 
intre vechi și nou, în numele 
aceluiași și imuabil principiu de 
civilizație.

Cu aceste sentimente, Dom
nule Președinte, vă reînnoiesc, 
Dumneavoastră și poporului 
Dumneavoastră, salutul Romei, 
exprim urarea ca eforturile na
țiunii române, ca și ale țării 
noastre și ale tuturor statelor 
care cred în aceleași valori, 
să poată contribui în mod efi
cient la instaurarea unui nou 
echilibru intre popoare și să ga
ranteze pacea internațională — 
și in numele Administrației co
munale și a întregii populații a 
Romei, vă ofer lupoaica, simbol 
al orașului nostru, al civiliza
ției noastre comune.

la Galeria „ Borghese

si Forumul Roman

de-

REVISTA PRESEI ITALIENE

INTILNIRI DE LUCRU
nisterul bilanțului și programă
rii. Au fost discutate probleme 
ale colaborării dintre România 
și Italia.

din cele 
străluci-

★
în cursul zilei de marți, loan 

Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
și Gheorghe Oprea, consilier al

borare
reciproc.

formale , autorul arată
aceste convorbiri scot în evi
dență „voința țărilor mici de
a participa la hotărîrile care
privesc destinul popoarelor .
Cine vrea să înțeleagă Ro
mânia, scrie Vigorelli, trebuie
sa meargă la rădăcini: este
o țara care privește spre vi
itorul sau. Iar conducătorul
său, Nicolae Ceaușeseu, arată

tezătoare de pe scena politi
că mondială.

N umbroase printre 
ll Globo**,L Unita ,r-.,.

amintite

doi președinți, au fost aber
ante teme dintre cele
importante, care privesc pacea
în lume și eforturile necesare
pentru favorizarea destinderii,
cu specială •eferire la aria
europeană și mediteraneană.

In cursul dimineții de mărfi, 
galeria „Borghese**, situată în re
numita grădină cu același nume, 
a primit oaspeți de seamă: to
varășa Elena Ceaușeseu, împreu
nă cu doamna Vittoria Leone; 
din suita de onoare au făcut par
te soțiile unor demnitari italieni.

La sosire, tovarășa Elena 
Ceaușeseu și soția președintelui 
Italiei au fost întîmpinate de di
rectoarea galeriei Borghese, dr. 
Paola della Bergola.

Bogata colecție de sculpturi și 
picturi — aparținînd unor artiști 
celebri, printre care Rafael, Ber-

Canova —, găzduită de 
vestita și străvechea galerie de 
artă, a reținut îndelung atenția 
distinselor oaspete.

Semnind în cartea de onoare 
a muzeului, tovarășa Elena 
Ceaușeseu și-a exprimat admira
ția sa față de aceste comori de 
artă, a adresat cuvinte de înaltă 
apreciere pentru activitatea cus- 
tozilor acestui inestimabil tezaur.

In continuare, tovarășa Elena 
Ceaușeseu și doamna Vittoria 
Leone, celelalte persoane care le 
însoțesc, au vizitat Forumul Ro
man și Palatinul, doua 
mai celebre vestigii ale

rii Romei Antice, mărturii emo
ționante ale geniului creator al 
înaintașilor poporului italian.

Administratorului general al an
tichităților din capitala italiană, 
prof. Gian Filippo Carettoni, și 
dr. Laura Fabbrini, directoarea 
muzeului, le-a revenit onoarea de 
a fi ghizii distinselor oaspete.

Vizita tovarășei Elena 
Ceaușeseu, expresie a interesu
lui și stimei manifestate de țara 
noastră pentru trecutul și istoria 
poporului italian, reprezintă în 
același timp un veritabil omagiu 
adus originii comune a popoare
lor noastre.

Nicolae Ceaușeseu

Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
tru al comerțului exterior, s-a 
îhtîlnit cu Giovanni Malagodi, 
ministrul tezaurului, cu Dante 
Graziosi, președintele Institu
tului italian de comerț exteri
or. precum și cu Mario Vince- 
lli. subsecretar de stat la Mi-

președintelui Consiliului de 
Stat, s-au întâlnit cu vicepreșe
dintele Confederației generale 
a industriei italiene, Franco 
Gianaccio. Cu acest prilej, au 
fost abordate probleme ale 
dezvoltării în continuare a co
operării economice între între
prinderi românești și italiene.

Presa italiană de marți co
mentează pe larg vizita pe 
care o întreprinde în Ita
lia președintele Nicolae 
Ceaușeseu.

Intr-un amplu articol inti
tulat „O întâlnire constructivă 
și prietenească**, ziarul 
Popolo** scoate în evidență 
marea importanță a vizitei 
pentru relațiile italo-române, 
momentul favorabil în 
se desfășoară aceasta, excep
ționalele posibilități 
dezvoltarea relațiilor 
nomice dintre cele 
țari.

Evoctnd prietenia și căl
dura cu care s-a desfășurat 
întilnirea dintre președintele 
Nicolae Ceaușeseu și șeful 
statului italian, între care s-a 
închegat, încă de la început, 
un viu dialog, bazat, așa cum 
era de așteptat, pe originea 
latină a celor două popoare, 
ziarul „Avanii** subliniază ac
centul pe care l-a pus tova-

rășul Nicolae Ceaușeseu oe 
perspectiva dezvoltă rit relații
lor de cooperare internațio
nală în domeniul politic intre 
cele două țări, care, deși au
sisteme sociale diferite, con
stituie un exemplu de colo- 

bazată pe acantaiul

Cotidianul „Momento Sera*

pentru 
eco

publică un amplu articol sem- 
de Giancarlo VigoreUi. 

Subliniind semnificația 
vorbirilor dintre cei doi pre
ședinți, faptul că ele depă-

„schhnburile de vizite

autorul, este un protagonist nu 
numai al țării sale, dar unul
din personajele cele mai cu

.Carriere della Sera**,
Tribuna Politi-Messaggero"

ca**, publică ample reportaje 
conținînd relatări din progra
mul primei zile a vizitei. Re
produced fragmente din dis
cursurile rostite de cei
președinți, ziarele ____  -
evidențiază importanța vizitei 
pentru relațiile dintre
două țări, cit și pentru ansam
blul relațiilor internaționale. 
Se subliniază că, în cadrul
primei convorbiri dintre cei

Domnule primar, 
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să vă mulțumesc pen

tru cuvintele calde rostite de 
dumneavoastră la adresa țării 
mele și a poporului român. Tot
odată, îmi face o deosebită plă
cere să vă adresez dumneavoas
tră, membrilor Consiliului mu
nicipal și tuturor locuitorilor 
Romei un salut prietenesc și 
cele mai bune urări din partea 
mea, a locuitorilor orașului 
București, -a, -întregului popor 
român. Ați evocat, pe larg, 
domnule primar, relațiile stră
vechi dintre poporul român și 
cei italian. Originea latină a 
permis ca, în « nenumărate* în
cercări, popoarele noastre sa 
colaboreze strîns în decursul 
secolelor în lupta pentru pro
gres, pentru independență. De
sigur că istoria a cunoscut 
multe etape importante Pentru 
popoarele noastre : au fost și lu
cruri bune, au fost și perioade 
în care forțele reacțiunii au 
adus mari pagube atît națiuni
lor noastre, cit și cauzei pro
gresului, în general.

Desigur ca este bine ca, în 
asemenea prilejuri, să ne amin
tim de tradiții, de legăturile 
noastre străvechi. Fără îndoială 
că aceasta poate — și trebuie — 
să constituie o baza pentru ex
tinderea mai largă a colaboră
rii dintre popoarele noastre. 
Dar trăim asemenea timpuri în 
care activitatea guvernelor, 
a popoarelor are menirea să 
așeze relațiile dintre popoare 
pe baze noi. Am putea spune 
că menirea principală de astăzi 
a popoarelor noastre este aceea 
de a făuri istoria prezentă și 
viitoare a țărilor noastre. Desi
gur, este bine să vorbim de 
trecut. Sint lucruri cu care ne 
putem mîndri, dar noi conside
răm că răspundem cel mai bine 
năzuințelor popoarelor noastre 
și cauzei păcii și colaborării in
ternaționale, dacă vom acționa 
pentru a realiza în lume o po
litică nouă de colaborare și 
destindere.

Ne .aflăm în frumoasa dum
neavoastră țară la invitația pre
ședintelui Leone. Am avut con
vorbiri 
semnat 
comune, 
vizita se desfășoară în cele mai 
bune condițiuni. Am ajuns la 
concluzii comune atît in.ee pri
vește dezvoltarea relațiilor de 
colaborare economică, tehnico- 
științifică și culturală intre 
popoarele român și italian, cit 
și în privința necesității extin
derii colaborării noastre pe plan 
internațional în vederea înfăp
tuirii securității în Europa, pen
tru triumful unor relații noi in
tre națiunile continentului no
stru, care să excludă 
amenințarea cu forța 
gure fiecărei națiuni 
tea de a se dezvolta 
zător dorințelor sale.
uze).

Am putut constata 
satisfacție că popoarele și gu
vernele noastre sînt animate de 
dorința comună de a acționa 
pentru a se pune capăt cu de
săvârșire vechii politici de for
ță și dictat, pentru a se asigu
ra respectul deplin al indepen
denței și suveranității naționale 
a tuturor statelor, deplina ega
litate în drepturi între toate 
națiunile lumii. (Aplauze pu
ternice).

România și Italia sînt țări cu 
orînduiri sociale diferite, dar 
viața, însăși relațiile dintre ță
rile noastre demonstrează că o- 
rînduirile diferite nu 
trebuie să constituie 
col în calea unei 
rodnice, prietenești, 
spirit sînt întocmite .. ...
mentele pe care le-am semnat 
astăzi si care dau perspective 
noi relațiilor româno-italiene, 
ceea ce contribuie atît la extin
derea, în toate domeniile a co
operării, dar și la cauza păcii 
și securității în Europa și în 
întreaga lume.

Ați evocat, domnule primar, 
diferite tradiții privind legătu
rile cultural^ dintre popoarele 
noastre Și în prezent între 
România și Italia se extind larg

foarte fructuoase, am 
o serie de documente 
Putem deci spune că

forța și 
și să asi- 
posibilita- 
corespun- 
(Vii apla-

cu multă

pot și nu 
un obsta- 
colaborări 
Tn acest 
și docu-

relațiile de colaborare în dome
niile științei și culturii. Trăim 
într-o asemenea epocă cînd ști
ința și cultura sînt tot mai 
mult factorii hotăritori pentru 
progresul social, pentru bună
starea și fericire* fiecărei na
țiuni.

Tocmai de aceea România a- 
cordă o mare atenție dezvoltării 
colaborării științifice, culturale 
— și sîntem bucuroși să putem 
constata că și in acest domeț 
niu între România și Italia 
există relații bune, că am fost 
de acord să mergem înainte pe 
acest drum^ Am dori să facem 
din relațiile româno-italiene — 
țări cu_ ___________211
rite — un model de felul cum 
două popoare pot să colabore
ze, pot să acționeze în comun 
pentru o lume mai bună, pen
tru demnitate, pentru indepen^ 
dență, pentru pace și progres 
social (Aplauze).

Iată de ce, domnule primar, 
doamnelor și domnilor, consider 
că vizita pe care o facem. în- 
tî Ini rea cu dumneavoastră, aici, 
unde se păstrează o anumită 
tradiție străveche a relațiilor 
dintre popoarele noastre, trebu
ie să marcheze un moment nou 
în dezvoltarea acestor rapor
turi. Să ne gîndim că urmașii 
urmașilor noștri să poată spu
ne că noi nu numai că am vor
bit de legături străvechi, dar 
am făcut totul pentru a asigu
ra popoarelor noastre relații 
prietenești veșnice, bunăstarea 
și fericirea lor (Vil aplauze).

Doresc să mulțumesc pentru 
acest dar simbolic. Aș dori, de 
asemenea, să vă ofer dumnea
voastră tot un dar simbolic — 
și anume o macheta a statuii 
unui domnitor român, Mihai 
Viteazul, care, cu aproape 400 
de ani în urmă, a realizat pen
tru prima dată unitatea tuturor 
țărilor române (Aplauze). Aș 
dori ca și acest dar simbolic să 
ateste faptul că poporul român 
este ferm hotărît să facă totul 
pentru colaborarea între toate 
națiunile Europei și între toa
te popoarele lumii, să lupte 
pentru o lume mai bună, mai 
dreaptă !

Și acum vă rog să-mi permi
teți să urez locuitorilor Romei 
contemporane și poporului ita
lian succese tot mai mari pe 
calea dezvoltării sale, spre fe
ricire, pace (Aplauze puternice).

*
întreaga asistență urmărește 

cu profund interes cuvintele 
rostite de președintele Nicolae 
Ceaușeseu. Este pentru prima 
oară, cînd aici, la Campidoglio. 
unde au fost oaspeți atîția șefi 
<le stat, o cuvîntare este subli
niată în repetate rânduri cu 
puternice aplauze.

Apoi, în semn de prețuire și 
stimă, primarul general al Ro
mei oferă în dar președintelui 
Nicolae Ceaușeseu simbolul 
„Cetății Eterne" — o miniatură 
a celebrei statui a „Lupoaicei 
Capitoline". Este un moment cu 
profunde semnificații, care e- 
vocă trecutul comun al popoa
relor noastre.

Mulțumind cu căldură pentru 
prețiosul dar, șeful statului ro
mân oferă, la rîndul său, pri
marului general al Romei o 
statuetă care înfățișează pe Vo
ievodul Mihai Viteazul, cei care 
a înfăptuit pentru prima dată 
unirea țărilor române.
Președintele Nicolae 

Ceaușeseu, tovarășa Elena 
Ceaușeseu se întrețin apoi cor
dial cu gazdele. în continuare 
sint vizitate săli ale primăriei 
și muzeul în cara. se află o 
splendidă pinacotecă.

Pe terasa Palatului primări
ei — de unde se poate admira 
la acest ceas al înserării pers
pectiva Romei — are loc o re
cepție dată de primarul gene
ral în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușeseu și a tovară
șei Elena Ceaușeseu.

înalții oaspeți își iau rămas 
bun cu căldură de la ospitalie
rele gazde.

Spre reședința de la Palatul 
Quirinale, se străbate din nou 
Piața Veneția I Numeroși cetă
țeni salută cu cordialitate pe 
conducătorul României socia
liste.

ițiiltt roi 
orîițduiri sociale dife-
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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU IN ITALIA

CONVORBIRI OFICIALE

Ceremonia semnării Declarației solemne comune

Marți, 22 mal, au avut loe, la 
Palatul Quirinale, convorbirile 
oficiale între președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și președintele Repu
blicii ’ Italiene, Giovanni Leone.

Președintele Giovanni Leone 
•4-a întîmpinat, în „Sala del 

bronsino", pe șeful statului ro
mân.

După o strîngere cordială de 
mină, președinții, împreună cu 
delegațiile celor două părți, au 
luat loc în jurul mesei tratati
velor din „Sala degli Arazzi di 
Lilla“.

La convorbiri au participat, 
din partea română. Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului

Convorbire intre președintele 
Nicolae Ceaușescu 

și premierul Giulio Andreotti
La „Vila Madama-, după sem

narea documentelor, a avut loc 
o convorbire între președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Italiene, Giulio Andreotti.

Au participat Ion Pățan, 
George Macovescu, loan Avram.

De asemenea, au luat parte 
Giuseppe Medici, Matteo 
Matteotti și Roberto Gaja, se

r
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încheiem mîine prima parte 
a vizitei noastre în Italia. Aș 
dori să declar că am avut con
vorbiri, pe care le apreciez deo
sebit de deschise și bune, cu 
președintele Italiei, cu primul 
ministru. Așa cum am apreci
at, în cursul convorbirilor de 
astăzi, am ajuns la un acord 
deplin asupra dezvoltării cola
borării dintre popoarele noas
tre. De altfel, am semnat două 
documente pe care le consider 
de importanță deosebită pentru 
relațiile viitoare dintre Româ
nia și Italia. Am vorbit, în a- 
ceste zile, mult. despre legătu
rile străvechi dintre poporul 
român si poporul italian și, in
tr-adevăr. aceasta este o reali
tate. în același timp, am dis
cutat că este necesar șa dăm o 
nouă dimensiune relațiilor din
tre popoarele noastre și, vor
bind de istorie, să ne gîndim 
cum putem să acționăm, mai 
bine pentru a făuri noua istorie 
și istoria viitoare a popoarelor 
noastre.

Consider că Declarația solem
nă și acordul de cooperare de 
lungă durată pe care le-am 
semnat astăzi, sînt chemate toc
mai să pună bazele acestei noi 
istorii în relațiile dintre popoa
rele noastre. Iată de ce doresc 
să declar la acest dineu dat în 
cinstea dumneavoastră, domnu
le președinte, și a doamnei Le
one, a celorlalți oaspeți, ca 
noi sîntem deosebit de 
mulțumiți de rezultatele vizitei 
pe care o efectuăm în Italia. 
Sperăm că și partea a doua a 
vizitei va fi tot așa de fruc
tuoasă.

Desigur, așa cum am mențio
nat în cursul convorbirilor, 
popoarele noastre au multe de 
făcut pe calea dezvoltării lor.

Trăim o epocă în care po
poarele iși afirmă cu tot mai 
multă hotărîre dorința de 
schimbare radicală a principii
lor care guvernează relațiile 
dintre state și, fără îndoială, că 

exterior, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor tfe mașini grele, Ia- 
cob Ionașcu, ambasadorul Româ
niei la Roma, Gheorghe Oprea 
și Constantin Mitea, consilieri 
ai președintelui Consiliului de 
Stat

Din partea italiană, au luat 
parte Giuseppe Medici, minis
trul afacerilor externe, Nicola 
Pi cella, secretar general al Pre
ședinției Republicii. Roberto 
Gaj a, secretar general al Minis
terului Afacerilor Externe, Fe
derico Sensi. consilierul diplo
matic al președintelui republicii, 
Antonino Restivo, ambasadorul 
Italiei la București, Roberto 

cretar general al M.A.E.
In cadrul convorbirii s-a sub

liniat importanța dezvoltării re
lațiilor dintre România și Ita
lia, a colaborării multilaterale 
dintre cele două țări.

Cu acest prilej au fost exami
nate probleme actuale ale vie
ții internaționale, îndeosebi cele 
privind Europa.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere reciprocă.

și poporul român și poporul ita» 
lian doresc ca în lume să se 
afirme principiile deplinei ega
lități, respectului independenței 
și suveranității, ca atît ele cit 
și fiecare națiune să poată să-și 
aleagă calea dezvoltării așa cum 
o doresc.

Am obținut anumite rezultate 
pozitive pe calea securității eu
ropene. în fața națiunilor con
tinentului nostru se deschid 
perspective bune. Sta în pute
rea popoarelor de a face ca 
Europa să devină un continent 
al cooperării pașnice, al păcii. 
Noi considerăm că, mai mult ca 
oricînd, este interesul fiecărui 
popor — fie el mare sau mic — 
de a-și uni eforturile pentru a 
asigura o lume mai dreaptă și 
mai bună. în ce ne privește, mă 
refer la România, vom face to
tul pentru a contribui la reali
zarea acestor năzuințe ale tu
turor popoarelor. Desigur că 
fiecare guvern, fiecare șef de 
stat are de îndeplinit, de ase
menea, un rol în realizarea nă
zuințelor și dorințelor popoare
lor. Noi am dori ca fiecare gu
vern, fiecare șef de stat să 
pornească de la aspirațiile po
poarelor, să se identifice cu 
aceste năzuințe și să acționeze 
pentru a exclude cu desăvîr- 
șire războiul din viața popoare
lor, pentru a realiza o colabo
rare între toate națiunile.

Aș dori, încă o dată, să ex
prim mulțumirile noastre pentru 
ospitalitatea și primirea de care 
ne-am bucurat, să exprim con
vingerea că înțelegerile la care 
am ajuns vor servi de minune 
cauzei popoarelor noastre, 
cauzei colaborării și păcii. 
(Aplauze).

Doresc să ridic acest pahar 
în cinstea dumneavoastră, dom
nule președinte, și a doamnei 
Leone, pentru prietenia și co
laborarea dintre popoarele ro
mân și italian, pentru colaborare 
și pace între toate popoarele 
lumii, în sănătatea dumneavoas
tră, a tuturor! (Aplauze înde
lungate).

Duecî, Cesirio Quarzzaroni, Ma
rio Mondello, ambasadori, di
rectori generali în Ministerul 
Afacerilor Externe pentru pro
blemele politice și, respectiv, 
economice și culturale.

In cadrul convorbirilor, cei 
doi președinți și-au exprimat 
deplina satisfacție față de evo
luția mereu ascendentă, pe mul
tiple planuri, a relațiilor româ
no-italiene, apreciind că vizi
ta șefului statului român în 
Italia reprezintă un moment de 
cea mai mare importanță, care 
deschide o nouă etapă in dez
voltarea legăturilor dintre cele 
două țări și popoare. In context, 
s-a subliniat că există cele mai 
favorabile condiții pentru ca în
tre România și Italia să se rea

Dejun oferit 

de premierul italian

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italiene, 
Giulio Andreotti, și soția sa, au 
oferit, marți, la „Vila Madama” 
un dejun in onoarea președinte
lui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au luat parte Ion Pățan, 
George Macovescu, loan Avram, 
precum și Gheorghe Oprea și 
Constantin Mitea, consilieri ai
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adresat de către toată presa și 
de întreaga opinie publică din 
țara noastră. în acest interes 
deosebit pe care Italia l-a ma
nifestat față de vizita dumnea
voastră, noi vedem două aspec
te : reînnoită prietenia frățeas
că cu o țară prietenă, care are 
comune cu noi rădăcini ale lim
bii și culturii sale, și interesul 
care se concentrează în jurul 
operei dumneavoastră de om 
de stat, întrucît, împliniți aspi
rațiile generale ce aparțin su
fletului popoarelor, armonizînd 
propria dumneavoastră orîndui- 
re socială cu principiile eterne 
și universale ale suveranității 
naționale, independenței, nea
mestecului în treburile interne 
— principii care constituie ele
mentul esențial pentru o pace 
autentică între popoare, pentru 
progresul țării, mai ales pentru 
masa oamenilor care muncesc.

Nu facem un act de curtoa
zie, atunci cînd spunem că in
teresul omenirii este concentrat 
către dumneavoastră, pentru că 
desfășurați această misiune. 
Este evident că această vizită 
\a trebui să dea loc unei re
înnoite prietenii între cele 
două țări ale noastre, an
gajamentului de a întări în 
continuare legăturile noastne 
culturale, științifice, economi
ce si pe toate celelalte planuri.

Trebuie să vă spun nu numai 
dumneavoastră, așa cum am 
spus-o, dar și conaționalilor 
mei, sincera și călduroasa apre
ciere asupra convorbirilor pe 
care am avut onoarea să le ani 
cu dumneavoastră. în cadrul 
cărora am trecut în revistă 
toate problemele care privesc 
fie și indirect țările noastre, cu 
diferitele noastre concepții deo
sebite, dar paralele.

Eu sînt sigur că și cea de-a 
doua parte a vizitei dumnea
voastră. după ceremonia de 
salut din Roma, va putea con
tinua cu aceeași căldură și 
același interes. De mîine încolo 
veți vedea chipul Italiei, dom
nule președinte, această țară 
care e străbătută de unele ne

lizeze o amplă colaborare și 
cooperare, în toate domeniile, pe 
baza principiilor respectării su
veranității și independenței na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc.

A avut loc, totodată, un 
schimb de vederi în problemele 
internaționale actuale, îndeosebi 
în ce privește situația din Eu
ropa. relevîndu-se dorința co
mună a celor două țări de a în
tări conlucrarea dintre ele în 
vederea edificării, pe continent 
și în lume, a unui climat de 
destindere, pace și cooperare.

Convorbirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă și caldă cordialitate.

președintelui Consiliului de Stat, 
ambasadorul lacob Ionașcu.

Au participat de asemenea: 
Giseppe Medici, Matteo .Mat- 
tcotti, Mauro Ferri, ministrul- in
dustriei, Aldo Moro. președintele 
Comisiei pentru afaceri externe 
a Camerei Deputaților, deputați, 
senatori, ambasadori și membri 
ai corpului diplomatic, reprezen
tanți ai cercurilor economice și 
financiare, ziariști.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
ambianță de cordialitate.

liniști și contestări, dar care sînt 
susținute în cadrul legalității, 
așa cum facem eforturi, fiind 
expresia, poate, a unui element 
inevitabil al progresului eco
nomic și democratic al țării 
noastre. Veți vedea chipul Ita
liei, al oamenilor săi muncitori, 
veți vedea Italia întreprinzăto
rilor. inteligenței și atenției față 
de problemele economiei, veți 
vedea cultura, gindirea și arta 
Italiei. îmi este plăcut să declar 
că amabila doamnă Ceaușescu 
va avea posibilitatea să se în- 
tîlnească cu oameni care țin de 
mediul și cultura sa — oameni 
de știință, cercetători, tinerii 
noștri specialiști.

Acest chip al Italiei pe care 
îl veți vedea în zilele următoa
re poate să rămînă în inima și 
sufletul dumneavoastră.

Doresc, domnule președinte, 
țării dumneavoastră să continue 
progresul economic și social, pe 
care îl privim cu admirație, cu 
cea mai mare solicitudine și o 
mai mare angajare. Noi vă 
oferim maxima colaborare — 
guvernul, întreprinderile parti
culare, întreprinderile cu parti
cipare de stat, — pentru ca să 
contribuim la progresul eco
nomic și social accelerat al țării 
dumneavoastră. Prin aceasta în
deplinim nu numai o datorie 
față de poporul român, ci ne 
exprimăm simpatia , și frăția 
pentru România. Intîlnim^ în 
cuvîntul România cuvîntul 
Roma; simțim în limba dum
neavoastră aceeași rezonanță a 
limbii latine. Noi nu putem să 
nu vorbim de frăție. La iden
titatea de vederi în ce privește 
raporturile internaționale se 
adaugă acele sentimente pro
funde _ale legăturii de sînge, 
care trebuie să rămînă încredin
țate istoriei, să trăiască în sen
timentul nostru latin, în prie
tenia noastră.

Ridic paharul în sănătatea 
domnului Nicolae Ceaușescu, 
președintele României, a doam
nei Elena Ceaușescu, a eminen
telor colaboratori, pentru fe
ricirea națiunii române, pentru 
prietenia noastră tot mai vie și 
mai plină de progres. (Aplauze).
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cil Socialiste România au ros- 
tit alocuțiuni.

S-a semnat, de asemenea, de 
către Ion Pățan și Matteo Ma- 
tteotti protocolul Sesiunii a

ALOCUȚIUNEA PRIMULUI MINISTRU 
GIULIO ANDREOTTI

Domnule președinte,
Permiteți-mi să exprim sa

tisfacția guvernului nostru pen
tru semnarea Declarației So
lemne, a acordului de cooperare 
dintre Italia și România, pen
tru celelalte documente care au 
și fost semnate sau care vor fi 
semnate In curînd.

Pacea lumii este rezultatul 
eforturilor oamenilor de bună
voință care o realizează pentru 
a o salvgarda și pentru a o în
tări. In acest spirit, noi căutăm 
să îmbunătățim în mod constant 
relațiile noastre cu toate națiu
nile, și în mod deosebit cu cele 
care au cu noi, legăturile cele 
mai vețjhi de prietenie și cul
tură. In același spirit, noi ac
ționăm — ca și dumneavoastră 
— cu hotărîre și convingere 
pentru succesul conferinței pen
tru securitatea europeană, care 
va trebui s& fie un nou pas 
înainte pentru liniștea Europei. 
Acum cîteva luni am semnat 
protocolul privind consultări cu 
Uniunea Sovietică.

DECLARAȚIA 
solemnă comună

Republica Socialistă România 
și Republica Italiană, ținind 
seama de relațiile de prietenie 
dintre cele două țări și de afi
nitățile de limbă și de cultură 
dintre popoarele lor,

Animate de dorința comună de 
a realiza aspirațiile de apropie
re și de înțelegere ale popoa
relor român și italian și de a 

J dezvolta și în viitor relațiile de 
| prietenie tradițională, de stimă 
| reciprocă și de cooperare dintre 
i cele două state, de a promova 
I extinderea contactelor în favoa- 
i rea dezvoltării cooperării paș- 
| nice dintre popoarele lor, pe ba

za durabilă a respectării princi
piilor și normelor dreptului in
ternațional,

Dorind să crească aportul ce
lor două țări la cauza păcii și 
a securității în Europa și în 
lume și să contribuie la dez
voltarea cooperării între toate 
statele,

Reafirmi nd atașamentul lor 
față de scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite, care 
proclamă voința popoarelor de 
a da dovadă de toleranță și a 
trăi în pace unul cu altul, in
tr-un spirit de bună vecinătate 
și de a dezvolta relații priete
nești intre toate națiunile, con
știente de responsabilitatea care 
incumbă tuturor statelor, indi
ferent de mărime, nivel de 
dezvoltare, sistem politic, eco
nomic și social, pentru instau
rarea unui climat de pace și 
securitate în lume și pentru 
dezvoltarea relațiilor prietenești 
și de cooperare între toate 
țările și reamintind că toate 
statele, fără nici o deosebi
re, au dreptul și obligația de a 
participa la soluționarea pro
blemelor internaționale care le 
privesc,

Convinse că respectarea de
plinei suveranități și a egali
tății în drepturi a tuturor state
lor constituie baza durabilă a 
cooperării, securității și a păcii 
internaținale,

Reafirmînd dreptul și îndato
rirea tuturor statelor de a coo
pera Intre ele în diversele do

Întîlniri cu tovarășii Luigi Longo și Enrico Berlinguer
Secretarul general al Parti

dului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu, au fă
cut, marți după-amiază, la Gen- 
zano, localitate lîngă Roma, o 
vizită președintelui Partidului 
Comunist Italian, Luigi Longo, 
și tovarășei Bruna Longo. To
varășul Luigi Longo și tovară
șa Bruna Longo au mulțumit 
frățește tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru acest plăcut 
gest de prietenie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Luigi Longo au avut o con
vorbire desfășurată într-o at

IV-a a Comisiei mixte de coo
perare româno-italiană, pre
cum și Acordul de navigație 
maritimă, care poartă semnă
tura miniștrilor afacerilor ex
terne ai României și Italiei.

Accentuînd — pe linia res
pectului reciproc și a clarității 
de intenții — raporturile noas
tre cu țări avînd un sistem po
litic diferit de al nostru, noi 
dorim să aducem, în același 
timp, un omagiu coexistenței 
pașnice și respectării principi
ilor neamestecului în treburile 
interne, al suveranității națio
nale a altor state. Și am vrea, 
de asemenea, să constatăm că 
în acest sens există o preocupa
re și față de tineret, pentru a-1 
smulge filozofiei neînțelegerii 
și pentru a-1 forma nu în spi
ritul intoleranței, ci al bunel 
conviețuiri.

Aș dori să închei spunind eă 
după 2 000 de ani ar fi momen
tul ca politica tuturor țărilor să 
depășească deosebirile pe care 
un poet al nostru, Ovldiu, mori 
pe pămîntul românesc, în exil, 
le-a fixat în cuvintele pe care 
le putem tălmăci : văd lucrurile 
bune și le aprob și nu le urmez 
pe cele rele.

menii ale relațiilor internațio
nale,

Avînd in vedere importanța 
menținerii și întăririi păcii in
ternaționale bazată pe libertate, 
egalitate, justiție și respectarea 
drepturilor fundamentale ale o- 
mului și a dezvoltării de rela
ții prietenești intre state, indi
ferent de sistemele lor politice, 
economice și sociale sau de ni
velul lor de dezvoltare.

Conștiente că trebuie depuse 
eforturi crescinde, atit pe plan 
național, cit și internațional pen
tru a se asigura un progres mai 
rapid al țărilor în curs de dez
voltare, pentru eliminarea de
calajului existent între acestea 
și țările dezvoltate,

I. Declară solemn că relațiile 
lor reciproce, ca și cu toate ce
lelalte state, sint fondate pe 
normele dreptului internațional 
și pe principiile și scopurile 
Cartei Națiunilor Unite ; ca ur
mare, ele se bazează pe prin
cipii, cum sînt:

1. Dreptul sacru al fiecărui 
stat la existență. la indepen
dență, la libertate și la suve
ranitate națională.

2. Egalitatea în drepturi a 
tuturor statelor și. prin urmare, 
dreptul fiecărui stat de a parti
cipa la examinarea și soluțio
narea problemelor internaționale 
care îl privesc.

3. Dreptul inalienabil al tu
turor popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta și de a alege și 
dezvolta liber sistemul lor po
litic, economic și social, con
form voinței și intereselor pro
prii, fără nici un fel de amestec, 
presiune sau constringere ex
ternă.

4. Abținerea de a recurge 
la amenințarea sau la fo
losirea forței împotriva altui 
stat, sub orice pretext, fără 
a aduce prejudiciu dreptului na
tural de legitimă apărare in
dividuală sau colectivă al fie
cărui stat, conform articolului 
51 al Cartei Națiunilor Unite.

5. Abținerea de a recurge la 
amenințarea sau 1a folosirea 
forței împotriva independenței 
politioe a oricărui stat sau pen

Pentru
Republica Sociaiistâ România,

NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Consiliului de Stat

GEORGE MACOVESCU
ministrul afacerilor externe

mosferă de prietenie frățească, 
ce caracterizează relațiile din
tre cele două partide. In cursul 
convorbirii, la care au partici
pat Sergio Segre, șeful Secției 
externe a C.C. al P.C.I., tova
rășul Luigi Longo și-a exprimat 
deplina satisfacție față de vi
zita în Italia a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și față de 
dezvoltarea pozitivă a relațiilor 
dintre Italia și România.

Âu fost examinate apoi pro
bleme de interes comun pri
vind acțiunile îndreptate spre 
destinderea internațională, secu
ritatea și cooperarea în Eu
ropa.

ALOCUȚIUNEA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule președinte al Con
siliului de Miniștri,

Domnilor miniștri, 
Domnilor,
Aș dori să exprim satisfacția 

mea. a guvernului și poporului 
român, pentru faptul că astăzi 
am semnat împreună cu dum
neavoastră Declarația solemnă 
și Acordul de cooperare econo
mică pe termen lung. Aceste 
două documente dau o nouă di«- 
inensiune și o nouă perspectivă 
relațiilor de colaborare dintre 
țările și popoarele noastre. Este 
adevărat că România și Italia au 
în trecutul lor multe iucruri co
mune, au la bază originea lati
nă. o colaborare — în multe îm
prejurări' — în scopul progre
sului și al, dezvoltării civiliza
ției. Dar, mai cu seamă după 
cel de-ai doilea război mondi
al, și, îndeosebi, în ultimii ani, 
relațiile dintre România și Ita
lia au cunoscut o puternică 
dezvoltare.

Sîntem țări cu orlnduri so- 
cial-politice diferite ; dar aceas
ta nu constituie o piedică — și 
nu trebuie să constituie o Pie
dică — pentru dezvoltarea unei 
largi colaborări în toate dome
niile de activitate. De altfel, 
trăim o asemenea epocă a isto
riei omenirii cînd se pune cu 
putere la ordinea zilei asigu
rarea unor noi relații între po
poare, bazate pe deplina egali
tate în drepturi, pe respectul in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecului în trebu

tru a viola frontierele interna
ționale existente ale altui stat 
sau ca mijloc de reglementare 
a diferendelor internaționale, 
inclusiv diferendele teritoriale 
și chestiunile referitoare la 
frontierele de stat.

6. îndatorirea statelor de a 
reglementa toate diferendele 
lor internaționale numai prin 
mijloace pașnice. (

7. Dreptul și îndatorirea sta
telor, indiferent de sistemul lor 
social sau politic, de a coopera 
intre eie în diverse domenii în 
scopul menținerii păcii și secu
rității internaționale și de a fa
voriza progresul economic și 
social al tuturor națiunilor.

8. Neamestecul, sub nici un 
pretext, în problemele care țin 
de competența națională a unui 
stat

în interpretarea și aplicarea 
lor, aceste principii fundamen
tale ale dreptului internațional 
sint legate între ele și fiecare 
principiu trebuie interpretat în 
contextul celorlalte principii. 
Ele trebuie să fie respectate ri
guros de către toate statele, in 
relațiile lor reciproce, și nici o 
violare a unuia dintre aceste 
principii nu ar putea fi justifi
cată niciodată și în nici o Îm
prejurare.

II. Proclamă voința lor co
mună :

— de a lărgi și aprofunda re
lațiile de cooperare dintre cele 
două state în toate domeniile 
de interes comun ;

— de a dezvolta, pe, planuri 
multiple și la diverse nivele, o 
cooperare reciproc avantajoasă 
în domeniile economic, comer
cial, industrial, științific și 
tehnic între cele două țări ;

— de a favoriza schimburile 
culturale și în domeniul învă
țământului ;

— de a dezvolta și aprofunda 
prietenia tradițională dintre 
cele două popoare, cea mai 
bună cunoaștere reciprocă a 
valorilor lor și apropierea, prin 
cooperare, schimburi în dome
niile culturii, artei și informa
țiilor în toate domeniile, prin 
alte forme de legături, ca și

In cursul serii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o con
vorbire cordială cu tovarășul 
Enrico Berlinguer, secretar ge
neral al P.C.I. La întîlnire au 
participat tovarășii : Ion Pățan, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
Agostino Novella, membru al 
Biroului Politic și președinte al 
Comisiei pentru politica inter
națională, Sergio Segre, mem
bru al Comitetului Central și 
șeful Secției externe a C.C. al 
P.C.I.

Convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Luigi Longo 

rile interne, pe respectarea 
dreptului fiecărei națiuni de 
a-și alege calea dezvoltării așa 
cum o dorește.

Documentele pe care le-ani 
semnat astăzi dau expresie atît 
relațiilor cit și realității actuale 
în raporturile dintre România și 
Italia, exprimă dorința celor 
două guverne, a celor două po
poare de a acționa și în viitor 
pentru extinderea colaborării și 
cooperării lor multilaterale. Dar, 
în același timp, ele au și o 
însemnătate mai largă, interna
țională aș putea spune, pen
tru că înscriu principii și anga
jamentele popoarelor și guver
nelor noastre do a face totul 
pentru o colaborare largă între 
toate națiunile lumii, pentru o 
lume mai dreaptă, mai bună. 
Iată de ce apreciez că atît De
clarația solemnă, cit «1 Acordul 
de cooperare economică de lun
gă durată au o mare însemnă
tate pentru viitorul relațiilor 
dintre popoarele noastre, pre
cum șî pentru contribuția pe 
care popoarele noastre o pot a- 
duce atît la înfăptuirea secu
rității în Europa, cit și la pacea 
internațională.

Aș dori, încă o dată, să ex
prim convingerea și hoiărîrea 
României de a acționa in spiri
tul acestor documente, pentru a 
pune noi baze colaborării noas
tre, în așa fel' Incit trecutul co
mun să fie confirmai de un 
prezent comun și să făurim un 
viitor mai bun. mal fericit po
poarelor noastre.

prin contacte Intre cetățenii ce
lor două țări.

Proclamă voința lor comuna :
1. De a colabora între «Le și 

cu celelalte state în scopul în
tăririi rolului Națiunilor Unite, 
pentru a asigura respectarea 
principiilor și realizarea scopu
rilor înscrise în Cartă.

2. De a aduce o contribuție 
mai mare la soluționarea pro
blemelor internaționale în inte
resul tuturor popoarelor con
form principiilor și normelor 
dreptului internațional.

3. De a dezvolta relațiile de 
prietenie și cooperare cu toate 
statele, de a acționa în scopul 
adoptării de măsuri eficiente 
în domeniul securității și de
zarmării, de natură să conso
lideze destinderea, pacea, în
crederea și cooperarea In Eu
ropa și în întreaga lume.

III. Dorind să asigure apli
carea principiilor și, realizarea 
obiectivelor conținute In pre
zenta Declarație. Republica So
cialistă România și Republica 
Italiană declară voința lor co
mună de a aprofunda și lărgi 
consultările dintre ele, fie pe 
cale diplomatică normală, fie 
prin consultări regulate la di
verse nivele.

Aceste consultări, care nu vor 
aduce prejudicii obligațiilor in
ternaționale pe care le au cele 
două părți și nici celorlalte sis
teme de consultări prevăzute 
de acordurile în vigoare dintre 
ele vor avea ca obiect : ches
tiunile referitoare la dezvolta
rea relațiilor bilaterale dintre 
cele două țări ; problemele in
ternaționale de interes comun, 
inclusiv cele examinate de or
ganizațiile internaționale ale 
căror membre sînt cele două 
țări și în special de O.N.U. ; 
orice altă chestiune asupra că
reia cele două părți vor consi
dera util să facă schimb de 
păreri.

Făcută la Roma, la 22 mai 
1973, în două exemplare, fie
care în limba română și ita
liană, ambele texte avînd va
loare egală.

Pentru
Republica Italiană, 

GIULIO ANDREOTTI 
președintele Consiliului 

de Miniștri
GIUSEPPE MEDICI 

ministrul afacerilor externe

și Enrico Berlinguer au evi
dențiat înaltul nivel al relații
lor dintre cele două partide si 
voința comună de a le dezvol
ta în viitor în interesul colabo
rării și al unității mișcării co
muniste^ și muncitorești.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Luigi Longo șl Enrico Berlin
guer și-au exprimat convinge
rea că dezvoltarea relațiilor din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Italian va 
favoriza extinderea în conti
nuare a relațiilor de prietenie 
și de cooperare între Italia și 
România.
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gîndițî, munciți și trăiți ca
TÎNĂR COMUNIST

„Dătâ vrei să trăiești cu adevărat, 
nu trebuie să faci nimic de mintuială

ne declară IOAN CUȘNIR, de la Combinatul de celuloză și hîrtie-Suceava —

— Tovarășe Cușnir, sînteți 
aici, la Suceava, chiar din pri
ma dumneavoastră zi de ingi
nerie și tot cam de atunci, ti
nerii combinatului v-au ales 
secretar al cojnitetului U.T.C. 
Așadar, de cinci ani îmbinați 
activitatea profesională cu cea 
politică și obștească, iar din cîte 
am avut prilejul să aud, le-ați 
îmbinat bine.

— Știu, așa se zice. Cu toate 
astea, eu personal îmi dau sea
ma că se putea munci și mai 
bine.

— Vă nemulțumește ceva ?
— Nu-i asta ; însă dacă te-ai 

mulțumi întotdeauna cu ceea ce 
faci, n-ar mai fi loc pentru 
perfecționarea ta, a muncii 
tale, or, știm că de perfecționat 
te poți perfecționa mereu, toată 
viața.

— Care a fost și de fapt care 
este principiul după care vă că
lăuziți în munca cu oamenii, în 
cazul nostru cu tinerii ?

— Exemplul personal. în fe
lul acesta ai posibilitatea să te 
și verifici pe tine însuți. Dacă 
cei din jur îți urmează exem
plul, înseamnă că da, ai reali
zat ceva, că ai ajuns la un ni
vel pe care și ceilalți vor să-1 
atingă; în general, oamenii vor 
să-i urmeze pe cei mai buni 
dintre ei.

— Dumneavoastră sînteți 
printre cei mai buni ?

— Nu spun asta. Dar, oricum, 
îmi dau silința. De fapt, între 
noi fie vorba, e destul de greu 
să fii și bine cotat profesional, 
compartimentul de care răs
punzi îndeplinindu-și sarcini
le de plan și calitate și, în ace
lași timp, să-ți găsești suficien
tă vreme pentru a nu rămîne 
deficitar nici în munca de răs
pundere în organizație. într-o 
perioadă, de pildă, am avut la 
unele organizații din combinat 
tineri care activau frumos în 
U.T.C., fără a avea însă ran
damentul așteptat și în produc
ție.

— Ce ați făcut cu ei ?
— Dacă am spune că s-a dus 

numai muncă de lămurire, n-am 
spune totul. Acolo unde a fost 
cazul, ne-am'lipsit chiar de 
calitatea lor de activiști U.T.C. 
Pentru noi, în primul rînd con
tează producția, e limpede. Cre^ 
că n-avem dreptul să menținem 
în activul nostru oameni care 
nu-și fac normele, care dau 
rebuturi, care nu-și lărgesc cu
noștințele de cultură generală, 
sub motivul că au alte sarcini, 
în afara producției.

OMUL DREPT
„Formidabil! Ca să vezi ce 

e omul! Puteai să te aștepți 
din partea lui la una ca asta? 
Un băiat atit de serios, de 
politicos, de capabil, de ma
nierat, de atent cu toată 
mea, bun familist — și

lu-
Să 

facă el una ca asta?! Sâ

meni „pozitivi", ei știu

fure?!"
La mijloc poate fi o super

stiție și o naivitate a unora. 
Aceștia își imaginează că un 
tip manierat sau politicos, un 
tip sîrguincios la slujbă sau 
bun familist nu poate fi, in 
același timp, și un hoț. Reali
tatea ne-a dovedit că poate. 
Că cei care ascund sau pre
meditează o faptă urită sau 
mîrșavă își compun anume 
(uneori cu o ostentație care 
ne scapă) o mască de oa- 

facă astfel incit să li se re
marce tocmai acele trăsături 
false, tocmai fardurile cu care 
își machiază caracterul mo
ralitatea. Cu ani în urmă, am 
asistat la Cluj la un proces 
de anvergură, intentat unei 
bande de delapidatori („dela
pidatori" — iată ce cutinî 
prețios s-a găsit pentru a o- 
croti sensibilitatea hoților!). Ce 
ieșea din comun în acest pro
ces ? Faptul că șeful bandei 
era chiar șeful instituției (era 
vorba de o cooperativă), un 
tip despre care aproape toti 
salariații credeau că este de 
o cinste ireproșabilă, un om 

i integru pînă la fanatism, care 
i-a beștelit public pe cei care 
au încercat să-i ofere diferi
te „atenții", care vorbea în 
ședințe ore în șir, bătînd cu 
pumnii în masă, despre grija 
pentru avutul obștesc, care 
l-a demascat public și l-a 
sancționat exemplar pe un 
paznic care furase o seîndu- 
rică în valoare de doi lei și 
jumătate. Ei bine, acest voi
nic apărător al avutului pu
blic jefuise cooperativa îm
preună cu rudele sale (pe 
care le angajase pe posturi 
cheie) de aproape două sute 
de mii de lei. Culmea este 
că chiar și acolo, în fața ju
decătorilor, el susținea că a- 
vutul obștesc este un lucru 
sfînt și intangibil și că nu-și 
poate explica în nici un chip 
cum de a putut comite o fap
tă atit de nelegiuită.

în cazul răufăcătorilor în- 
răiți, desigur, faptele par ceva 
mat limpezi și nu necesită co

V

— După cîte văd. puneți mare 
accent pe conștiința profesiona
lă.

— Exact. Aceasta este. de 
fapt, și unul din principiile de 
bază ale normelor eticii și echi
tății socialiste. Fără o înaltă 
conștiință profesională, degea
ba vorbim de responsabilitatea 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor încredințate, de in
toleranța față de chiul, față de 
superficialitaie sau indiscipli
nă în muncă. în ultimă instanță, 
cred că această conștiință esta 
cartea de vizită a noastră ca 
cetățeni, ca patrioțL

— Vizitind combinatul, discu
ți nd și cu tovarășa secretara a 
comitetului de partid pe între
prindere, am tras concluzia câ 
tinerii de aici, organizația 
U.T.C. din combinat și-au ciș- 
tigat deja un bun prestigiu. Ați 
primit, pentru rezultatele de 
anul trecut, Drapelul de fruntaș 
și Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.C., iar un număr de uteciști 
au fost chiar decorați. Ei bine, 
a fost ușor să ajungeți aici ?

— Scurt i n-a fost ușor. Dim
potrivă, a fost greu, greu de 
tot, pînă cînd am izbutit să 
mobilizăm întreg colectivul de 
tineri — și rețineți, peste 80 la 
suta din angajații noștri au sub 
30 de ani — la îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor, pentru 
integrarea lor în ritmul speci
fic combinatului. Știți, marea 
majoritate a muncitorilor noș
tri sînt recrutați din satele din 
împrejurimi. Nu erau obișnuiți 
cu rigurozitatea programului de 
lucru, cu disciplina muncito
rească, în plus, unii aveau ne
cazuri chiar în privința cali
ficării. De pildă, nu o dată, în 
timpul campaniilor agricole, 
oamenii mai lipseau de la lu
cru, pe motiv că trebuie să-bî 
însămînțeze ori să-și prășească 
lotul personal. Nu înțelegeau 
toți că. într-o întreprindere in
dustrială, bunul mers al produc
ției depinde chiar și de prezen
ța unui singur om.

— Așadar, revenim la norme
le eticii și echității socialiste...

— Nu, nu revenim ; cred ci 
întreaga noastră discuție este 
ancorată în aceste norme.

— Dumneavoastră, ca secre
tar al comitetului U.T.C.. con
siderați că ați folosit Intotdea-* 
una în munca cu oamenii cele 
mai potrivite metode ?

— Poate nu întotdeauna, 
ori m-am lăsat furat de ___
mite aparențe, am tras, cred.

Une- 
anu-

unele concluzii pripite în apre
cierea unor situații, am trecut 
cu vederea unele abateri aie 
tinerilor, în nădejdea că aceștia 
se vor îndrepta de la sine. E 
adevărat, în unele cazuri s-au 
îndreptat, în altele insă, nu. 
Mi-am dat seama atunci că e 
nevoie de intransigență, că in
disciplina, superficialitatea,
chiulul nu trebuie tolerate cu 
nici un chip. De fapt, sfi
vins că toate «ceste așa-zise 
,.hopuri* m-au făcut și pe mine 
sâ-i cunosc mai bine pe tâneri. 
m-au determinat sâ tatru in 
viața și problemele tor, intr-un 
cmînt, m-au ajutat să cresc sâ 
eu. să-ou onorez eft se poate 
mai bine calitatea de secretar 
ai orgazizatiei. Eu unul iaci în
chipui că na exista cm car-e. 
privind in urmă, să vacă rt-znr 
luciu, numai un spațiu neted. îa 
urmă râmln oricua pari, er_» 
mai adine întipări alin suj 
puțin adinei.. Temi • să stil *â-i 
privești, să-i analizezi, să-i jksî 
tn eprubetă, ea să folosesc un 
termen de-al nostru, ce-a. mi- 
miștilor, și sâ tragi rele mai po
trivite concluzii pentru prejr* ta
rea pașilor care vor urma. P*en 
tru că, dacă vrei să trăiești cu 
adevărat, nu trebuie sâ merr 
prin viață ea la p-limbare. na 
trebuie să faci nimic de m*n- 
tuialâ...

— Din cîte !r. pre
zent aveți destule satisfacții le
gate de oamenii cu care lucrau

— Avem.
— Care a fost ultima dintre 

ele?
— Dificil ce spus. M-aș opri 

totuși la cazul Emiliei Rotaru, 
o tînără care, datorită modulai 
în care s-a integrat în colectiv, 
datorită climatului din organi
zația U.T.C. din care face par
te. a dat recent o dovada fru
moasă de conștiință profesiona
lă. Emilia Rotaru a absolvit la 
zi liceul teoretic, s-a angajat la 
noi ca muncitoare, iar în pre
zent este calificată și lucrează 
foarte bine. Ei bine, i s-a pro
pus să treacă la o altă mancă, 
într-un birou. A refuzat Ne-a 
spus : „Ce sâ fac. vor sâ mă 
ia la administrativ, eu na do
resc asta. venit ai ti <â ml 
rahfSr, nu sâ stau cu nasul ta 
hîrtii. Vreau sâ râmîn în sec
ție si cînd m-ol simț. !n stare 
să dau examen de aimriere la 
cursurile de sulMngineri-. 
reste. a rămas la locul 
muncă. Apoi, un exempl 
secția mea, suoranumitâ 
tie n*. Un colectiv de aiti, din

de ION BĂIEȘU

mentorii prea întinse sau sub
tile. Pe noi ne interesează a- 
cel tip de om care nu e îr^ 
stare de gesturi care să le
zeze societatea, ființă ono
rabilă socialmente, cu o con
duită generală bună, dar care 
e capabilă, totuși, în anumite 
împrejurări, de fapte care par 
stupefiante și inexplicabile. 
Pe vremea, nu chiar atit de 
îndepărtată, cînd îndeplineam 
sarcina de redactor al rubri
cii „De la om la om", m-a 
vizitat la redacție o tînară 
muncitoare care lucra chiar la 
Casa Scinteii. Ea nu dorea să 
mi se adreseze în scris, „ofi
cial", ci direct, ca... de la 
om la om, adică să-mi spu
nă o anumită nefericire strict 
personală, iar eu să-i ofer 
sfatul care să rezolve situa
ția. Se căsătorise doar de un 
an de zile cu un tînăr minu
nat, pe care îl iubea și care 
o iubea și el, un băiat care se 
comporta excelent la servici, 
care avea sarcini obștești im
portante (era locțiitor al secre
tarului organizației U.T.C.), 
care se comporta foarte fru
mos cu ea, în general, dar 
care, uneori, acea momente 
cînd își pierdea ..uzul rațiu
nii" și o batea. De ce ? Fie 
din gelozie, fie pentru că era 
nervos. Asta nu-și explica fî- 
năra soție ți dorea sâ afle de 
la mine : cum e posibil că un 
băiat atit de hun in general, 
cu atit de multe calități, are 
în intimitate asemenea ieșiri 
regretabile ? Bineînțeles, ea 
nu dorea să se afle despre a- 
ceste fapte care ar fi putut să 
dăuneze reputației lui, nu do
rea nici să stau de vorbă cu 
el, nu dorea decit un sfat. 
I-am răspuns că nu sint ra
bin, ca să am răspunsuri di
nainte pregătite pentru orice 
întrebare, și că aș putea să-i 
ofer „serviciile" mele doar în 
cazul în care vine și cu so
țul, pentru a sta de vorbă, 
deschis, între șase ochi. „Nu, 
mi-a răspuns ea, nu vreau ca 
el să știe că am fost la dum-

con

electrician, lucrind la o instalație automatizare a
unui tablou de forță Foto : O. ARC ADIE

aâe es^
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ne a voastră, mi-a interzis 
spun cuiva că mă bate. Țin 
foarte mult la el, nu creau 
sâ-i produc vreo dificultate". 
I-am explicat că, într-o căsni
cie. mai alei tinâ'ă, once ^de
fecțiune" trebuie îndreptată 
imediat și la timp, pentru a nu 
se transforma intr-un viciu 
perpetuu. I-am mai explicat, 
de asemenea, că soțul ei nu 
poate fi apreciat ca un Jhnâr 
minunat", din moment ce a- 
casă, m familie, sâcîrșește ces
turi atit de joase și regreta
bile. Dar „pacienta" mea nu 
m-a mai ascultat, mi-a mul
țumit și a plecat. S-a întors 
peste citeva luni, ca să-mi 
dedare că lucrurile s-au agra
vat și că mă roagă să stau, 
totuși, de vorbă cu d, in 
numele ei. Iar eu, luindu-mi 
tieaba în serios, i-am chemat 
la discuție și pe alți cițica ti
neri, prieteni de-ai săi, o dis
cuție aparent pur teoretică 
despre comportarea unui ti- 
năr înaintat în societate ți in 
familie, discuție despre care, 
ziceam eu, aș dori să scriu 
în ziar. Nu știu dacă vinova
tul a bănuit sau nu că dis
cuția provocată de mine a 
fost un truc, dar a tăcut tot 
timpul, a evitat să-și spună 
părerea, ceea ce mi s-a pă
rut un semn bun. Cert este că 
urmările au fost bune.

De fapt, încercăm să de
monstrăm aici, cu exemplele 
de mai sus, că omul drept 
este cel care are, așa cum se 
arată in „Proiectul de norme 
ale vieții și muncii comuniș
tilor", o conduită ireproșabi
lă în toate împrejurările vie
ții. Pentru cel care dorește 
să-și însușească înalte trăsă
turi morale nu există momen
te în care morala comunistă 
se aplică, și momente ci nd nu 
se aplică, momente în care el 
își poate îngădui dereglări și 
circumstanțe atenuante. Profi
lul moral-politic al tînărului 
comunist este osmoza ferici
tă a tuturor calităților și tră
săturilor de caracter pozitive, 
un echilibru armonios al tu
turor faptelor mici și mari, 
care construiesc. împreună, o 
personalitate umană demnă de 
timpul său.

„Nu toți oamenii — spu
nea Petrarca — pot fi Cice
roni și Platoni, Virgili sau 
Homeri. dar toți pot fi oa
meni buni". 

care i-as aminti 
Tironeac. 5 
Vasile Apâi 
curind un 
hirtie, car 
porta, cu 
voluntare. De^ 
ceasta se va 
Titâțx suficie 
interne, 
spun, e 
a pășit 
tul. asa cum

La cao
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li—2? iunie — sesiunea de 
vară — și 20—31 august — 
sesiunea de toamnă. La am
bele sesiuni se pot prezenta 
atit absolvenții promoției 
1973 cît și cei din seriile mai 
vechi, dintre anii 1968—1972 
— dacă l-au susținut o sin
gură dată pînă acum ; absol
venții care au candidat de 
două ori, neintrunind medii
le de trecere, au posibilita
tea să se prezinte, pentru ul
tima oară, la una din sesiu
nile acestui an.

In vederea bacalaureatu
lui s-au constituit peste 1 000 
de comisii examinatoare — 
țn fruntea cărora se află 
cadre didactice universitare.

Ne alăturăm urările noas
tre de succes, noii promoții 
de candidați la bacalaureat.

M. V.
Foto. V. RANGA

UTECIȘTII DIN CAPITALA
n

Caoeepată £ cesfașarata Ia 
:5eea a-.trenării tuturor uner.- 
tor cu toate energiile lor la’in- 
c-epLr-irța exemplară a angaja- 
rnernilui patriotic ai comuniști
lor om Capitală, asumat in Con
ferința extraordinară a organi
zație; municipale de partid, în
trecerea la care participă ute- 
c-stn bucuresteni a pornit de la 
obiectivul primordial al realiză
rii eu Înaltă responsabilitate a 
sarcinilor zilnice de producție de 
către fiecare tinăr în parte. 
A--.nd la oaza sa angajamente 
individuale și colective, ferme 
șt concrete. întrecerea tinerilor 
a devenit in foarte scurt timp 
_n cadru optim al afirmării 
inițiativei personale, al dăruirii 
Si patosului tineresc. Uteciștii 
de la ^Danubiana" și-au propus 
ce pildă, să dea peste planul a- 
cesrui an 8 000 anvelope din 
cele 22 000 care reprezintă anga
jamentul colectivului. în trimes
trul intii ei raportează deja li- 
rrarea suplimentară a peste 
2080 de anvelope în valoare de

CL’rmare din pag. I) 
xamene. a practicii de vară, a 
vacanței mări.

— Să începem eu primul 
punct din enumerarea eve- 

* nimentelor studențești ce 
vor urma — sesiunea de 
examene.

— Programul prevede în acest 
sens intensificarea muncii po
litice ia grupe și ani in vederea 
cuprinderii tuturor studenților 
Intr-un efort susținut de pre
gătire profesională. pentru 
respectarea cu strictețe a nor
melor disciplinei universitare. 
S-a stabilit ca in ani și gru
pe să se concretizeze măsu
rile pentru demararea în bune 
condițiuni a sesiunii, să se 
analizeze situația fiecărui stu
dent, stadiul pregătirilor pen
tru examene, al îndeplinirii 
unor obligații de presesiune <: 
să se intervină operativ, cu 
sprijinul cadrelor didactice, ir 
cazul râmîrierilor în urmă. Sini 
consilii ale U.A.S.C. care au de
vansat această dată, avind ini
țiativa unor măsuri proprii, efi
ciente cu mult înaintea plena
rei. Președintele Consiliului 
U.A.S.C. din Centrul ur.iversitai 
București, de pildă, vorbea ia 
plenară despre faptul că A-SX^ 
prin activitatea ce o desfășoară 
se afla de acum in sesiune, ur- 
mînd să intre în perioada de 
practică. Și aceasta nu repre
zintă o figură de stil, ci o rea
litate care trebuie urmată fiind. 
de altminteri, proorie și altor 
consilii ale U.A.S.C.

Considerăm că factorul sti
mulativ il constituie menținerea 
la ordinea zilei in viața colec
tivelor studențești a chemării 
la întrecere lansată înainte de 
sesiunea din iarnă de către 
Consiliul U.A.S.C. din Centrul 
universitar București. Rezulta
tele sesiunii care începe sîr.t 
decisive pentru calitatea bilan
țului anului universitar, ca și 
pentru concretizarea obiective
lor chemării. Trebuie întreținut 
spiritul de emulație care a 
dinamizat munca politică în ani 
și grupe ca urmare a lansării 
chemării, și e locul să amin
tesc aici că asociațiile timișore
ne au particularizat întrecerea 
lansînd un concurs pentru ocu
parea primelor trei locuri de 
grupe fruntașe' ale facultăților. 

aproape 3 milioane leL Co.egii 
tor de la Uzzra de pompe inre- 
gisxreazâ o depâș.re a planului, 
pe aceeași perioadă, cu 258 
pompe catefona I si 28 :one 
piese turnate. în secția scule 
aseti ietoare a Uzmex ce mecani
că fină, -rgamzața U.T.C. se 
m.ndrefto cu 3 008 cuțite de 
strung, realizate suplimentar, in 
întrecere. Dar exemplele sint 
tot atit de numeroase cite orga
nizații sint. Să reținem in acest 
caz. un altul, mai sintetic, mai 
sugestiv. în Conferința munici
pală a U.T.C., tinerii s-au an
gajat printre altele sâ realizeze 
prin invenții, inovații și rațio
nalizări economii valorînd 
16 milioane lei. Numai in pa
tru luni însă, ei înscriu în bi
lanțul. succeselor lor suma de 
15 730 179 lei economii în special 
prin folosirea gindirii și creației 
tehnice.

Străduințe și mai mari însă 
vor fi depuse de aici inaihte. ca 
urmare a complexității sarcini
lor in perioada care urmează, 
în lumina indicațiilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie — 
martie, în spiritul măsurilor 
stabilite la ședința comună a 
Comitetuluț, Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a Consiliului 
de Miniștri, organizațiile U.T.C. 
din Capitală își propun in
tensificarea acțiunilor educa
tive în sensul folosirii mal 
depline de către toți tinerii a 
timpului de muncă și a capaci
tăților de producție, pentru spo
rirea mai accentuată a produc
tivității muncii, îmbunătățirea 
continuă a calității produselor 
și diminuarea cheltuielilor ma
teriale. O preocupare de perma
nentă actualitate rămîne recru
tarea și pregătirea forței de 
muncă pentru generalizarea 
schimbului II și extinderea 
schimbului III, în toate unită
țile, intensificarea acțiunilor de 
reciclare pentru toate categoriile 
de tineri.

Sînt exigențe reformulate încă 
o dată de organizațiile U.T.C. 
din Capitală la recenta Plenară 
a Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., chemată sâ ana
lizeze stadiul îndeplinirii anga
jamentelor tinerilor în întrecere 
și să dea un nou impuls acestei 
întreceri. în căutările sale pen
tru amplificarea eficienței mun
cii politice și a vieții de orga
nizație, pentru dinamizarea în
tregii activități educative în rîn
dul tineretului, 
municipal a găsit 
pregătirea și organizarea plena
rei o modalitate nouă, practica 
și eficace. Ea constă in desfă
șurarea plenarei paralel cu 
instruirea activului U.T.C.. ceea 
ce-i conferă o cuprindere in
comparabil mai largă, un ca
racter deschis, de analiză și 
decizie mai expresiv și opera
tiv. „Pe lir.gâ faptul că întrunim

CDmitetul 
chiar (n

tirea 
nii: 
de

— Sint însă de soluționat 
și probleme organizatorice, 
social-administrative pentru 
sesiunea care se apropie. 
Cum intervin asociațiile in 
această direcție ?

— Pe baza concluziilor des
prinse cu ocazia adunărilor de 
an ori grupe, consiliile U.A.S.C., 
împreună cu organele de în- 
vâțâmînt. iau măsurile co- 
respunzătoare pentru pregă- 

și desfășurarea sesiu- 
organizarea cursurilor 

sinteză, a consultațiilor.

ORA FIERBINTE
A SESIUNII!

judicioasă aplanificarea foarte '
datelor examenelor, precizarea 
c rarului prelungit pentru bi
blioteci. amenajarea sălilor su
plimentare de lectură, îmbogă
țirea materialului documentar 
al bibliotecilor și sălilor de 
studiu, asigurarea unei at
mosfere de riguroasă disciplină 
în cămine, a meniurilor îmbu
nătățite la cantine.

Trebuie cunoscut că activita
tea desfășurată de asociații nu 
se întrerupe in sesiune. La nivel 
de facultate și institut se for
mează colective din rîndul ca
drelor didactice tinere, care să 
lucreze sub îndrumarea consilii
lor U.A.S.C. : acestea vor asi
gura desfășurarea muncii poli
tice, a agitației audiovizuale. 
Vor fi puse în atenția opiniei 
studenților rezultatele la exa
mene snmulindu-se participarea 
integrală la sesiune. împreună 
cu organele de învățămînt, a- 
ceste colective vor analiza pe
riodic rezultatele examenelor 
și vor interveni operativ cu 
măsuri de natură să corecteze 
unele neajunsuri.

— Și perioada care ur
mează sesiunii este, intr-un 
fel, tot o sesiune — a mun
cii in producție, un examen 
dat de studenți, dar și de 
organizatorii practicii. Se

ganizații, esjtmd 
țiative de .fem 

‘ cativă și îristru<

alături de membrii comitetului, 
întreg aparatul U.T.C din Ca- 
pitaiă. plus membrii birourilor 
comitetelor Gin sectoare, o sin
gură data pentru instruire si 
plenară, eliminir.d excesul de : 
ședințe — realizăm concomitent | 
dezideratul lărgirii democra- . 
turnului organizației — ne j 
declară tovarășul George Gbe- 
noiu, prim secretar al Comite
tului municipal București al 
U.T.C. Posibilitatea participării 
unui număr cît mai mare de 
activiști și tineri la dezbaterile 
și deciziile noastre crește evi
dent și, în aceeași măsură, se 
lărgește posibilitatea comitetu
lui municipal de a sesiza și 
pătrunde mai operativ starea de 
lucruri din organizații, de a 
interveni prompt acolo unde este 
nevoie de ajutorul său. Prima 
experiență atestă convingător 
acest punct de vedere. Dacă o 
comparăm cu celelalte plenare 
ale noastre, putem constata o 
creștere simțitoare a bogăției 
de informații, propuneri, iniția
tive vizînd mobilizarea mai ac
tivă a tuturor tinerilor la în
deplinirea angajamentului nos
tru — cincinalul în patru ani și 
jumătate".

Ce cuprinde planul nostru de 
măsuri în continuare? Acțiuni 
concrete, specifice pentru a- 
ceastă etapă a întrecerii, dar, 
în primul rînd, își propune o 
susținută generalizare a expe
rienței valoroase -â multor or- 

. ganizații, extinderea unor Ini- 
.4- eficiență e&u-

-------- .-.^ux’uctiivă care să 
propulseze mai puternic ener
giile tinerilor în întrecerea 
utecistă spre îndeplinirea obiec
tivelor stabilite. Chiar în cadrul 
plenarei tinerii Capitalei au 
hotărit să-și Îmbunătățească 
angajamentul pe acest an la 
economii prin invenții, inovații 
si raționalizări, de ia 16 la 25 
milioane lei. „Nici un tînăr cu 
sarcinile zilnice neîndeplinite", 
„Fiecare minut folosit cu volum 
maxim pentru producție", „Zile 
record" și „Săbtămîni record de 
producție", iată cîteva dintre 
chemări. Concursurile si olim
piadele .pe meserii sint o parte - 
dintre formulele la care vor 
apela toate organizațiile din 
toate întreprinderile pentru în
tărirea disciplinei tinerilor în 
producție, pentru menținerea și 
dezvoltarea avansului cîștigat în 
întrecere.

Garanția înfăptuirilor pe care 
si le asumă uteciștii Capitalei va 
fi și de aici înainte îndrumarea 
si sprijinul permanent de care 
beneficiază din partea Comi
tetului municipal al P.C.R., al 
organizațiilor de partid de la 
fiecare loc de muncă. Șl fără 
îndoială că tinerii vor ști să 
prețuiască și sâ valorifice la 
întreaga sa dimensiune acest 
ajutor.

anticipează o „sesiune" de 
practică bine pusă la punct?

— Potrivit mandatului primit 
la Conferința a Xl-a a 
U.A.S.C.R., asociațiile studenți
lor comuniști se vor implica di
rect și în organizarea practicii, 
sprijinind conducerile institute
lor în pregătirea și definitivarea 
programelor de practică, în eșa
lonarea și desfășurarea cores
punzătoare a stagiilor în produc
ție. în acest sens, se vor de
semna responsabili pentru fie
care grupă de studenți practi

cânți, iar la nivelul centrelor 
universitare și în orașele unde 
fac practică un număr mare de 
studenți, sub conducerea orga
nelor locale de partid, se vor 
constitui comandamente comu
ne ale asociațiilor, organelor de 
învățămînt și producție.

Pentru A.S.C. practica. Stu
denților de la facultățile cu 
profil umanist, artistic și spor
tiv. trebuie să constituie un ca
pitol aparte. Și pentru acești 
studenți, practica trebuie să se 
soldeze cu maximum de cu
noștințe. cu rezultate palpabile. 
Să existe mare grijă, deci, ca 
ei să fie repartizați în locuri de 
muncă dintre cele mai bune, 
unde pot lucra efectiv i pe lîn- 
gă organe locale ale U.T.C., 
consiliile culturii și educației 
socialiste, consiliile pionierilor, 
în tabere ale elevilor și ale 
pionierilor, cei de la facultăți
le cu profil sportiv să fie folo
siți în taberele de instruire or
ganizate de U.T.C. și în activi
tatea 
tești.

în principiu A.S.C. își 
pun ” ’’ ____
de colaborare c_ 
U.T.C. din întreprinderile unde 
studenții vor face practică. S-a 
precizat limpede, că de această 
colaborare depinde în măsură

asociațiilor sporiva să-

,___ ___________ pro-
să intensifice legăturile 

cu organizațiile

Un pionier al 
electrificării 

României
90 de ani de la 

nașterea lui 
Dimitrie Leonida

Om cu o cultură aleasă, ingi
ner cu cunoștințe vaste, con
structor de mare talent, emi
nent profesor și popularizator 
al tehnicii, Dimitrie Leonida 
se numără^ printre cei care, la 
noi în țară, au început. în pri
mele decenii ale acestui secol, 
lupta pentru înlocuirea ilumi
natului eu gaz cu cel electric, 
și care au crezut cu ardoare în 
victoria electricității în Ro
mânia. țară atit de bogată în 
■pe. Timp de aproape trei de
cenii a încercat fără succes să 
convingă cercurile conducătoare 
din acea vreme de necesitatea 
stringentă a înfăptuirii unor 
planuri de utilizare pe scară 
largă, in economia națională, a 
noii forme de energie și in spe
cial a energiei apelor. T5mp de 
aproape trei decenii fiecare 
schimbare de guvern a fost 
pentru el un nou prilej de spe
ranță, dar de fiecare dată spe
ranțele si iluziila lui s-au spul
berat, Leonida insă nu • deznă
dăjduit și nu a dezarmat nicio
dată.

Proiectele și ideile sale teh
nice, încercările sale de * de
termina adoptarea unei legisla
ții a energiei conforme cu in
teresele țării, precum și efortu
rile. depuse pentru înjghebarea 
unei industrii electrotehnice ro
mânești, au fost apreciate la a- 
devârata lor valoare abia după 
eliberarea țării și instaurarea 
puterii populare. Deși la o vîr- 
stă destul de înaintată, D. Leo
nida a prezentat și a susținut 
proiectele sale în fața condu
cătorilor de partid și de stat, 
iar apoi a participat direct la 
înfăptuirea grandioasei opere 
de electrificare a României. 
Vechiul lui plan de amenaja
re a Bistriței și Dunării prindea 1 
contur. D. Leonida avea de ce 
să fie mulțumit. Toată viața 
visase o Românie cu energie 
multă și ieftină și iată, avea 
fericirea să vadă cum visul se 
transformă în realitate. In 1910, 
cînd și-a început activitatea, 
consumul de electricitate pe 
cap de locuitor și pe an era d« 
25 kwh. iar In 1934 ajunsese 
abia la 40 kwh. pentru ca in 
crepusculul vieții tai. cowumu! 
să facă un salt spectaculos, ur- 
cînd la circa 850 kwh. Acest 
grafic, conform indicațiilor pre
țioase date de tovarășul Nicolae 
Ceausescu- la Conferința Națio
nală a P.C.R. din 1972. va cu
noaște în acest cincinal și in 
perioada imediat următoare o 
creștere continuă, avind in ve
dere dezvoltarea în ritm sus
ținut a economiei noastre na
ționale și modernizarea ei con
tinuă. Așa se face că la sfirsitul 
Iui 1973 consumul pe cap de lo
cuitor va ajunge la 2160 kwh. 
iar în 1990 România socialistă va 
produce aproximativ 180—208 
miliarde kwh. Cu si»ruran?â. 
un atare salt nu ar fi fost po
sibil fără schimbările radicale 
petrecute în structura economi
că a României, dar Leonida 
rămîne unul din pionierii care, 
în condiții vitrege a luptat cu 
întreaga lui energie pentru e- 
lectrificarea patriei și care are 
meritul ca alături de alți oa
meni de știință să fi stabilit o 
serie de jaloane principale in 
problema electrificării Româ
niei.

ION vaduva-poenaru

însemnată integrarea efectivă a 
studenților la întreaga viață a 
unităților unde aceștia se află 
în practică, în producție și în 
viața social-obștească. Există 
inițiativa de a se forma bri
găzi comune de producție al
cătuite din sudenți și tineri 
muncitori ; ele își vor desfă
șura activitatea integrate în 
întrecerea „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen". De a- 
semenea, se vor constitui co
lective ale uteciștilor pentru 
sprijinirea și îndrumarea stu
denților practicanți. Aceste co
lective vor ajuta studenții să 
folosească perioada de practică 
pentru găsirea unor teme de 
cercetare din producție, a te
melor lucrărilor de diplomă și 
chiar sâ înceapă — în unele 
cazuri — împreună cu tinerii 
din uzine, activitatea de cerce
tare pentru noul an universitar. 
S-a recomandat, totodată, orga
nizarea unor simpozioane știin
țifice în colaborare cu tinerii 
muncitori ; antrenarea studen
ților de la facultățile de pro
fil să cerceteze probleme de 
interes local ori național, să 
conceapă acțiuni de orientare 
profesională a elevilor etc.

Plenara a stabilit și o altă 
formă de activitate : organiza
rea de către A.S.C., în colabo
rare cu organizațiile U.T.C., a 
acțiunilor comune de muncă 
patriotică, formînd brigăzi ale 
studenților și tiperilor munci
tori care să-și desfășoare acti
vitatea după programul de lu
cru și duminica.

Totodată, studenții care do
resc să se angajeze pe perioa
da verii trebuiesc sprijiniți să 
obțină locuri de muncă.

Acum însă toată atenția tre
buie acordată examenelor. Cre
dem că încheierea cursuri
lor universitare în ziua de 26 
mai va permite o pregătire te
meinica a examenelor, prin fo
losirea cît mai rațională a pe
rioadei premergătoare sesiunii, 
conferind acesteia atributul de 
„Sesiune a calității", care să 
confirme în planul pregătirii 
profesionale angajamentele pe 
care tineretul studios din patria 
noastră și le-a luat la cea de a 
IX-a Conferință a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 
din România.
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DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CELUI DE-AL XXI-LEA CONGRES

INTERNAȚIONAL DE MEDICINĂ Șl FARMACIE MILITARĂ
Sub înaltul patronaj al pre

ședintelui Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, marți dimineața s-au 
deschis la București lucrările 
celui de-al XXI-lea Congres in
ternațional de medicină și far
macie militară. — prestigioasă 
manifestare științifică.

La lucrările congresului par
ticipă peste 500 de delegați al 
corpului medico-militar din 50 
de țări ale lumii ; iau parte, de 
asemenea, reprezentanți ai Co
mitetului International de Me
dicină și Farmacie Militară, ai 
Organizației Mondiale a Sănă
tății, Comitetului Internațional 
de Cruce Roșie, precum și ai 
altor organisme medicale inter
naționale. Actuala reuniune 
dezbate probleme de un deose
bit interes in domeniul medicinii 
militare, prilejuind un larg 
schimb de opinii ți experiență 
pentru găsirea unor noi mijloa
ce de apărare a vieții și sănă
tății omului.

La ședința festivă de deschi
dere a congresului au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Cioară, pri
marul general al municipiului 
București, general de armată 
Ion Ionițâ, ministrul apărării 
naționale, acad. Theodor Bur- 
ghele. ministrul sănătății, prof, 
dr. docent Valerian Popescu, 
președintele Uniunii Societați- 
lo- de științe medicale. Au fost 
de față adjuncțl ai ministrului 
apărării naționale și membri 
ai conducerii Academiei Repu
blicii Socialiste România, ai A- 
cademiei de Științe Meditmle. 
personalități de frunte ale vieții 
noastre științifice, generali șl o-

Tovarăsul Ion Gheorghe 
Maurer â adresat partlclpanți- 
lor la congres. In numele gu
vernului Republicii Socialiste 
România, un cordial salut care 
a fost primit cu deosebit inte
res. cu vie satisfacție.

în continuare, a luat cuvlntul 
colonel Thomas F. Elliot, pre
ședintele de onoare al Comite
tului Internațional de Medicină 
Si Farmacie Militară.

Am fericita ocazie, a «put 
vorbitorul, de a adresa mai în- 
«,• salutul nostru președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Mcolaa 
Ceausescu, prin a cărui genero
zitate și sprijin se desfășoară 
congresul de la București. Con
tribuția «a importanta la pon
tica internațională a României, 
o politică de colaborare si prie
tenie între toate popoarele lu
mii, își găsește expresie ev - 
dentă și in inițiativa de organi
zare a congresuTul. atit de în
semnată* pentru țările P®r‘Lc,i.' 
pante, din toate colțurile lumii. 
Este o mare onoare penț™ co”' 
greșul nostru — a subliniat ■ 
continuare vorbitorul — sa aibă 
loc sub Înaltul patronal al pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri. care are amabilitatea să 
participe la ședința festiva de 
deschidere. Aș vrea să exprim 
gratitudinea noastră pentru con
tribuția sa personală In dezio.- 
tarea colaborării intre națiuni, 
pe fundalul țelurilor comune 
Științifice și umanitare.

Condițiile foarte fericite sub 
care are loc al XXI-lea con
gres pot fi considerate o do
vadă pertinentă a creșterii in
teresului general pentru medi
cina militară, ca știință de rne 
stătătoare. Dar.' devenind o ști
ință, sub aspectele sale tehnice, 
medicina militară r&mlne Încă 
o artă, în sensul său profund 
uman, așa cum a fost de la În
ceputurile sale memoriale.

Generalul maior dr. Alexan
dru Augustin. președintele 
Comitetului de organizare a 
congresului, a salutat cordial 
delegațiile participante și a sub
liniat importanța problematicii 
ce va fi dezbătută.

A vorbit apoi col. medic J. 
Mathieu, secretar general ad
junct al Comitetului Interna
tional de Medicină și Farmacie
Militară.

îngăduiți-ne ca primul glnd 
iă-I adresăm domnului preșe
dinte al Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, care conduce 
destinele Republicii Socialiste 
România, a «ubliniat vorbitorul. 
Lucrările acestui congres știin
țific au un înalt exemplu In a- 
cest om care, de la tribuna Na
țiunilor Unite, spunea i „Româ
nia va milita totdeauna, ferm 
și neabătut pentru realizarea 
ideilor de pace, progres și co
laborare a umanității, pentru a- 
firmarea și respectarea tuturor 
principiilor pe care se bazea
ză coexistența internațională". 
Domnul președinte al Consiliu-

ELIBERAREA (senile IV—V) î 
rulează la Patria (orele 9,30; 13; 
16,30; 20).

BĂTRlNII 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).

ClND 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) 
(era 20).

CIPRIAN ---------------------
lează la Capitol (orele 9,30; 12,30; 
16,15; 19,15), Modern (orele 9;
12,30; 16: 19,15). Grădina Capitol
(ora 20) Grădina Modern (ora 20).

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

Stadionul Dinamo 
Grădina București

PORUMBESCU : ru-

CEATA : 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

Salutul adresat de președintele 
Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer

Onorată asistență,

în numele guvernului Re
publicii Socialiste România, 
vă adresez un cordial salut 
dumneavoastră, participanți 
la cel de-al XXI-lea Congres 
Internațional de Medicină și 
Farmacie Militară, încredin- 
țîndu-vă de satisfacția ce 
ne-o prilejuiește faptul ca 
țara noastră găzduiește a- 
ceastă prestigioasă reuniune 
științifică.

Medicina, una dintre ma
rile preocupări umane, a a- 
dus și aduce o contribuție 
de preț la apărarea sănătă
ții omului și prin aceasta la 
însăși manifestarea ființei 
umane, ca forță hotărîtoare 
a progresului societății. In
discutabil că uriașa dezvol
tare a științei în zilele 
noastre, ritmul mereu acce
lerat al acestei dezvoltări 
deschide și medicinei noi 
perspective, creează tot mai 
largi posibilități pentru so
luționarea marilor probleme 
pe care le ridică asigurarea 
sănătății. Firește că aceste 
posibilități pot fi pe deplin 
valorificate numai printr-o 
muncă colectivă de mare am
ploare, la scară națională și 
internațională, deoarece, cum 
bine se știe, știința nu are 
și nici nu poate să aibă gra
nițe. De aici necesitatea u- 
nui Intens schimb de infor
mații și a unor largi con
tacte între savanții tuturor 
țărilor.

Congresul dv. răspunde 
tocmai unor asemenea nece
sități. Nu putem să nu rele
văm, în acest context, im
portanța domeniului căruia 
v-ați' consacrat, a obiective
lor pe care le urmăriți.

Este bine cunoscut că me
dicina militară a apănit re
lativ tîrziu în istoria militară, 
ca o expresie a încercărilor 
de a atenua caracterul inu
man al celei mai inumane 
forme de rezolvare a con
flictelor dintre „ oameni pe 
care o reprezintă războiul.

lui de Miniștri a binevoit să o- 
noreze cu patronajul său cel 
de-al XXI-lea congres. Presti
giul autorității sale și prezența 
sa la ședința solemnă înalță 
considerabil lucrările noastre. 
Ii mulțumim călduros pentru 
gestul pe care îl face cu această 
ocazie.

Va trebui să subliniem ce**a 
ce pâmîntui și poporul român 
oferă lucrărilor noastre. Mai 
mult ca oricare altă țară, Ro
mânia este în măsură să găz
duiască pe toți acești medici, 
care, veniți din toate colțurile 
lumii, sînț angajați în alinarea 
suferințelor oamenilor — victi
me ale catastrofelor naturale 
sau ale marilor conflicte arma
te. România — străvechi pă- 
mîn-t al civilizației latine, este 
în mod firesc aproape de sufe
rințele oamenilor. Pămînt de 
răscruce, rîvnit de-a lungul 
veacurilor, a fost adesea nevoit 
să-și sacrifice fiii, pentru a-și 
păstra originalitatea șl indepen
dența sa demnă. Puternicul său 
fond uman s-a născut tocmai 
din suferințele pe care a tre
buit să le îndure de-a lungul 
întregii sale istorii, pentru a 
ajune, odată cu proclamarea 
Republicii Socialiste, la înflori
rea de azi. Astfel, dacă este 
greu de spus dacă România are 
astăzi 26 de ani sau 26 de se
cole, se știe de toată lumea că 
prodigioasa sa dezvoltare teh
nică nu o împiedică să rămînă 
fidelă sensului umanitar care 
ne apropie în aceste zile.

In continuare, vorbitorul « 
dat citire unul mesaj de salut 
adresat congresului de genera
lul maior medic J. Voncken, se
cretarul general al Comitetului 
Internațional de Medicină și 
Farmacie Militară.

General de armată Ion. Ionlță, 
ministrul apărării naționale, a 
deschis, apoi, lucrările congre
sului. După ce, în numele Con
siliului de conducere al Mini
sterului Apărării Naționale al 
Republicii Socialiste România, 
a adresat un călduros salut tu

slavia (masculin). Selecțiuni înre
gistrate de la Timișoara.
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Iuri 
Gagarin (I). 20,30 Program de circ. 
20,40 Agenda. 20,50 Portativ ’73. 
21,30 Bucureștiul necunoscut. 21,50 
Cîntece și jocuri populare. 22,10 
Roman foileton „Femeia In alb“.

(orele 9; 11; 13; 15; 18,30), Dru
mul Sării (orele 16; 18; 20), Pro
gram de filme documentare 
(ora 17).

FATA BATRlNA : rulează la 
Gri vița (orele 9; 11,15; 13,30; H; 
18,15; 20,30).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—20.15 
în 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 ȘOIMĂREȘTILOR î 
rulează ia Moșilor (orele 15.30; 19). 
Grădina Moșilor (ora 20).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI ; 
rulează la Volga (orele 10; 13; 16;
19) , Arta (orele 15,30; 19). Grădina 
Arta (ora 19,45).

COLIER PENTRU IUBITA MEA: 
rulează la Munca (orele 16; 18;
20) .

MISTERUL DIN INSULA 
BALFE : rulează la Buzești (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30). Gră
dina Buzești (ora 20).

SUNETUL MUZICII: rulează la 

Sîntem însă astăzi în situa
ția de a constata că, dato
rită unui șir de factori, în
tre care și apariția unor noi 
forme de război, anumite cu
ceriri în această direcție 
sînt amenințate. Faptul este 
cu atit mai îngrijorător cu 
cît în procesul dezvoltării 
științei și tehnicii au apă
rut nenumărate procedee ca
re permit intensificarea ab
surdă a terorismului sau 
practicarea genocidului la 
mari proporții. Iată de ce se 
impune o sporire a efortu
rilor pentru a păstra și dez
volta acele practici, norme, 
legi, menite să contribuie la 
maxima atenuare a conse
cințelor nefaste ale războiu
lui.

în cadrul acestor preocu
pări; medicina militară se 
situează pe un loc de frunte. 
De aici și însemnătatea deo
sebită a Congresului dv. El se 
înscrie între principalele ma
nifestări ale Comitetului In
ternațional de Medicină și 
Farmacie Militară care, In 
consens cu prevederile Con
venției de la Geneva, cu re
comandările Organizației Na
țiunilor Unite, cu dezidera
tele exprimate în Conferin
țele Internaționale ale Cru
cii Roșii, precum și în De
clarația de la San Remo din 
septembrie 1^71, își propune 
să traducă în viață princi
piile de drept international 
privind respectarea regulilor 
de protecție a persoanelor 
umane, victime ale conflic
telor militare.

Fără îndoială că lucrările 
Congresului dv. vor prilejui 
un interesant și util schimb 
de idei cu privire la unele 
probleme principale ale me
dicinei militare contempo
rane și ca atare vor fi pri
mite cu satisfacție de toți 
cei ce sînt animați de idea
luri umaniste.

Cu aceste gînduri. vă u- 
rez deplin succes în munca 
nobilă pe care o întreprin
deți.

turor participanților la congres, 
vorbitorul a spus j Ne este plă
cut să evocăm faptul că prin 
rodnica sa activitate Comitetul 
Internațional de Medicină și 
Farmacie Militară si-a cîștigat 
un binemeritat prestigiu știin
țific internațional. Reprezen
tanții medicinei militare româ
nești s-au simțit Întotdeauna o- 
norați de a participa la mani
festările de o înaltă ținută știin
țifică desfășurate sub auspiciile 
^cestei organizații internațio
nale. Afirmarea principiilor sale 
umanitare cu ocazia manifestă
rilor periodice pe care le orga
nizează constituie o reală con
tribuție la progresul științelor 
medicale, la promovarea ideilor 
de pace și colaborare în lume. 
Ne bucură faptul că, în numele 
acestor nobile principii, s-au 
reunit astăzi în România spe
cialiști în medicină si farmacie 
militară. din 50 de țări.

în încheiere, ministrul apără
rii naționale și-a exprimat con
vingerea că lucrările congresu
lui vor duce la rezultate pozitive 
pe tărîmul teoriei și al practicii 
medico-militare. vor favoriza o 
mai bună cunoaștere reciprocă, 
apropierea și colaborarea între 
medicii și farmaciștii militari 
din țările participante la acest 
forum științific.

★
Congresul își continuă dezba

terile, timp de cinci zile, în șe
dințe de lucru. Pe marginea ce
lor cinci teme supuse dezbaterii i 
Tehnici actuale de reanimare în 
campanie ; Metode de diagnostic 
rapid. Imunoprofilaxie și imu- 
noterapie în bolile contagioase 
In timp de război ; Rolul servi
ciului medical militar în orga
nizarea primeloj- ajutoare în 
caz de catastrofe în timp de 
pace ; Traumatismele maxilo- 
faciale; Rolul supravegherii e- 
pîdemiologice în armată în timp 
de pace — vor fi susținute 140 
de rapoarte și comunicări, din
tre care 109 vor fi prezentate 
de medici militari români.

(Agerpres)

Floreasca (orele 15.30; 19).
DRUMURILE BĂRBAȚILOR : 

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

CE SE ÎNTÎMPLA DOCTORE ? : 
rulează la Aurora (orele 9; 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 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Grădina Aurora
(ora 19,45), Grădina Tomis (ora 20).

EOLOMEA : rulează la Unirea 
(orele 15.30; 18; 20.15).

TARA SĂLBATICA : rulează Ja 
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 ia 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 (ora 
20), Grădina Lira (ora 20).

RAPORTUL AGENTULUI 36 : 
rulează la Ferentari (orele 15.30; 
17,45: 20).

ORGANIZAȚIA : rulează la Co-

Vizita delegației Partidului Socialist Belgian 
In Republica Socialistă România

Din partea Academiei Republicii Socialiste România

în ziua de 22 mai, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri,’ a primit delegația 
Partidului Socialist Belgian. 
Delegația, în frunte cu tovară
șul Jan Luyten, membru al Bi
roului Național, secretar al 
P.S.B., este alcătuită din tova
rășii Lucien Radoux și Alphon
se Vranckx, membri ai Birou
lui Național al P.S.B., deputați.

La convorbire a participat to
varășul Stefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

în cadrul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă caldă, 
prietenească, a avut loc un larg 
schimb de păreri privind prin
cipalele probleme ale vieții in
ternaționale, îndeosebi aspecte 
ale securității și cooperării în

Survolînd teritoriul țării noa
stre, în drum spre Republica 
Turcia, unde va face o vizită 
oficială, Piotr Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Polone, a adresat tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, o 
telegramă în care se spune? 
Folosesc acest prilej pentru a 
vă transmite dumneavoastră și 
poporului român un salut și 
urări de prosperitate României 
socialiste.

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala o delegație a P.C.R., ca
re. la invitația C.C. al Uniunii 
Socialiste Sudaneze, va face o 
vizită în Republica Democratică 
Sudan. Din delegație, condusă 
de Mihai Gere, secretar al C.C. 
al P.C.R., fac parte Mircea Ma- 
lița, membru al C.C. al P.C.R., 
Francisc Kronavetter. vicepre
ședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R. șj Constantin Va- 
silîu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

La plecare, au fost de față 
tovarășii Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Pungan, membru al C.C. al 
P.C.R., Oliviu Rusu, vicepre
ședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

O delegație a Republicii So
cialiste România, condusă do 
tovarășul Miron Constantinescu,

Prima promoție a facultăților de biologie
și istorie

Absolvenții primei promoții 
a facultăților de filologie și 
istorie din Sibiu au adresat, cu 
prilejul acestui eveniment diir 
viața lor, a centrului universi
tar sibian, o telegramă Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune, între altele 1

In cei patru ani de studii am 
simțit îndeaproape grija pe care 
partidul și dumneavoastră per
sonal o acordați întregului ti
neret și am beneficiat din plin 
de măsurile științific funda
mentate pentru dezvoltarea și 
perfecționarea continuă a în
vățăm! ntului românesc. Cunoaș
tem înalta prețuire pe care 
partidul o acordă valoroaselor 
tradiții de muncă și luptă ale 
poporului nostru, frăției dintre 
oamenii muncii — români, ger-

tn încheierea festivalului national al 
STUDENȚILOR DIN INSTITUTELE DE ARTA

• A doua ediție a Festivalu
lui național al studenților din 
institutele de artă s-a desfășu
rat in lunile aprilie și mai la : 
Cluj (muzică și coregrafie), 
București (teatru șî film), Si
biu (teorie și critică de artă), 
Iași — (artă plastică). Progra
mul acestei manifestări, organi
zată de Comitetul Executiv al 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, în co

CRONICA
Ieri dimineață a părăsit 

Capitala delegația tineretu
lui M.A.P.A.M. din Israel, 
condusă de Latif Don, se
cretar generai a] organiza
ției, care a efectuat o vizită 
în țara noastră.

La plecare pe aeroportul 
internațional București — 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Aurel 
Stoica, secretar al C.C. a! 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

*
Ieri a sosit în Capitală în-

troceni (orele 15,30; 18; 20,15).
CLASA MUNCITOARE MERGE 

IN PARADIS : rulează la Miorița 
țorele 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; 20.15).

FRONTUL NOMAD : rulează la 
Cosmos (orele 16; 18; 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 19).

INIMĂ NEBUNA. NEBUNA DE 
LEGAT (orele 10: 12; 14), ȚAR
CUL; SIMFONIA PADURn (ora 
16.30), STAN ȘI BRAN CONTRA
BANDIȘTI ; STAN ȘI BRAN EROI 
FĂRĂ VOIE (orele 18,30; 20.30),
rulează la Cinemateca „Union".

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limbi engleză. 9,30

Europa, ale dezvoltării în con
tinuare a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre P.C.R. și 
P.S.B., a raporturilor politice, 
economice, tehnico-științifice și 
în alte domenii dintre România 
și Belgia. Cu acest prilej au 
fost reafirmate pozițiile și a- 
precierile de principiu cuprinse 
în comunicatul comun adoptat 
cu ocazia vizitei efectuate în 
România, în aprilie 1972, de de
legația P.S.B., condusă de pre
ședinții Partidului Socialist 
Belgian.

★
In' aceeași zi, delegația Par

tidului Socialist Belgian a avut 
o întrevedere cordială cu tova
rășul Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, a plecat, marți dimineața, 
la Buenos Aires, pentru a par
ticipa la ceremonia instalării 
noului președinte al Republicii 
Argentina, — dr. Hector Cam- 
pora.

în ziua de 22 mai a avut loc 
ședința de constituire a Consi
liului financiar-bancar. Lucrările 
au fost conduse de tovarășul 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, președintele acestui 
organism.

La 22 mai, la sediul A.D.I.R.I., 
a avut loc o conferință de presă 
a trimisului special al primului 
ministru al Republicii Populare 
Bangladesh — Mohiuddin Ah
med, aflat în vizită în țara noas
tră.

★
La amiază. Mohiuddin Ah

med a părăsit Capitala.

Marți la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație culturală din 
R.P.D. Coreeană, condusă de 
Li Miăn Sang, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, membru al 
Biroului Permanent al Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene, vicepreședinte al Fe
derației pentru literatură și 
artă, președintele Uniunii Com
pozitorilor.

din Sibiu
mani, maghiari și de alte națio
nalități — și înțelegem, ca 
istorici și filologi, mărețele 
sarcini ce ne revin spre a face 
cunoscute generației tinere a- 
ceste idealuri și de a le educa 
în spiritul dragostei față de 
patrie, partid și popor. Convinși 
fiind că cea mai fierbinte re
cunoștință pe care o putem do
vedi este fapta noastră, ne an
gajăm în aceste clipe, ale in
trării în activitatea profesiona
lă. să depunem la viitoarele 
noastre locuri de muncă, — 
acolo unde vom fi repartizați, 
unde este nevoie de noi — în 
satele și orașele patriei,<ot ela
nul, toată energia și capacitatea 
noastră de muncă pentru a sluji 
cu devotament nobilele idealuri 
ale -partidului comunist, pentru 
triumful socialismului și comu
nismului pe pămîntul românesc.

laborare cu Ministerul Educați
ei si învățămîntului, s-a impus 
printr-un aport însemnat la 
cultivarea talentului viitorilor 
artiști, evidențiind, totodată, 
valoarea potențialului artistic 
studențesc în formarea multila
terală a personalității umane.

La încheierea ediției, juriul 
competiției a distins cu titlul 
de „laureate" 50 dintre cele mai 
bune formații participante.

U. T. C.
torcindu-se de la Paris de
legația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tova
rășa Silvia Ilie, secretar al 
C.C. al U.T.C., care a parti
cipat la lucrările celui de al 
X-lea Congres al Mișcării Ti
neretului Comunist din Fran
ța (MJ.C.F),

La sosire pe aeroportul in
ternațional București — Oto
peni, delegația a fost salu
tată de tovarășul Iosif Wal
ter, secretar al C.C. al U.T.C. 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

De la Alfa la Omega — enciclope
die pentru tineret. 10,00 Telex. 
10.05 Publicitate. 10,10 Omul de 
lingă tine. Eroul Muncii Socialiste 
Mihai Blag din Țara Moților. 10,25 
Muzică populară. 10.35 Film serial 
„Umbrele dispar în plină zi“. 11,45 
La ordinea zilei. Azi,' județul Cluj. 
12.00 Revista literară TV. 13,00 Te
lejurnal. 16.00 Campionatele Balca
nice de volei : România — Iugo
slavia (feminin). Transmisiune di
rectă de la Timișoara. 17.30 Curs 
de limba germană. Lecția a 54-a. 
18.15 Tehnic-club. 18,35 întrebări și 
răspunsuri. Politica de investiții a 
P.C.R. Genetică și filozofie. Invi
tatul emisiunii : Izeslaw Pestnițchi. 
19.00 Timp și anotimp în agricul
tură. 19.20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. Cincinalul înainte de ter
men — cauză a întregului popor. 
20.00 Cîntecul săptămînii : „Dintot- 
deauna pe acest pămînt" de T. 
Popa. 20.05 Teleobiectiv. 20.25 Tele- 
cinemateca : „Roma, oraș des- 
chis““. 22.05 24 de ore. România 
în lume. 22.40 Campionatele Balca
nice da volei : România — Iugo-

și a Ministerului Educației și Învățămîntului
Academia Republicii Socialiste 

România și Ministerul Educației 
și Învățămîntului anunță cu pro

În ziua de 21 mai 1973 a în
cetat subit din viața, în timp 
ce se afla în Canada ca invitat 
al unor universități, academi
cianul Grigore C. Moisil.

Născut la Tulcea, la 10 ianua
rie 1906, într-o familie de pro
fesori, a urmat cursurile Facul
tății de științe — secția mate
matică — a Universității din 
București. În 1929 obține titlul 
de doctor în matematici cu o 
teză remarcabilă privind meca
nica analitică a sistemelor con
tinue, lucrare ce l-a corisacrat 
în viața științifică din țară și 
de peste hotare. A făcut studii 
de specialitate la Paris și Roma 
După obținerea docenței în ana
liza matematică, este numit în 
1932 conferențiar la Universi
tatea din Iași, iaf în 1942 pro
fesor și ș®f de catedră la Uni
versitatea din București. In 
decursul unei strălucite cariere 
didactice de peste 40 de ani, 
profesorul Moisil a format o 
întreagă pleiadă de valoroși 
matematicieni.

Activitatea științifică și di
dactică a acad. Gr. C. Moisil 
a cuprins domenii dintre cele 
mai variate, în fiecare dintre 
acestea aducînd contribuții re
marcabile, idei noi, uneori de 
pionierat. Acad. Gr. C. Moisil a 
abordat cu succes o serie în
treagă de probleme din dome
niul geometriei . diferențiale, 
al mecanicii analitice a siste
melor continue, de logică ma
tematică, al hidrodinamicii. al 
mecanicii generale, elasticității, 
teoriei probabilităților, lingvisti
cii matematice etc. Prin activi
tatea sa, pusă în slujba inte
reselor construcției socialiste, a

„CURSA PĂCII"
După o zi de odihnă, cicliștii 

participanți la „Cursa Păcii" au 
parcurs marți etapa a 12-a pe 
distanța Lublin—Gorlitz (110 
km), intrînd pe teritoriul R.D. 
Germane. Din nou victoria a 
fost decisă la sprintul final. Mai 
rapid. Thomas Huschke (R.D. 
Germană) a dispus în ordine de 
polonezul Szurkowski și de fran
cezul Danguillaume, obținînd o 
aplaudată victorie. învingătorul 
a fost cronometrat în 2h 36’43”, 
de altfel, ca întregul pluton. în 
care se aflau și cicliștii români.

• Jocurile balcanice de volei 
au continuat marți în sala O- 
limpia din Timișoara. în turne
ul masculin, echipa României 
a învins -cu scorul de 3—0 (11, 
7, 1) selecționata Albaniei.

• Astăzi, încep la Paris, pe 
terenurile de la Rolland Garros, 
Campionatele internaționale de 
tenis ale Franței, turneu de 
prestigiu, care reunește întrea
ga elită mondială a „sportului 
alb". Comentînd șansele partici
panților (128 în proba de sim
plu bărbați), corespondentul 
sportiv al agenției France Pres- 
se scrie între altele : „america
nul Stan Smith, românul Ilie 
Năstase și australianul John 
Newcombe sînt favoriții logici 
ai acestui turneu care își regă
sește acum, strălucirea de altă
dată". Marți, în cadrul meciu
rilor preliminarii, jucătorul ro
mân Toma Ovici l-a învins cu 
6-4, 6-2 pe vest-germanul II. 
Engert

• La Chișinău s-a desfășurat 
un concurs internațional atletic 
la care âu participat și sportivi 
din orașul Iași. Dintre atleții 
români s-au evidențiat Cleopa
tra Farcaș, clasată pe primul 
loc în proba de săritură în înăl
țime cu 1,66 m, și Radu Gavri
las, învingător în proba de 110 
m garduri.

• Reprezentativele de gimnas
tică ale R.P. Chineze și-au în
ceput turneul în S.U.Ă., evolu- 
înd la „Madison Square Gar
den" în compania selecționate
lor țării gazdă. întîlnirea a sus
citat un mare Interes în rîndul 
iubitorilor de gimnastică din 
New York, peste 13 000 de spec
tatori fiind prezenți în tribune
le celebrei arene. Meciul dintre 
echipele masculine a fost cîști
gat de gimnaștii chinezi cu sco
rul de 166—164,20 puncte.

Opera Română : LOHENGRIN
— ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : JOC’ DE PI
SICI — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : CEI 
ȘASE — ora 19,30; Teatrul Mic : 
BALUL ABSOLVENȚILOR - ora 
19,30; Teatrul Giulești : LIOLA — 
ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Victoria) : JOS PĂLĂRIA — 
ora 19,30: Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ : FII CUMINTE, CRISTOFOR !
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : NIXIGRA ȘI ALI- 
GRU — ora 17: (Sala Academia) : 
UN BĂIAT ISTEȚ ȘI UN REGE 
NAtAFLEȚ — ora 15; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : LA POR
ȚILE DORULUI — ora 19.30; Tea
trul „Ion Creangă" : HARAPNI
CUL FERMECAT (avanpremieră)
— ora 18. 

fundă durere încetarea din viață 
a academicianului profesor Gri- 
gore C. Moisil, reputat savant,

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

adus o contribuție însemnată la 
introducerea și folosirea pri
melor mașini electronice ' de 
calcul în țara noastră.

Opera științifică a acad. Gr. 
C. Moisil a avut și are un larg 
ecou în lumea științifică inter
națională. Monografiile pe care 
le-a publicat în domeniul teo

riei algebrice a mecanismelor 
automate au fost traduse în nu
meroase limbi. Membru a nu
meroase academii și societăți 
științifice străine, invitat de 
multe universități de peste ho
tare pentru lecții și conferințe, 
participant la reuniuni științi
fice internaționale de mare 
prestigiu, acad. Gr. C. Moisil a 
reprezentat pretutindeni cu stră
lucire școala matematică româ
nească.

Acad. Gr. C. Moisil a contri
buit, printr-o prezență vie. la

Despre 
patriotism 

(Urmare din pag. 1)

la natura lui. Patriotismul, în fond, e o filozofie, un sistem 
de educație, o atitudine morala (chiar și una practică), o 
Weltanschauung. Rotunzimea, complexitatea lui, dau o pre
țioasă sugestie unei arte naționale, care și ea trebuie sâ fie 
rotundă și complexă, cuprinzînd cu vibrație, dăruire, atașa
ment, întreaga realitate. Nu există artist cu adevărat patriot 
care să nu înțeleagă istoria, care să nu fie pasionat de des
tinul maselor, care sâ nu dorească să se dăruie acestor ma
se, printr-o operă pe cît de elevată pe atît de democrată 
in ideile ei fundamentale. Nu există artist patriot care să nu 
fie exemplu de caracter, de consecvență ideologică, de cla
ritate a poziției. Nu există artist patriot care să nu fie dascăl. 
Și publicul se îndreaptă, atras magnetic, spre acest gen de 
artist. O impostură e foarte greu de realizat pe aceste date, 
căci patriotismul e o piatră de încercare ce nu dă greș. Fi
delitatea publicului subliniază • artistul patriot, deosebindu-l 
de restul creatorilor, tocmai pentru că cititorii necunoscut! și 
m.u •*’„ regâsindu-se în operă, trăiesc o clipă de intensă con
știință națională. Cine nu a vibrat patriotic, în chipul cel mai 
autentic, la „Luceafărul , la o pagină de Sadoveanu, la un 
pastel de Arghezi, la un reportaj vizionar semnat de Geo 
Bogza ? Arta mare are darul, indiferent de temă și de mij- 
oace, să pună pe cititor intr-o tensiune cu totul specială, de 
la primul rînd — pulsul patriei, pulsul istoriei.

Să ne pregătim neîncetat, și mereu mai temeinic, pentru 
acest puls. Pentru cei ce ne citesc și pentru cele ce scriem. 
Admirabila lecție de patriotism, evocată zilele trecute la Blaj, 
ne îndrumă pe o astfel de cale.

Marea sărbă-

toare a copiilor

se apropie.

Vreți să fiți

primii în alege

rea cadourilor

pentru cei mici?

începeți cum

părăturile chiar 

de azi :

• păpuși

• mingi

• figurine din

material plas-

• jocuri aplica-

tive tehnice

• confecții

• tricotaje

• încălțăminte

• articole de

•port fi tu

rism.

ANUNȚ
ȘCOALA PROFESIONALA MINIERA MOLDOVA-NOUA 

Județul CARAȘ-SEVERIN 
organizează :

examen de admitere în perioada 6-14 iulie 1973 pentru 
meseriile :
- mecanizatori mină ;
- sondori mecanici foraj-extracție ;
- electricieni de mina ;
- lăcătuși de mină ;
- preparatori de minereuri.

Relații și informații la telefon 152 — interior — 102

personalitate de seamă a științei 
și învățămîntului superior din 
țara noastră.

MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

înțelegerea funcției sociale a 
matematicii, a rolului ei în con
struirea societății socialiste. Ca 
președinte al Societății de 
științe matematice din Repu
blica Socialistă România, a 
dezvoltat o largă activitate 
de educare matematică a tine
retului, de organizare a activi
tății de perfecționare a profe
sorilor de matematică.

Participant activ la opera de 
construire a socialismului în 
țara noastră, membru al Parti
dului Comunist Român. acad, 
prof. Grigore C. Moisil a adus 
contribuții valoroase la răspân
direa cunoștințelor științifice, 
la modernizarea învățămintului, 
la legarea științei de cerințele 
dezvoltării economiei și cultu
rii. între anii 1946—1949 a fost 
ambasadorul țării noastre în. 
Turcia.

Pentru meritele sale deose
bite în opera de construire a 
socialismului, în activitatea ști
ințifică, didactică și obștească, 
academicianul Grigore C. Moisil 
a fost distins cu titlurile de 
„Laureat al Premiului de Stat", 
„Om de știință emerit", cu nu
meroase ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România, 
în 1971 a primit titlul de Erou 
al Muncii Socialiste.

Prin moartea academicianului 
Grigore C. Moisil știința și cul
tura românească suferă o grea 
pierdere.

ACADEMIA 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA 
MINISTERUL 

EDUCAȚIEI $1 ÎNVAȚAMÎN- 
TULUI



Reuniunea de la Helsinki
Preocupare pentru asigurarea încheierii în. 

timp util a pregătirilor în vederea Conferinței 
general-europene

HELSINKI
dență de la _______  _____
Dezbaterile din cadrul reuniunii 
multilaterale de la Helsinki con
sacrate pregătirii conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa au continuat, marți, la 
nivelul grupurilor de lucru. Ast
fel, grupul de lucru care se o- 
cupă de cooperarea culturală a 
continuat negocierile cu privire 
la redactarea directivelor referi
toare la dezvoltarea schimburi
lor de persoane. In același timp, 
a avut o nouă întîlnire grupul 
de lucru pentru cooperarea eco
nomică, tehnico-științifică și în 
domeniul protejării și amelioră
rii mediului înconjurător, care a 
examinat propuneri cu privire

22 — Corespon-
Dumitru Ținu :

la dezvoltarea relațiilor comer
ciale între statele participante. 
Aspectele politice, juridice și 
militare ale securități europe
ne, precum și regulile de proce
dură ale viitoarei conferințe, au 
fost abordate în cadrul întîlni- 
rilor unor grupuri de experți, 
care au continuat activitatea de 
redactare.

Toate aceste întîlniri de lucru 
au fost marcate de preocuparea 
participanților de a găsi formule 
care să întrunească acordul tu
turor participanților, în vederea 
definitivării documentelor cores
punzătoare, pentru a asigura în
cheierea pregătirilor pentru con
ferință în timp util.

de peste hotare

„O EXEIISIE CLARA A
POLITICII DE DESTINDERE"

„Conferința general-europeană pentru securitate si cooperare 
va reprezenta o expresie clară a politicii de destindere ra.e 
constituie, în prezent, in mod fericit, o caracteristică a Euro
pei*, a apreciat cancelarul Austriei. Bruno Kreisky, !n*r-un 
discurs rostit cu prilejul vizitei, la Viena, a primului r.r.ufj 
al Finlandei, Kalevi Sorsa. Șeful guvernului austriac și-a expri
mat satisfacția pentru apropiata convocare a Conferinței euro
pene adăugind că, în realizarea unui acord intre statele euro
pene, pentru ținerea reuniunii se reflectă și recunoașterea, pe 
plan internațional, a politicii țărilor neutre. !n rtedul cărora 
se numără Finlanda și Austria. „Statele mici — a continua: 
cancelarul Kreisky — au de îndeplinit o îndatorire t 
de azi, și cu deosebire în Europa, iar această fa 
poate fi împlinită decît într-o lume a păcii**.

Premierul finlandez, Kalevi Sorsa, a evidențiat, la rindul său, 
că actualele consultări multilaterale pregătitoare ale Conferin
ței care au loc la Helsinki cunosc o evoluție pozitivă, fapt care 
îndreptățește speranța că forumul general-european se va putea 
întruni, la nivelul miniștrilor de

re

g I' i

externe, în decurs de o luni.

Kurt Waldheim
privind situația din 

Orientul Apropiat
La New York a fost dat 

publicității raportul secre
tarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, cu privire 
la situația din Orientul A- 
propiat. Raportul trece in re
vistă eforturile din ultimii 
ani pentru reglementarea si
tuației din această regiune, 
întocmit în baza unei hotă- 
riri a Consiliului de Secu
ritate. documentul este des
tinat să servească ca bază a 
discuțiilor Consiliului pe 
tema conflictului din Orien
tul Apropiat, care ar urma 
să înceapă la 4 iunie a.c. 
Apreciind că țările implicate 
în conflict trebuie sâ folo
sească viitoarele dezbateri 
și facilitările de la Națiunile 
Unite pentru promovarea 
unei soluții. raportul arată 
câ ..acest efort trebuie sâ in
cludă o nouă abordare a po
sibilităților și procedurilor 
Consiliului de Securitate și 
explorarea tuturor mijloace
lor pe care cadrul Națiunilor 
Unite ie oferă pentru obține
rea unei reglementări juste 
și durabile**.

președintelui

Allende
Președintele Republicii Chile, 

Salvador Allende, a prezentat, 
în fața camerelor reunite ale 
Congresului Național, mesajul 
anual consacrat politicii inter
ne și externe a guvernului. Do
cumentul prezintă realizările 
Unității Populare în cadrul pro
cesului revoluționar din Chile, 
evidențiază semnificația schim
bărilor structurale petrecute în 
viața națională, analizează cau
zele dificultăților ce trebuie în
fruntate și trasează liniile de 
viitor ale orientării guvernului 
popular. _

Mesajul reafirmă botărirea 
guvernului de a asigura conti
nuitatea regimului democratic, 
îndeplinindu-și datoria sa de a 
păstra ordinea publică odată cu 
impulsionarea transformării so
cietății.

Abordînd coordonatele politi
cii externe a țârii, președintele 
Allende a arătat că subordona
rea acesteia intereselor șl stra
tegiei imperialismului a luat 
sfîrșit Azi, a afirmat președin
tele, politica externă a țării co
respunde, exclusiv, intereselor, 
poporului țării, reflectând na
tura politicii noastre interne.

La Paris au continuat ieri, 
convorbirile privind aplicarea 
prevederilor acordului de la 
Paris asupra Vietnamului in
tre Le Duc Tho, reprezentant 
al guvernului R.D. Vietnam 
și H. Kissinger, consilierul 
special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității 
naționale. In fotografie, cei 
doi interlocutori înaintea 
uneia din rundele de con

vorbiri.

în apropierea centrului Lisabonei, Campo 
Peauena adăpostește arena coridelor sînge- 
roase. Nu departe se înalță, în linii drepte 
de granit și marmură, cetatea universitară. 
Este o construcție modernă, luminoasă, de 
un alb strălucitor. Un alb pe care zilele 
trecute, bastoanele jandarmilor și colții cli
nilor polițiști l-au pătat, pentru a nu știu 
cita oară, cu sîngele studenților.

Despre noua înfruntare dintre studenții 
lusitani și aparatul represiv al regimului 
de la Lisabona am aflat, mai intîi, dintr-o 
foarte lapidară informație recepționată pe 
telexul agenției FRANCE PRESSE : „O 
tensiune acută domnește la Universitatea 
din capitala portugheză după ce poliția a 
invadat incinta facultății de litere, atacîn- 
du-i cu o rară brutalitate pe studenții în
truniți într-o adunare de protest, maltra- 
tînd și rănind grav numeroșii participant! 
la această adunare*4.

Au urmat, apoi, amănuntele furnizate de 
corespondenții de presă din Lisabona.

Adunarea studențească atacată cu violen
ță de poliție avea ca obiectiv protestul stu
denților împotriva prezenței in facultăți a 
așa numiților „vigilantes" (paznici), recru
tați dintre foști membri ai comandourilor 
corpului expediționar portughez din Mo- 
iambic și Guineea-Bissau. Prin formarea 
unui „corp de ordine in universități", com
pus din asemenea elemente rutinate în ma
terie de represiuni, ministerul de interne 
portughez dorește, evident, să introducă o 
atmosferă de intimidare in rindul studen- 
țimii intr-un moment în care acțiunea uni
tă a studenților pentru reforma democrati
că a universității, pentru libertăți cetățe
nești, împotriva războiului colonial din A- 
frica, a luat o amploare deosebită pe sca

Studenții contra
9

„vigilantesu

națională. Nu întâmplător, autoritățile 
‘ fiCorp
represiv în facultăți imediat 

o

ră . . .
au recurs la trimiterea unui veritabil 
expediționar* _ ‘ ------
după greva națională studențească de 
săptămină (23—30 aprilie), care a avut ca 
revendicare principală reintroducerea au
tonomiei universitare.

Studenții au ripostat însă curajos, din 
primul moment, noilor măsuri de intimi
dare. Incidente între studenți și „vigilan
tes" au fost semnalate încă din primele zile 
ale prezenței acestora în incinta universi
tății din Lisabona, la începutul lunii mai. 
De atunci încordarea a crescut mereu, 

igilantes", care, se înțelege, sint recru
tați pe baza zelului dovedit în represiunile 
coloniale, au încercat să împrăștie prin 
atacuri de mare brutalitate două adunări 
Studențești la facultatea de matematici și, 
respectiv, facultatea de științe economice 
si politice. Studenții au reacționat și în 
ciocnirile care au urmat șase studenți dar 
și opt „vigilantes" au fost răniți. A urmat 
o mare adunare de protest a studenților, 
în incinta facultății de litere, adunare la 
care au participat și cei mai prestigioși

membri ai corpului didactic din toate fa
cultățile universității.De data aceasta „vi
gilantes" — probabil din prudență — n-au 
mai acționat singuri. Ei au chemat în aju
tor poliția care a intervenit, chipurile, pen
tru a „liniști spiritele" și a „aplana inci
dentele". Peste două sute de polițiști înar
mați cu bastoane de cauciuc și grenade cu 
gaze lacrimogene au asaltat parcul unde 
se desfășura adunarea. Asupra studenților 
au fost lansați și zeci de cîini polițiști. 43 
de studenți și doi profesori universitari au 
fost transportați la spital, mulți dintre ei 
cu răni serioase. Numeroși studenți au fost 
trîntiți la pămint și răniți de cîinii poli
țiști.

Represiunile brutale din incinta facultă
ții de litere au declanșat o mișcare vigu
roasă de ripostă și protest în toate cen
trele universitare portugheze. La Coimbra 
și Porto s-au desfășurat adunări de solida
ritate cu studenții din Lisabona. Studenți
mea din capitala lusitană a lansat chema
rea la o grevă națională studențească cu 
boicotarea cursurilor pe termen nelimitat 
pînă la retragerea din universități a echi
pelor de „vigilantes”. Studenții mai cer, 
așa cum se arată intr-o scrisoare adresată 
premierului Caetano. eliberarea celor a- 
proape 20 de colegi ai lor arestați în cursul 
ultimelor incidente și revocarea decretului 
in baza căruia orice student care participă 
la acțiuni revendicative este pasibil de in
corporare punitivă forțată în corpul mili
tar expediționar colonial.

Incidentele de la Universitatea din Lisa
bona ne oferi o sugestivă imagine a opo
ziției puternice pe care „salazarismul fără 
Salazar" o inumpină in rîndurile tinerei 
generații din Portugalia-

EM. RUCAR
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Patrioții cambodgieni
continuă acțiunile ofensive

In ciuda sezonului plo
ios. patrioții cambodgieni 
continuă să-și desfășoare 
acțiunile ofensive pe nu
meroase fronturi de luptă.

De peste o lună de zile, for
țele patriotice khmere exercită

o presiune tot mai puternică a- 
supra pozițiilor inamice din re
giunea orașului Tram Khnar, 
situat la 40 de km. sud de 
Pnom Perih, unde garnizoana 
locală rezistă numai datorită 
masivului sprijin, aerian acordat 
de aviația americană. Lupte 
crtecene se desfășoară și în re
giunea șoselei nr. 4, care leagă 
capitala cambodgiană de zonele 
de litoral, precum și te împre
jurimile orașului Kampong Spa.

Concomitent, posibilitățile re
gimului de la Pnom Penh de a 
primi ajutoare pe calea fluvială 
a Mekongului rămîn, în con
tinuare, extrem de reduse, da
torită pozițiilor ferme deținute 
de patrioți <je-a lungul fluviu
lui. Recent, încercarea cîtorva 
nave lonnoliste. încărcate cu 
trupe de desant, de a parcurge 
pe Mekong ruta dintre orașele 
Neak Long si Pnom Penh. pen
tru a întări garnizoana capitalei 
cu noi efective, a fost contraca
rată de tirul de artilerie și ra
chete al patrioților, soldat cu 
avarierea gravă a cîtorva am
barcațiuni și scoaterea din luptă 
a mai multor militari inamici, 
ceea ce a silit convoiul lonnolist 
să se retragă.

turiie pentru oeoc.ocrea" 
navei Skyiab și sabarea mi
siunii
grafie : „statul«major* al pro
gramului Skylab examinind 
diferite variante ale continuâ- 

zborului stației extra
terestre.

prevăzute. In fotc-
Declarație comună privind

CEA MAI VECHE REPUBLICA INDEPENDENTA DIN LUME

SAN MARINO
Cu o suprafață de numai 61 km.p. și o popu

lație de aproape 20 000 locuitori, Republica 
San Marino este cea mai mică dar și cea mai 
veche republică independentă din lume. Așe
zată în centrul Peninsulei Italice, la granița 
dintre două regiuni italiene, pe versanții mun
telui Titano (Apenini), San Marino se află la 
10 km. de Marea Adriatică, unde are acces 
prin portul italian Rimini.

egenda spune că 
numele țării provi
ne de 1, -
rul în piatră Mari
no care, în urmă 
cu 17 secole, s-ar 

fi refugiat în vîrful muntelui 
Tîtano pentru a scăpa de perse
cuțiile dezlănțuite de împăratul 
Dioclețian. întemeiat ca oraș în 
anul 301, San Marino a devenit 
în 1263 republică, dependentă de 
ducii de Urbino. In 1291. cetățe
nii din San Marino hotărăsc să 
nu mai plătească tribut nici 
unui stat, proclamîndu-se „stat 
liber și suveran, eliberat de ori
ce dominație". în cursul secole
lor, populația Republicii San 
Marino a fost nevoită de nenu
mărate ori să-și apere statutul 
de țară independentă. Nu în- 
tîmplător pe stema țării a fost 
înscrisă deviza „Libertas perpe
tua" (libertate veșnică). Invazii-

L Ia cioplito-

le barbare la început și domina
ția feudală mai tîrziu au deter
minat construirea unui sistem 

'solid de apărare și observare 
pe muntele Titano. Acesta este 
și motivul pentru care caracte
ristica dominantă a capitalei o 
reprezintă castelele și fortifica
țiile anexe cu ziduri crenelate.

Orașul San Marino este așe
zat pe versantul muntelui Ti
tano, la înălțimea de 738 de me
tri deasupra nivelului mării și 
are o populație de 5 000 locui
tori. In capitală sînt concentra
te principalele obiective indus
triale. Republica San Marino are 
o economie bazată pe agricultu
ră, aproape jumătate din popu
lație trăind din cultivarea ce
realelor. viței de vie și crește
rea animalelor. La ramurile in
dustriale tradiționale — exploa
tările de roci de construcție și 
sulfuroase — s-au adăugat, mai

ales In ultima vreme, producția 
textilă, alimentară și de arti
zanat.

Industria turistică 
devine din ce în ce 
sursă de venituri de 
Peste două milioane 
de turiști vizitează, _
pitoreasca republică de la poale
le muntelui Titano (San Marino 
ocupă primul loc in lume in 
ceea ce privește numărul de tu
riști raportat la numărul locui
torilor). O sursă Principală de 
venituri o reprezintă și vînzarea 
mărcilor poștale, emise incepted 
din 18T7.

Sistemul politic și administra
tiv este, într-un anumit fel, unic 
în lume, rămas neschimbat din 
secolul a] Xin-lea. Acest sistem 
este constituit din 5 „trepte". 
Prima este ..L’Arengo" sau ,.A- 
dunarea capilor de familie". Din 
acest corp electoral fac parte 
nu numai cetățenii cu domici
liul în San Marino, ci toți locui
torii cu cetățenie sanmarineză 
care locuiesc în alte țări. Mai 
înainte se putea vota prin co
respondență, actualmente, însă, 
în ziua votului toți sînt chemați 
în fața urnelor. A doua treaptă, 
corespunzătoare Parlamentului 
este „Marele Consiliu General", 
alcătuit din 60 de consilieri, a- 
leși pe 4 ani, avînd ca atribuții 
principale aprobarea bugetului, 
stabilirea taxelor și 
căpitanilor regenți, 
treaptă este Congresul de Stat,

și hotelieră 
tnai mult o 
prim ordin, 
și jumătate 
an de an,

alegerea 
A treia
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• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL R. F. GERMA
NIA, Walter Scheel, aflat in 
vizită la Cairo, a declarat că, 
în cursul convorbirilor purtate 
cu oficialitățile egiptene, a 
constatat existența unei poziții 
similare între cele două părți 
în ceea ce privește necesitatea 
depunerii unor eforturi serioa
se pentru soluționarea conflic
tului din Orientul Apropiat.

mitetului Coreean de Coordo
nare Nord-Sud va avea loc la 
23 mai, la Panmunjon.

Consultări la Beirut

• POTRIVIT AGENȚIEI
A.C.T.C., cea de-a treia reuniu
ne a Consiliului Executiv al Co-

• PRIMUL MINISTRU AMIN 
EL HAFEZ a conferit cu mem
brii Comitetului mixt libano- 
palestinian, instituit in vederea 
reglementării relațiilor dintre 
autoritățile de la Beirut și or
ganizațiile palestiniene staționa
te pe teritoriul Libanului. în 
cadrul întrevederii, la care au 
asistat comandantul șef al ar-

matei și alți ofițeri superiori li
banezi, au fost evocate efortu- 

. rile depuse de cele două părți 
în vederea respectării prevede
rilor acordului intervenit re
cent între autorități și organi
zațiile palestiniene.

• CONSILIUL DE SECURI
TATE s-a întrunit marți pentru 
a se pronunța asupra unor 
proiecte de rezoluție, destinate 
întăririi sancțiunilor economice 
împotriva Rhodesiei.

Consiliul a aprobat, cu 12 vo
turi pentru, nici unul contra și

convorbirile dintre
L Brejnev și W. Brandt

De- 
ia

al

BONN 22 (Agerpres). — 
clarația comună cu privire 
convorbirile dintre Leonid 
Brejnev, secretar general 
C.C. al P.C.U.S., membru
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. și cancelarul R-F.G.. 
Willy Brandt, arată că cele 
două părți și-au exprimat do
rința de a-și extinde reiau 
și. ca o completare la acordu
rile semnate in timpuf vizitei, 
să încheie noi acorduri, in spe
cial privind colaborarea tehni- 
co-științifică, transc-orturil? 
auto, navigația maritimă. cola
borarea în domeniul mediului 
ambiant, precum și în alte do
menii. Ele au salutat tratative
le care au loc în prezent in le
gătură cu o serie de mari pro
iecte industriale, inclusiv în 
legătură cu proiectul con^rac-

firme din 
combinat meta-

format din 10 membri, fiecare 
conducted un departament ad
ministrativ (un fel de Consiliu 
de Miniștri). A Patra treaptă 
este formată de Consiliul celor 
12. care exercită funcții civile, 
penale și administrative cu ca
racter juridic. In sfîrșit, condu
cerea statului este asigurată de 
doi căpitani regenți, aleși la 
fiecare șase luni (martie și sep
tembrie). Pentru semestrul în 
curs, căpitanii regenți ai Repu
blicii San Marino sînt Frances
co Maria Francini și Primo 
Bugli. Ei sînt aleși dintre mem
brii Marelui Consiliu General și 
pot fi realeși numai după trei 
ani de la expirarea mandatului.

Deși legea prevede că pentru 
serviciul militar pot fi incorpo
rați toți bărbații între 16—50

ani, în San Marino există
armată, ci doar 10—12 soldați, 
îmbrăcați în costume medievale, 
care asigură paza Palatului 
Valloni.

Pe plan extern, Republica San 
Marino duce o politică de pace 
și prietenie cu toate popoarele, 
între România și San Marino 
s-au stabilit in anul 1968 relații 
consulare. Relațiile româno-san- 
marineze care se dezvoltă favo
rabil Pe baza principiilor inde
pendenței, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, vor 
cunoaște un moment important 
prin apropiata vizită în Repu
blica San Marino a președinte
lui Consiliului de Stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

ției In Uniunea Sovietâcâ, 
participarea unor 
R.F.G., a unui 
lurgic.

S-a convenit 
colaborarea In 
tehnologii avansate și 
unor noi capacități de produc-

ție. Îndeosebi în co-s^--cria de 
mașini-nnelie. aparate șî mo
toare pe teritoriul UJLS.S.

Examinlnd problemele inter- 
r-ap. .--ale. părțile au relevat că 
in procesul destinderii te Eu
ropa s-a realizat un progres 
simțitor. A fos: exprimată spe
rară că negocierile multilate
rale pregătitoare de la Helsin
ki vor fi încheiate in curind, 
conferința va fi convocată in 
viitorul cel mai apropiat șl se 
va desfășura la nivelul cores- 
purzător însemnătății interna- 
-,;onale a acestei acțiuni. In 
problemele legate de reducerea 
reiiurocă a forțelor armate și 
armamentelor în Europa cen
trală. cărțile au opinat că re
glementări coordonate, 
punzăroare principiului 
judicierii securității

ar

RODICA ȚEPEȘ

*A m st-jnadeze 
elaborarea unor 

crearea

Președintele C.C. al Parti
dului Comunist din Japonia. 
Sanzo Noșaka, a primit luni 
pe ambasadorul țării noas
tre în Japonia, Nicolae Fi- 
nanțu, cu care a avut o con
vorbire. în cursul întrevede
rii, ambasadorul român a 
transmis un salut din partea 
secretarului general al Par
tidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
adresat conducerii P.C.J, și 
a reînnoit invitația ca o de
legație a C.C. al P.C.J. să 
viziteze România.

trei abțineri, un document care 
stipulează obligația statelor de 
a penaliza companiile sau per
soanele vinovate de întreținerea 
unor legături comerciale directe 
ori indirecte cu Rhodesia.

• ALEXEI KOSIGHIN, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., l-a primit pe 
David Rockefeller, președintele 
băncii americane „Chase Man
hattan". care face o vizită 
Moscova. ~ 
agenția T.A.S.S..
a

la
După cum relatează 

întrevederea 
prilejuit o convorbire în le-

gătură cu evoluția relațiilor e- 
conomice dintre cele două țări.

Cel mai vîrstnic om 
din lume

• cel mai îm vîrsta om 
DIN LUME, Șirali Mislimov, 
și-a sărbătorit cea de-a 168-a zi 
de naștere în satul de munte 
Barzava din R.S.S. Azerbaidja- 
nă. Șirali și soția lui, Khatun, 
în vîrstă .de 107’ ani, sînt cei 
mai cunoscuți dintre cei 2 000 
de centenarieni din Uniunea 
Sovietică.

• PREMIERUL TUNISIEI, 
Hedi Nouira, a vizitat pavilio
nul românesc din cadrul Tîrgu- 
lui internațional de la Tunis.

Apreciind bogăția sortimente
lor, produse ale industriei con
structoare de mașini și utilaje 
pentru industrie, agricultură și 
transporturi, produse chimice, 
electrice și electronice, mate
riale de construcții și bunuri de 
consum, cit și calitatea expona
telor noastre, primul ministru 
tunisian a reliefat evoluția as
cendentă a cooperării economice 
româno-tunisiene,
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cores- 
nepre- 

statelor 
par’-icipante. ar corespunde 
scopului întăririi păcii în Eu
ropa.

Președintelui federal Gustav 
Heinemann și cancelarului Wi
lly Brandt le-au fost adresate 
Invitații de a face vizite ofici
ale în Uniunea Sovietică. Invi
tațiile au fost acceptate.

Situația 
din Bolivia

Sfîrșitul crizei din ca
drul coaliției guverna

mentale ?
Președintele Boliviei, Hugo 

Banzer, a acceptat demisia pre
zentată de către ministrul de 
interne, Alfredo Arce Carpio, 
numindu-1 în postul rămas va
cant pe colonelul Valter Castro 
Avendano. în acest fel, numă
rul militarilor din guvernul de 
la La Paz s-a ridicat la șase, 
în raport cu cei opt titulari pro
venind din rîndurile celor două 
partide — Falanga Socialistă 
Boliviana (F.S.B.) și Mișcarea 
Naționalistă Revoluționară
(M.N.R.) care alcătuiesc coaliția 
de dreapta „Frontul Popular 
Naționalist".

Totodată, șeful statului a pro
cedat și la înlocuirea colonelu
lui Caballero din funcția de co
mandant al poliției boliviene cu 
colonelul Râul Tejerina.

Observatorii din La Paz, re
levă agenția REUTER, aprecia
ză că cele două remanieri au 
pus capăt crizei din cadrul coa
liției guvernamentale, dar sta
rea -de tensiune continuă să per
siste încă pe scena politică bo
liviana.

Elemente 
noi în 

„războiul 
codului"

Evoluția conflictului 
anglo-islandez și 
implicațiile sale 

pe planul N.A.T.O.
„Războiul codului" a pă

răsit cabinetele diplomatice 
pentru a se instala pe întin
sul apelor nordice. Faza no
telor schimbate prin inter
mediul ambasadorilor și a 
negocierilor în jurul acele
iași mese este oare depășită? 
Pătrunderea navelor milita
re britanice în interiorul ce
lor 50 de mile pe care Islan
da le-a declarat drept limita 
apelor sale teritoriale a fă
cut ca, brusc, să crească ten
siunea. Actul de forță Ia 
care a recurs Londra pentru 
a intimida mica republică 
insulară — ce își apără uni
ca sa bogăție : resursele pis
cicole — complică situația. 
Nu este vorba de perspectiva 
unei confruntări militare. 
Islanda nu poate să riposte
ze pe plan militar puterni
cului ei vecin. întreaga flotă 
pe care Reykjavikul o poate 
pune în acțiune cuprinde 
doar cinci mici vase de coas
tă. In schimb, Anglia și-a 
mobilizat fregate, remorche
re rapide, nave de aprovizio
nare, elicoptere și avioane 
într-o demonstrație menită 
să intimideze. „Royal Navy" 
protejează traulerele de pes
cuit britanice în apropierea 
coastelor islandeze. Islanda, 
a răspuns prin vehemente 
proteste, rechemarea amba
sadorului său de la Londra 
și interzicerea aterizării a- 
vioanelor militare britanice 
pe aeroporturile din insulă, 
inclusiv Ia baza N.A.T.O. de 
la Keflavik. în acest fel dis
puta islandezo-britanică a 
implicai și N.A.T.O. Primul 
ministru îslandez. Olafur 
Johannesson, a declarat, de 
altfel, luni seară, că „în ca
zul in care nu se va găsi 
grabnic o soluție în conflic
tul său cu Marea Britanie, 
Islanda ar preconiza o even
tuală retragere din N.A.T.O.".

Pentru Islanda — „țara de 
gheață", cum o numesc re
porterii — apărarea sur
selor de existență este 
vitală. In această privin
ță nu pot există dubii. 
LE MONDE afirma : ..Pește
le reprezintă pentru Islanda 
o bogăție mai mare ca aurul 
penu-u Africa de sud sau ca 
petrolul pentru Libia". Peste 
80 Ia sută din export este 
furnizat de sectorul piscicol. 
Un sfert din populația țării 
muncește în acest sector. In
vazia navelor străine ultra
moderne care pescuiesc mari 
cantități in apropierea coas
telor islandeze a dus la trep
tata rărire și la pericolul dis
pariției unor soiuri, mai ales 
a codului. Extinderea limitei 
apelor naționale de pescuit 
ale Islandei. procedură con
formă legalității internațio
nale, s-a dovedit un act ab
solut necesar. Londra a reac
ționat Ia măsurile legitime 
ale Islandei în mod rigid, 
fiind vizibilă in această ati
tudine presiunea exercitată 
de armatori. Negocierile an
gajate au intrat în impas. 
Apelul la forță — pe care 
Anglia îl caracterizează drept 
„acțiune normală pentru pro
tejarea dreptului la pescuit 
în apele internaționale" — nu 
facilitează reluarea dialo
gului.

„Războiul codului" este 
simptomatic și sub un alt 
aspect. Cele două state an
gajate te conflict sînt mem
bre ale aceluiași bloc militar 
— N.A.T.O. Apartenența co
mună Ia „alianța atlantică" 
nu s-a dovedit a fi un factor 
de natură să elimine neînțe
legerile. Dimpotrivă, „alia
tul" mai puternic nu a ezitat 
să-și trimită navele de răz
boi împotriva partenerului 
mai mic (republica insulară 
numără doar 200 000 locui
tori). „Solidaritatea de bloc* 
a fost dată uitării atunci cind 
interesele marilor armatori 
au cerut-o. „Diplomația ca- 
nonierelor" și-a găsit aplica
rea într-o variantă specifică, 
în aceste împrejurări devine 
explicabilă amploarea miș
cării pentru ieșirea Islandei 
din N.A.T.O. Chiar dacă ofi
cialitățile atlantice incearcă 
să găsească o formulă care 
să împace Londra și Reykja
vikul, ideea apartenenței la 
N.A.T.O. este definitiv com
promisă în Islanda. Premie
rul îslandez a exprimat un 
sentiment larg răspîndit în 
insulă atunci cind a evocat 
posibilitatea retragerii din 
N.A.T.O.

La Reykjavik se afirmă că 
s-a creat „o situație complet 
nouă și foarte serioasă". Con
flictul, care are drept miză 
peștele din apele islandeze, a 
dobindit proporții fără pre
cedent. Islanda declară că nu 
va bate în retragere. Iar la 
Londra se profesează intran
sigența. Și, totuși, nici o so
luție nu este previzibilă de
cît la masa tratativelor.

EUGENTU OBREA
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