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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN ITALIA

Vizita oficială in România 
a Șahinșahuini Iranului Aryamehr

In spiritul relațiilor de prietenie și cordialitate dintre Repu
blica Socialistă România și Statul Imperial al Iranului, pre
ședintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au invitat pe Maiestatea sa Imperială Șahin- 
șahul Aryamehr și pe Maiestatea sa Imperială Farah Pahlavi, 
Șahbanu a Iranului, să efectueze o vizită oficială în România.

Maiestățile lor au acceptat cu plăcere invitația, vizita urmind 
să aibă loc între 2 și 5 iunie 1973.

70 ani de la prima șarjă

de cauciuc sintetic românesc

Momente emoționante 
care ilustrează larga 

popularitate de care se 
bucură șeful statului 

român, aprecierea rolului 
său in edificarea 
României moderne

• La Uzinele „Fiat-Mirafiori" ți la „Olivetti", pretutindeni pe 
străzile capitalei Piemontului și la Milano șeful statului român a 
fost întîmpinat cu sentimente de stimă și simpatie • „Muncitorii 
de la Fiat salută poporul român și pe președintele Ceaușescu"
• „Muncitorii români pot fi mîndri că au un asemenea conducă

tor" — declară muncitorul Mario Fiorellini

Cea de-a patra zî 
a vizitei în italia 
a președintelui 
Consiliului de Stat 
al Republicii So
cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 

și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a oferit, în continuare, solilor 
poporului român prilejul de a 
putea cunoaște nemijlocit dez
voltarea economico-socială a 
țării gazdă, realizările poporu- 

i italian, bogățiile sale spi
rituale.

Călătoria în regiunea Piemont 
și, îndeosebi, In orașul Torino — 
care a constituit principalul o- 
biectiv al programului zilei de 
joi — sosirea la Milano au pri
lejuit noi întîlniri cu muncitori 
și specialiști, cu oameni politici 
și reprezentanți ai cercurilor 
economice. Atit la Uzinele 
..Fiat-Mirafiori“, cit și la Ivrea, 
unde își au sediul Uzinele 
..Olivetti-, ca de altfel pretutin
deni pe străzile capitalei Pie
montului, iar apoi la Milano, 
șeful statului român a fo-.t în- 
tîmpinat cu sentimente de sti
mă și simpatie.

—liste ora 9 dimineața. Coloa
na de mașini părăsește pito
reasca stațiune maritimă Porto- 
fino. îndreptindu-se spre Ge
nova.

Traseul de o rară frumusețe 
străbate principalele localități 
ale Coastei Ligurice. oferind 
privirii peisaje incintătoare.

La aeroportul din Genova, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați 
de prefectul provinciei Liguria. 
Giacomo Veglia. de primarul 
orașului Genova. Giancarlo 
Piombino, de președintele pro
vinciei Genova, Rinaldo Mag- 
nani, cu soțiile, de alte persoane 
locale.

Președintele Consiliului da 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu. îm
preună cu persoanele oficiale 
române, sint însoțiți în vizita 
lor de ministrul-secretar de 
stat Giulio Cajati, de Antonino 
Restivo, ambasadorul Italiei la 
București, și Iacob Ionașcu, am
basadorul României la 'Roma.

Avionul prezidențial se În
dreaptă spre Torino.

După aproximativ 30 de mi
nute de zbor, aeronava ateri
zează pe aeroportul Torino— 
Caselie, împodobit cu drapelele 
celor două țări.

în întîmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu se află 
Giuseppe Salerno, prefectul pro
vinciei Torino, Guido Secreto, 
primarul orașului Torino. Ste
fano Milelli, primarul localității 
Caselle, deputați și senatori, 
alte persoane oficiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este primit cu onoruri militare.

Torino — capitala provinciei 
Piemont — oraș de veche cul
tură cu îndelungată și glorioasă 
istorie, care își află începuturile 
cu peste 2 000 de ani în urmă, 
are pentru noi, românii, o sem
nificație aparte evocînd prin 
mărturii emoționante legăturile 
româno-italiene. Momentul cel 
mai grăitor 11 reprezintă întîl- 
nirea. in perioada unificării 
atît a Italiei, cit și a Principa
telor Române, dintre Cavour și 
Vasile Alecsandri. Ele ne a- 
mintesc, de asemenea, des
pre înființarea, în 1863. a pri
mei catedre de limbă și litera
tură română, creată de Alexan
dru Ioan Cuza, care, printr-u 
lege adoptată de Adunarea Na
țională, o încredințează lui Gio- 
venale Ruscalla. declarat cetă
țean de onoare al României.

(Continuare în pag. a lll-a)

MĂSURA
OAMENILOR

Șl PRESTIGIUL 
_ UZINEI _
• Istoria uzinei în 500 000 tone de cauciuc 
sintetic • în întrecerea socialistă pentru în
deplinirea cincinalului înainte de termen — 
1 500 tone cauciuc peste plan • CAROM-60 
— o nouă creație a specialiștilor uzinei, un 
nou sortiment lansat în producția curentă • 
Prin cercetare proprie, prin soluții și inven
ții de înaltă eficiență uzina își dublează ca
pacitatea.

Se împlinesc zece ani de la 
obținerea primei șarje de cau
ciuc sintetic românesc. Cei care 
In dimineața zilei de 17 mai 
1963 trăiau acest eveniment 
sint și acum, în marea lor 
majoritate în secțiile și labora
toarele Uzinei de cauciuc sinte
tic de la Borzești. Au fost tot 
timpul împreună, dar acum au 
trăit .,o întîlnire după zece ani“. 
Poartă același nume ca în 1963, 
pasiunea lor se numește și a- 
cum „cauciuc", sint încă tineri. 
Atita doar că deceniul trăit fără 
întrerupere, zi și noapte în 
preajma instalațiilor dă mai 
multă greutate vorbelor lor, mai 
multă eficiență faptelor. Au de
venit mai maturi, au crescut, au 
mai multe de povestit dacă pri
vesc în urmă. Intrebindu-i des
pre viața lor, descoperi în fie
care ceva din istoria uzinei, vezi 
o parte din viitorul ei. Aflăm 
astfel că și uzina poartă același 
nume ca în 1963, atita doar că a 
crescut și ea exprimînd mereu 
măsura oamenilor care o men
țin vie.

Măsura lor, adică a producției 
de o jumătate de milion de tone 
de cauciuc sintetic, realizată din 
mai 1963 pînă in aceste zile. 
Măsura lor — sinonimă cu ob
ținerea a 1 500 tone de cauciuc 
sintetic peste plan de la înce
putul anului pină acum. Tot 
pentru a-și exprima adevărata 
măsură, chimiștii de la Borzești 
sărbătoresc evenimentul intr-un

mod original: lansează în pro
ducție curentă un nou sorti
ment de cauciuc — „Carom — 
60“ realizat pe baza unei rețete 
proprii elaborate de specialiștii 
uzinei și brevetat ca invenție. 
Noul produs, cu largi utilizări în 
industria încălțămintei, înlo
cuiește foarte bine duranitul, 
procurat pînă acum din import. 
Pe această cale pina la sfirșitul

IUSTIN MORARU
(Continuare în pag. a IV-a)
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Fiabilitatea 
cortexului

de EDMOND NICOLAU

în numărul de azi :
Produsele românești pe meridianele lumii — 
ZILNIC, PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ PENTRU 
EXPORT
Accente — CAUZĂ Șl EFECT
CULTIVAREA SPIRITULUI DE ECONOMIE LA 
ELEVI

(în pagina a 2-a) 

Pe agenda de lucru a învățămîntului politico- 
ideologic U.T.C. — MOMENT DE BILANȚ DAR 
Șl DE ÎNSUȘIRE A NOI CUNOȘTINȚE 
CUM PREGĂTIM PRACTICA DE VARĂ ?

(in pagina a 4-a)

ACTUALITATEA PENTRU TINERET
(în pagina a 5-a) 

DRUMUL AFRICII — deschiderea Sesiunii jubi
liare a Organizației Unității Africane

(in pagina a 6-a)

f SPIRITUL X 

revoluționar - 
SPIRITUL CULTURH 
< DE MASĂ 7

O cronică a vieții 
scrisă prin cintec

Alături de celelalte modalități de exprimare artistică (tea
tru, echipe de dansuri, brigăzi artistice de agitație, procese 
literare, creație plastică etc.) formațiile corale ale mișcării 
artistice de amatori sînt unele dintre cele mai reprezentative și 
credem cele mai eficiente modalități în activitatea culturală de 
masă. ...

Acînd la bază o îndelungată experiență și tradiție artistica 
(foarte multe și-au sărbătorit centenarul) corurile de amatori, mun
citorești și țărănești deveniseră în anii de luptă ai proletariatului, 
adevărate instituții de cultură și educație patriotică revoluționară.

în județul Argeș activitatea corală, existentă și în urmă cu 
cîteva decenii, în anii noștri a cunoscut o prodigioasă amploare. 
In prezent, aproape fiecare sat sau întreprindere argeșeani are 
un cor alcătuit, firește, din salariații fabricii lor.

Un popas pe Valea cintecelor

Așa este denumită Valea 
CIrcinogului pe al cărei defileu 
adunați sat cu sat, sînt aproapp 
3 000 de cîntăreți amatori. 
Priboeni. Negrești, Boțești, Ște- 
făneștt Dobrești, Leordeni, Bo- 
gați, Căteasa, Călinești și, de
corat cu „Meritul cultural" clasa 
a Ilî-a — faimosul cor din To- 
poloveni dirijat din 1947 de 
neobositul animator loan Io- 
nescu.

In monografia istorică a aces

tor locuri oamenii au trecut la 
loc de cinste corurile, împreună 
cu școala sau edificarea cămi
nului cultural. Prin cor facto
rii de cultură au descoperit 
una din cele mai potrivite for
me de participare a maselor la 
manifestările culturale. De a- 
ceea și succesul este deplin 
iar corul se bucură de ati
ta faimă. Formația corală din

ION MARCOVICI

(Continuare in pag. a IV-a)

\ Viața spirituală a omului este expresia modului de funcțio- 
S nare neurociberneticâ a creierului uman - in special a cor- 

texului cerebral. Pentru omul de știință, creierul uman este în 
\ același timp principalul organ prin care cunoaștem, dar și un 
\ foarte interesant obiect de studiu.
\ Creierul uman este cel mai complex sistem informațional 
\ ce există pe suprafața planetei noastre, exceptînd însăși 
\ societatea umană. Cercetări tot mai amănunțite ne permit azi 
S să cunoaștem fenomenele intime ce au loc în extrem de 
j micul neuron, care, într-un diametru de cîteva zeci de miimi 
\ de milimetru, adăpostește o uriașă putere de prelucrare a

> informației. Studii de mare finețe au pus în evidență fenomene
> ionice care se produc în și prin membrana neuronului, în 
\ milionimi de secundă. Dispunem de scheme logice ale neuro- 
\ nului (McCullock și Pitts, Bălăceanu și Nicolau etc.) ca și de 
\ hărți ale citoarhitectonicii cerebrale.

Explorarea structurilor cerebrale ne pune in contact cu 
\ fenomene noi, neașteptate, care dintr-un anumit punct de 

vedere vin în flagrantă contradicție cu unele impresii umane 
— extrem de puternice și de vechi. Ne referim la complexitatea 
sistemului nervos și la menținerea proprietăților sale, cu toate 
fenomenele fizico-chimice, adesea ireversibile, ce au loc în 
creier, lată de ce putem spune că personalitatea umană este 
desigur surprinzătoare, da' ea ne apare încă mai surprinză- 
toare atunci cînd este exprimată in cifre. Iar datele actuale

* > ale științei sint de-a dreptul neașteptate în ceea ce privește
• i universul persoanei umane.
' > Se știe că personalitatea este expresia activității corpului 
\ uman, format din celule. Intr-un stadiu elementar aflăm că 
' I 80% din corpul unei celule e format din apă - restul co- 
' ( respunzînd la 10 miliarde de macromolecule. Ceea ce în-
r (Continuare în pag. a V-a)
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PRODUSELE ROMÂNEȘTI PE MERIDIANELE LUMII

Un obiectiv comun întregii organizații

Zilnic, producție
suplimentară pentru export

Tntrînd în sala spațioasă, cu 
ferestre largi, mă opresc mai 
tntîi și privesc, și admir tăcut 
toate aceste sute de fete îmbră
cate în elegante halate bleu-ver- 
nil, urmăresc fascinat dexterita
tea cu care execută complicatele 
operații ce le revin din bandă, 
sub ochii mei creîndu-se tricota
jele care mai apoi vor ajunge în 
Belgia și S.U.A.. în Elveția și 
Canada, în Anglia și Suedia. 
Fără să vreau mă trezesc mur- 
murînd versurile Măriei Banus : 
„Meșteri mari, croitori / Haine 
eoaseți cri sînt flori ? / Naște 
linii si culoare / Mîna voastră 
vrăjitoare", versuri pe care 
poeta le-a dedicat lor muncitoa
relor de la Fabrica de confecții 
și tricotaje București în semn 
de omagiu și prețuire a muncii, 
hărniciei și priceperii de care 
dau dovadă. Imediat apoi, prin- 
tr-o înlănțuire logică a gânduri
lor. revăd o secvență petrecută 
tot’ aici, tot în secția tricotaje, 
în urmă cu un an, într-una din 
acele zile fierbinți, numite „zile 
ale recordurilor", aud parcă vo
cea crainicei de la stația de ra- 
dio-amplificare care anunța din 
ceas în ceas : ..Este ora 10 (sau 
11 sau 12). de la începutul pro
gramului au trecut patru 
în fruntea întrecerii se 
Viorica Luță care a reușit 
execute pînă acum cu 15 ope
rații mai mult decît avea 
plan, pe locurile imediat 
toare Despina Preda și 
Hristache. ziua record 
nuă...“

— Intr-adevăr — avea 
spună Alexandrina Hort. 
tara comitetului U.T.C. a 
bului I după ce m-am ___
în sfîrșit să renunț la tăcere și 
să încep discuția pentru care 
venisem — zilele record au con
tinuat și continuă. Numai că 
altele sînt performantele pe care 
le atingem astăzi.

— De ce altele ? întreb.
— Pentru că ne aflăm în *73. 

pentru că în acest an §e hotă
răște dacă vom putea îndeplini.

așa cum ne-am propus, cincina
lul în patru ani, pentru că 
acum fiecare dintre noi și toate 
la un loc, avînd în vedere o- 
biectivul stabilit, trebuie să rea
lizăm în opt ore o producție 
care nu mai departe decît în 
'72 se făcea în 11 ore și 36 de 
minute, pentru că nu uităm nici 
un moment că toate confecțiile 
pe care le executăm sir.t desti-

sectorul 7 se numără printre 
fruntașele fabricii, de ce utecis- 
tele de aici realizează mal în
totdeauna o producție suplimen
tară sarcinilor ce le revin, asi
gurînd astfel livrarea în avans 
a tricotajelor la export ?

— Departe de a fi suficient — 
relevă Crișan Florica. secretara 
comitetului U.T.C. pe fabrică. 
Rezultatul la care vă referiți

• în 8 ore o producție echivalentă cu 11 ore 
și 36 minute • Timpul de integrare a unui nou 
angajat redus cu 76 de zile • Producția de azi, 
cota minimă de atins pentru mîine.

ore, 
află 

să
în 

urmâ- 
C ori na 
conți -

să-mi 
secre- 

schim- 
decis

na te exportului, ele reprezentin- 
du-ne în lume.

— Și nu e greu, nu este difi
cil să fie stabilită o sincronizare 
perfectă între cele două sute și 
ceva de uteciste cite lucrează în 
această secție ?

— Greu ar fi — precizează 
confectionera Florica Vișan — 
dacă am aștepta ca totul să de
curgă de la sine, dacă Maria 
Luță de pildă, cîștigătoarea de 
anul trecut a concursului „Mîini 
măiestre", s-ar mulțumi numai 
cu a-și face ea foarte bine trea
ba. Cum nu se întîmplă așa ci. 
dimpotrivă, muncitoarele cu ex
periență, cu însușiri 
nale deosebite, ajută 
nite. le îndrumă cu 
pașii spre o rapidă 
este firesc^ să obținem 
alert.

Notez deci : preocuparea pen
tru rapida integrare. Adaug a- 
poi și o informație semnificati
vă în acest sens : dacă în 1972 
unei absolvente venite în sec
ție îi erau necesare trei luni 
pînă a ajunge să țină pasul cu 
colegele ei mai vechi. în 1973 
îi sînt îndeajuns doar 14 zile. 
Suficient pentru a explica de ce

profeșio- 
noile ve- 
sigurantă 
integrare, 
un ritm

este consecința unor acțiuni con
jugate. cu bătaie lungă, aș zice, 
care, nici nu se putea altfel, au 
condus la creșterea responsabi
lității fiecărei tinere față de 
munca pe care o prestează ea și 
colectivul din care face parte.

Ce înțelege secretara comite
tului U.T.C. prin „acțiuni con
jugate" aveam să aflu apoi din 
discuțiile purtate cu membre ale 
biroului organizației U.T.C., cu 
tinerele muncitoare

— La începutul fiecărei luni
— sublinia Ileana Pascu — prin
intermediul unei informări fă
cute de șeful secției intrăm în 
posesia tuturor datelor de plan 
care ne privesc. Știm adică la 
ce comenzi vom lucra, 
cine anume, care este 
pînă la care trebuie 
un anumit lot pentru 
ajungă la beneficiarul 
termenele stabilite în _____

— La sfîrșitul fiecărui schimb, 
adăuga Ioana Duiliu, eu și 
colega mea Florica Vișan con
trolăm — sarcină de organizație
— ca utilajele pe care s-a lu
crat să fie în perfectă stare de 
funcționare astfel ca tura de 
după amiază să intre în produc-

pentru 
termenul 
executat 

ca el să 
extern în 
contract.

ți« din plin, din primul minut 
de producție. Aceeași operație 
va fi efectuată de alte două u- 
teciste la ora 
dimineața noi 
ordine.

— O dată _ 
completa Ruxandra Hort — după 
orele de program, comisiile or
ganizației U.T.C. care urmăresc 
buna gospodărire a locului de 
muncă, controlul calității, recu
perarea deșeurilor, respectarea 
disciplinei tehnologice, utilizarea 
la maximum a celor 480 de mi
nute se întîlnesc pentru o scurtă 
discuție. în cadrul acesteia este 
efectuată o analiză amănunțită 
a celor șapte zile care au tre
cut. a modului in care a fost 
realizat planul ; se hotărăște ce 
este de făcut pentru ca în săp- 
tămîna ce urmează rezultatele 
obținute să fie îmbunătățite.

Așadar, dexteritate, pricepere, 
perfecta sincronizare a tuturor 
utecistelor ce muncesc în peri
metrul secției a 7-a a Fabricii 
de confecții și tricotaje Bucu
rești. calități profesionale evi
dente aici pentru oricine, recu
noscute în întreaga întreprinde
re, sînt cultivate cu migală, cu 
răbdătoare atenție, organizația 
U.T.C. asumîndu-și misiunea și 
reușind să formeze un colectiv 
bine închegat, capabil să facă 
față cu succes exigențelor cu 
care se confruntă. La data la 
care am fost în mijlocul acestui 
colectiv planul aferent perioadei 
1—11 mai fusese îndeplinit in 
proporție de 102 la sută. O de
pășire care înseamnă mii de 
confecții din tricot care vor lua 
drumul exportului, asigurînd 
astfel onorarea în avans a con
tractelor. confirmînd încă o dată 
seriozitatea oamenilor ce le pro
duc, angajați ai unei unități in
dustriale de prestigiu 
de curînd cu Ordinul 
clasa a I-a și Steagul 
întreprindere fruntașă

22,36 astfel îneît 
să găsim totul în

pe săptămlnă —

distinsă 
Muncii 

roșu de 
pe tară.

GH. GRIDRIGAN

contabil-șeț la Întreprinderea de comerț 
exterior a Centralei industriale a confecțiilor 

București,

Cu EDUARD COLGIU,

Antreprizei române de con- 
strucții-montaj „A.R.C.O.M" 
i a fost decernat de către In 
stitutul internațional de pro
movare și prestigiu din Ge 
neva „Premiul de promova 
re internațională, construcție 
și asistență tehnică" pe anui 
Î972 Juriul prestigiosului for 
a acordat această înaltă dis
tincție pentru dezvoltarea 
rapidă, dinamică pe plan 
internațional a activității 
„A.R.C.O.M.", pentru calitatea 
bună a lucrărilor, pentru u- 
tilizarea tehnicii avansate la 
lucrările de construcții-mon
taj și pentru dorința de ex 
tindere a activității, asociată 
cu un profund spirit de co
laborare internațională.

Secția confecții a Fabricii de tricotafe din Miercurea Ciuc 
Foto; O. PLECAN

PALESTELEn
Este o tradiție a constructo

rilor bucureșteni de a cinsti în 
fiece primăvară memoria poe
tului Tudor ArghezL „Palestele 
argheziene", cum se numesc ae 
doi ani încoace aceste mani
festări, se organizează în foae- 
rul noului Teatru Național și 
vor avea de acum înainte a- 
ceeași „scenă". Cenaclul Tudor 
Arghezi", de pe lîngă Comite
tul U.T.C. al sectorului con
strucții și colaboratorii săi la 
această manifestare omagială — 
Uniunea 
Artiștilor 
țional — 
din acest 
mai, un adevărat 
poezie. Evocarea făcută de Ba- 
ruțiu T. Arghezi ca și expune
rea tovarășului Gheorghe Mo-

Scriitorilor. Uniunea 
Plastici. Teatrul Na- 
au realizat, la ediția 
an, inaugurată la 22 

festival de

Avantajele creării
noii structuri

organizatorice în industria confecțiilor
La 1 aprilie 1973 a fost înființată Centrala industrială a con

fecțiilor — București. Este vorba de o nouă «tructură organi
zatorică ce reunește în cadrul ei toate fabricile de confecții din 
țară, unități industriale care pină la acea dată făceau parte 
fie din Centrala industrială a confecțiilor și tricotajelor — 
București, fie din Centrala industrială a confecțiilor — Sibiu. 
Constituirea ei, reprezentînd incâ un pas în perfecționarea or
ganizării, conducerii și planificării activității din industria 
confecțiilor, atrage după sine cum lesne se poate presupune, și 
o seamă de avantaje în ceea ce privește exercitarea obligații
lor de export ce-i revin in planul de stat L-am rugat pe to
varășul Fduard Colgiu. contabil șef la întreprinderea de co
merț exterior a Centralei la care ne referim să puncteze cîteva 
din aceste avantaje.

— De la bun început o preci
zare . integrarea tuturor între
prinderilor de confecții din țară 
într-un organism economic unic 
s-a impus ca o necesitate, o ne
cesitate dictată, intre altele, și de 
asigurarea unui cadru optim 
pentru desfășurarea unul export 
eficient $i cînd fac această a- 
firmație am în vedere că adap
tarea permanentă a producției 
la cerințele pieței externe.

pro- 
noastre. valorificarea 

bună a mărfurilor pe 
străine era dificil de 
atunci cind una și a- 
aetiviute — executarea 

- tn- 
două

creșterea competitivității 
duselor 
tot mai 
piețele 
realizat 
ceeași ------------
și desfacerea confecțiilor 
trau în competența a
centrale industriale distincte.
De ce ’ Pentru că inevitabil a- 
oăreau paralelismele, munca de 
două ori, cheltuielile duble în 
ceea ce privește prospectarea

plețel externe, stabilirea de re
lații directe cu beneficiarii pen
tru constituirea portofoliului de 
comenzi, întocmirea cataloage
lor de m->dele. nu o dată întîm- 
plîndu-se să ne Intilnim la 
clienți în calitate de „concu
rența Avea cineva de cîștigat 
din asta ? Desigur nu. dimpo
trivă. în noile condiții însă, si
tuația este radical schimbată în 
bine. începînd din faza iniția
lă — prospectarea — și pînă la 
cea finală — încasarea contra
valorii mărfurilor — toate ope
rațiile sini efectuate de către 
un singur organism, direct răs
punzător de rezultatele obținu
te în acest domeniu. Și așa 
stind lucrurile avînd compe
tență — ca și responsabilitate 
— Centrala industrială nou 
creată cunoscînd profilul, capa
citățile de producție a fiecărei 
unități din subordine, produc
tivității e realizate într-un loc 
sau altul poate repartiza co
menzile acolo unde ele se pot

executa în cele mai bune con
diții atîț în ceea ce privește în
cadrarea lor în graficele de li
vrare cît și în ceilalți parame
tri legați de prețul de cost, ca
litate, valorificarea rezervelor 
interne. Pe de altă parte, as
pect deloc de neglijat, pe pia
ța externă apare o singură fir
mă ca exportatoare de confec
ții — fapt ce contribuie în mare 
măsură la cîștigarea beneficia
rilor care, se știe, preferă un 
furnizor constant Evident a- 
cestea sînt doar cîteva din avan
tajele create prin înființarea 
noii centrale, avantaje cărora 
li se pot adăuga, fără a res
pecta o anumită ordine, asi
gurarea condițiilor pentru spe
cializarea producției, prompti
tudine în onorarea 
ocuparea rațională 
muncă, avantaje 
în. ultimă instanță 
port activ, eficient

prompti
con tractelor, 
a forței de 
concretizate 
într-un ex-

GH. GEORGE
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ÎN ȘANTIERELE SISTEMULUI DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA

SE STUDIAZĂ, 
SE RESTUDIAZĂ, 

dar 426 de utilaje 
stau netdosite

Șl SE PIERD ZECI 
DE MILIOANE DE LEI

* în șantierele Sistemului de 
irigații Mostiștea se înregis
trează o situație alarmantă. 
Uzînd de prevederile legilor în 
vigoare unitățile PECO n-au 
mai livrat carburanții necesari 
unei întreprinderi lipsită de po
sibilitatea efectuării plăților la 
termenele scadente. Iar din 
cauza lipsei de combustibili și

lubrifianțil necesari, începînd 
de vinerea trecută se ana In 
creștere vertiginoasă numărul 
mașinilor și utilajelor care nu 
funcționează. La mijlocul aces
tei săptămlnl se aflau în inac
tivitate 41 de autoscrepere de 
mare capacitate (care dețin pon
derea în cadrul dotării șantie
relor țării), 140 screpere,

225 basculante și autocamioane 
și 20 de dragline, cu toate că s-a 
încercat o redresare de moment 
a situației prin împrumutarea 
de la terți colaboratori a cltorva 
sute de tone de motorină, ben
zină și uleiuri. Situația a deve
nit astfel deosebit de critică, 
cu efecte defavorabile asupra 
îndeplinirii planului și a exploa

țării cu totul neraționale a 
mașinilor și utilajelor din do
tare. a cărcr valoare însumează 
cîteva sute de milioane de lei.

Firesc, legile sancționează in
disciplina de plan și risipa — 
hotărîrea de a fi blocat contul la 
bancă al T.C.I.F. București ln- 
cadrindu-se in textul acestor 
legi. La sfîrșitul primelor patru 
luni ale anului raportarea con
tabilă includea importante 6ume 
reprezentînd imobilizări de fon
duri Acestea proveneau din 
producția realizată dar neînca
sată — în principal de la unită
țile agricole cuprinse în peri
metrul amenajărilor pentru iri
gații sau desecări, dar lipsite 
deocamdată de posibilitatea 
contribuției „prin aport pro
priu" — precum și din cheltuie
lile determinate de refacerea 
lucrărilor compromise de cala
mitățile din primăvară, încă ne
acoperite prin acordarea de in
dicatori economico-financiari. 
„Nu puteam altfel continua ac
tivitatea în șantier, ne explica 
tovarășul Alexandru Nica, eco- 
nomist-șef al trustului, dacă nu 
se adopta măsura de a reface 
aceste lucrări stringente îna
inte de a apare Hotărîrile 
Consiliului de Miniștri. De pil
dă. am avut drumuri și poduri 
rupte. Dacă nu le-am fi refă
cut cum am fi putut realiza 
mișcarea utilajelor și să asigu
răm aprovizionarea punctelor 
de lucru ? Am avut diguri și 
canale erodate, dacă n-am fi 
intervenit în primul rînd la a- 
ceste obiective apa ar ri putut 
oricînd să ne distrugă...".

Nu pledăm pentru încălcarea 
legilor. respectarea acestora 
fiind o datorie a fiecăruia, dar

necesitatea de a deveni mobili 
In aplicarea legilor, de a acționa 
responsabil în fiecare caz evi- 
tînd risipa, pierderile de orice fel 
reprezintă, de asemenea, o dato
rie a tuturor factorilor de deci
zie. Abaterile se cer sancționate 
exemplar, dar prin măsuri e- 
nergice, competente se cere ac
ționat permanent în ideea rea
lizării exemplare a sarcinilor 
de plan — parte integranta din 
politica economică a partidului, 
îndeosebi în situațiile de ex
cepție — și situația existentă 
acum la T.C.I.F. București este 
una de excepție — se im
pune intervenit, tot în lu
mina legilor economice, pen
tru redresarea operativă □ 
unității și pentru asigurarea 
obținerii unor indicatori su
periori de eficiență. Sanc
ționarea organizării super
ficiale a muncii (acolo unde se 
constată), orientarea — poate 
că nu întotdeauna în chipul cel 
mai corespunzător — în ce pri
vește stabilirea priorităților pe 
un șantier sau altul, în nici un 
caz nu trebuie să ducă la nefolo- 
sirea la capacitate maximă a 
mașinilor — bunuri în care țara 
a investit sute de milioane de lei 
și care trebuie să aducă în bu
getul statului venituri la cotă 
maximă și în nici un caz pier
deri ca urmare a neutilizării la 
capacitate. Pentru șantierele din 
Sistemul de irigații Mostiștea. 
imobilizarea mașinilor prejudi
ciază nu numai îndeplinirea 
scadentă a planului (în aprilie 
nerealizarea depășește 15 mi
lioane de lei, iar pentru ultima 
decadă a lunii mai au rămas 
de executat lucrări a căror va
loare reprezintă 45 la sută din 
sarcina ce revine pentru aceasta

ACCENTED

CAUZĂ
$/ EFECT

ARGHEZIENE"
raru, șef brigadă mozaicari, 
Erou al Muncii Socialiste, refe
ritoare la activitatea tineretului 
în domeniul muncii și al crea
ției artistice, au fost întregite 
de recitalul de poezie arghezia
nă organizat de actori ai Tea
trului Național (Mitzura Ar
ghezi, Dor el Tacobescu, Viorica 
Petrescu, Gabriel Dănciuletscu), 
în regia lui Florian Ionescu și 
membri ai cenaclului construc
torilor. ca Augustin Frățilă, 
Camelia Ionescu. Niculai Ho- 
zoc, Maria Simindran. Au ci
tit versuri originale muncitorul 
zugrav Maria Ștefan și funcțio
narul Mircea Petculescu, din 
cadrul aceluiași cenaclu. O ex
poziție de fotografii și un 
ștand de cărți librăriei „M. Sa- 
doveanu" au completat progra
mul „Palestelor argheziene", ale 
căror următoare desfășurări vor 
avea loc și la I.C.P.B.. I.M.I.. 
Granitul, Grupul școlar de con
strucții nr. 4. I.U.T.-Autobaza 
Ion Șulea și Centrala de con
strucții, culminînd cu festivita
tea de închidere pe 15 iulie, la 
Mărțișor.

De dte ori aud, 
în stingă sau in 
dreapta mea, ex
presia „ai încurcat 
borcanele*, îmi 
țișnește, aproape 
imposibil de stă
vilit, o întrebare : 
dar cite erau ? 
Pentru că nu mi 
se pare deloc lip
sit de importanță 
să aflu dacă erau 
cincisprezece sau 
numai două. Bine
înțeles, posibili
tatea sau șansa de 
a încurca borca
nele este cu mult 
mai mare în pri
mul caz, dacă nu 
cumva direct pro
porțională cu nu
mărul lor, însă 
sînt tot atît de 
bine suficiente și 
două. E de ajuns 
ca. în loc să pui 
mina pe borcanul 
cel bun, să-l iei 
pe cel de alături, 
iar încurcătura 
devine inevitabilă. 
In cazul acesta 
însă aș zice că e- 
roarea sporește în 
gravitate și tră
dează mai mult 
decît o simplă gre
șeală ; nepricepe
rea iese în evi
dență ca și cum ar 
fi fost pusă sub 
microscop.
Discutam, de pil

dă, odată cu secre
tarul organizației 
U.T.C,. dintr-o sec
ție a unei între
prinderi oarecare. 
Mi se plingea de 
necazurile pe care 
i le fac 
mai ales 
ei. Unul 
hotărîse 
bată 
in materie de ab
sențe nemotivate, 
într-o lună lipsise 
10 zile, intr-alta 
13, iar în luna a- 
ceea în care ne a-

tinerii și 
unul din 
care se 
parcă să 

recordurile
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Cu prilejul „Săptămînii eco
nomiei", va avea loc în Bucu
rești, la data de 30 octombrie 
1973, simpozionul „CULTIVA
REA SPIRITULUI DE ECONO
MIE LA ELEVI", la care sînt 
invitate să prezinte comunicări 
și să participe la dezbateri 
drele didactice din școlile 
cultură generală și liceele 
Capitală.

Comunicările științifice___
vor fi prezentate la simpozion 
și dezbaterile ce vor avea loc pe 
marginea acestora, vor aborda 
următoarele teme importante 
pentru educarea politico-ideolo- 
gică și moral-cetătenească a ele
vilor ’ • spiritul de economie ca 
trăsătură etică a omului nou și 
ca aspect al manifestării practice 
a conștiinței socialiste : • pro
cesul instructiv-educativ școlar 
și cultivarea spiritului de eco
nomie la elevi (modalități con
crete. educative, oferite de pro
cesul instructiv-educativ în ge
neral și pe diferite obiecte de 
învățămint) ; • metodica culti
vării spiritului de economie în 
activitatea profesorului diriginte; 
colaborarea sa cu familiile elevi
lor : • activitatea educativă ex- 
trașcolară i acțiuni și manifestări

ca
de 

din

care

lună), dar aglomerează rămpil-e 
de materiale, determină pena
lizări, cîștiguri mici pentru 
muncitori etc., etc. Fiecare oră 
de nefuncționare a utilajelor 
atrage după sine lucrări ne
executate în valoare de 50 000 
lei. Are cineva dreptul să 
închidă ochii chiar astupîn- 
du-i cu textul legii, în fața 
unei asemenea pierderi ? Ca
tegoric nu 1 Factorii respon
sabili au datoria să inter
vină operativ și energic prin 
măsuri eficiente care să deter
mine repunerea imediată, în 
stare de funcționare a mașini
lor. Tovarășul Aurel Popa, di
rectorul Trustului de construcții 
pentru îmbunătățiri funciare, 
era de părere că una dintre solu
ții ar fi acordarea unui credit 
special, măsură înlesnită de le
gislația economico-financiară în 
vigoare. Desigur, o opinie care 
poate fi luată în discuție, ana
lizată. Știm că o asemenea ope
rație se și face în prezent, nu
mai că — bună sau nu, accepta
bilă sau nu — ea nu primește 
deocamdată nici un răspuns, iar 
utilajele, după cum am arătat, 
stau nefolosite și, căutînd să 
vedem de ce am cheltuit într-o 
parte, pierdem, în continuare, și 
mai mult, de data aceasta din 
dorința de a respecta anumite 
instrucțiuni.

Ceea ce știm, deci, ceea ce ni 
se pare inexplicabil și, la urma 
urmei, ilogic este rezultatul : 
faptul că ne producem încă o 
pagubă, venind în contradicție 
flagrantă cu interesele statului 
fiindcă, dacă se cere și trebuie 
să fie respectate legile finan
ciare, nici o lege nu dă dreptul 
ca la o pierdere (indiferent cine 
este vinovatul) să adăugăm încă

a-

cite n-am 
pentru el, 

destăinuia 
secretarul, 
chemat în

flam, deși abia se 
scursese jumătate 
din ea, se anunța 
de pe acum un 
număr și mai ma
re. Bineînțeles, 
conducerea secți
ei și a întreprin
derii se gîndiseră 
să procedeze așa 
cum prevede Co
dul Muncii, desfă- 
cîndu-i contractul 
și gata. Insă orga
nizația U.T.C. și 
secretarul ei s-au 
angajat să încerce 
și altfel, să-l a- 
ducă, cu alte cu
vinte, pe calea cea 
bună.
^i 

făcut 
mi se 
acum 
L-am
fața biroului, l-am 
muștruluit zdra
văn — dar degea
ba. l-am rugat și 
pe părinții lui, 
care stau într-o 
comună apropiată, 
să vină pe la fa
brică — dar n-au 
venit. Atunci, în 
disperare de cau
ză, m-am dus în
tr-o dimineață la 
căminul nefami- 
liștilor. L-am gă
sit dormind. L-am 
tras ios din pat și 
i l-am demontat, 
pur și simplu, ca 
să nu mai aibă 
unde lenevi*.

— Și băiatul ce 
a făcut ?, am în
trebat. S-a îmbră
cat și a venit la 
lucru, nu ?

— Da* de unde! 
S-a mutat în alt 
pat.

— Dar dacă o- 
mului nu-i plăcea 
meseria ? La asta 
v-ati gîndit ?

— Mi-a spus-o 
chiar el, de mai 
multe ori. Că nu-i 
place și nu-i pla-

ce. Insă ce pu
team să-i fac eu ? 
Mie trebuia să-mi 
vină la treabă.

Dincolo de
mănuntele sale a- 
necdotice, întîm- 
plarea are și cî
teva nuanțe mai 
severe. Borcanele 
erau și de data as
ta numai două, 
însă încurcătura 
tot se produsese : 
în loc să încerce 
pătrunderea și de
montarea 
mecanism 
mai fin și 
complex, al 
gostei pentru 
serie, secretarul 
U.T.C. îl preferase 
pe acela — mai 
simplu — al patu
lui. Dar în felul a- 
cesta el nu făcuse 
altceva decît să în
locuiască o măsură 
administrativă — 
desfacerea con
tractului de mun
că — cu alta. In 
plus, eroarea do
vedise și o con
fuzie, încă mai 
gravă, aceea dintre 
cauză și efect, 
dintre motivele 
care stăteau la 
baza atitudinii tî- 
nărului 
profesie și 
cintele lor.
întîmplare 
ne atrage 
(ia implicit că în 
munca educativă 
nu avem șanse de 
reușită încercînd 
să combatem cau
zele prin 
înlăturare 
telor lor, 
trebuie să 
gem întotdeauna 
pînă la rădăcina 
lucrurilor.

unui 
mult 
mai 
dra- 
me-

față de 
conse- 
Este o 

care 
aten-

simpla 
a efec- 
ci că

mer-

D. MATALA

I

i
I

d® cultivare șl stimulare a spi
ritului de economie ; participa
rea organizațiilor U.T.C. și de 
pionieri la aceste acțiuni ; * 
tradiția cultivării spiritului de 
economie la elevi în școala 
românească ; • cadrul organi
zatoric al procesului de econo
misire la C.E.C., în școală ; co
laborarea școală-unități C.E.C.

Se recomandă ca, în comuni
cări, să se prezinte acțiuni, ini
țiative și realizări ale cadrelor 
didactice în domeniul educării 
elevilor tn spiritul economiei. 
Tematica nu poate fi extinsă ; 
se primesc comunicări numai în 
cadrul tematicii anunțate.

Casa de Economii și Consem- 
natiuni va acorda premii, în li
brete de economii, autorilor ce
lor mai valoroase dintre comuni
cările prezentate. Premiile se 
vor înmîna în cadrul simpozio
nului, La data de 30 octombrie 
a.c.

Cadrele didactice ©are doresc 
să prezinte comunicări științi
fice, sînt rugate să comunice în 
scris secretariatului simpozionu
lui (pe adresa i Casa de Econo
mii șl Consemnațiuni, Calea 
Victoriei, sector 4, București — 
„Pentru simpozion"), pînă la 20

iunie a.c., tema, titlul șl rezu
matul (maximum 12 rindurl 
dactilografiate) comunicării ști
ințifice.

Autorii vor menționa pe co
municare adresa exactă și, e- 
ventual, telefonul la care pot fl 
găsiți de Secretariatul științific 
al Simpozionului.

întrucit textele unora dintre 
comunicări și dintre interven
țiile participanților la dezba
teri vor fi publicate ulte
rior într-un volum, anunțarea 
înscrierilor pînă la data de 20 
iunie a.c. nu poate fi depășită.

Comunicările științifice ce vor 
fi prezentate la simpozion vor 
fi predate secretariatului știin
țific pînă cel mai tîrziu la 1 oc
tombrie a.c. Textele acestora nu 
vor depăși 10 pagini dactilogra
fiate la două rinduri.

Orice alte informații pri
vind organizarea simpozionu
lui se pot obține de la tova
rășul George Nestor, la Insti
tutul de cercetări pedagogice 
telefon 15 85 74 și Preda Ne- 
delcu, la Casa de Economii 
și Conserrinațiuni, telefon 
13 66 02.

In vreme ce specialiștii raportează volume însemnate de lucrări 
neexecutate, zile în șir utilajele rămin frumos aliniate la locurile 

de parcare. Din lipsă de carburanți și de uleiuri...
Foto ■ GH. CUCU

una în dauna interesului ge
neral.

în aceeași ordine de idei ni 
se pare necesar ca specialiștii 
Departamentului de îmbună
tățiri funciare (din cadrul 
M.A.I.A.A.), împreună cu cei de 
la C.L.T.P.P. (Ministerul chi
miei) să reanalizeze consumul 
de uleiuri hidraulice planificat 
pentru T.C.I.F. București. Dacă 
norma stabilită este realistă, 
atunci acest lucru să fie de
monstrat și celor care lucrează 
cu utilajele. Să se meargă în 
șantier și să se verifice practic

situația. Altfel, și din cauz<. 
acestor dispute, multe utilaje 
stau nefolosite. Cui producem 
pagube ? Nu se răsfrîng acestea 
asupra noastră ?

în loc de interminabile dispu
te asupra situațiilor din șantier 
se cer luate măsuri urgente, 
astfel îneît fiecare mașină, fie
care utilaj să fie exploatat la 
capacitate maximă O oră de 
nefuncționare înseamnă 50 000 
lei pierderi, iar zilele din urmă 
au adus pagube de zeci de mi
lioane 1

GH. FECIORU
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Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu in Italia
(Urmare din pag. I)

Torino, a fost vrame Îndelun
gată una din cele mai impor- 
tante așezări ale Italiei. To- 
rinezii se mîndresc cu bo
gata lor tradiție revoluțio
nară. „Turinul e lipsit de mo
numente importante — în pri
virea artei — nota Vasile 
Alecsandri. însă el răsuflă un 
aer de libertate ce-i dă o su
perioritate măreață. Pe piețe 
nu se înalță catedrale monu
mentale, precum Domul la Mila
no, Santa Maria del Fiore la 
Florența, San Marco la Veneția, 
dar se ridică statui de eroi 
martiri ai libertății".

Torino contemporan este o 
adevărată cetate a industriei 
constructoare de mașini. Zona 
industrială a orașului — situată 
în mijlocul marelui arc format 
de Alpii Occidentali și înconju
rată de dulci coline pline de 
verdeață — cuprinde cele apro
ximativ 800 de întreprinderi in
dustriale, dintre care se deta
șează Uzinele „Fiat". Poate și 
de aceea localnicilor le place 
să-și numească orașul „Capitala 
automobilului*4. Capitala Pie
montului este in același timp 
un oraș bogat în valoroase mo
numente și vestigii ale trecu
tului.

De-a lungul timpului, torine- 
zii au păstrat vie în inimile lor 
prietenia față de poporul nos
tru, au cultivat cu dragoste re
lațiile româno-italiene, care în 
cursul ultimilor ani s-au întărit 
și dezvoltat continuu.

Aceste profunde sentimente 
de amiciție față de poporul ro
mân, torinezii au dorit să le 
exprime plenar cu ocazia vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Pretutindeni pe unde trece 
cortegiul oficial, președintele 
Nicolae Ceaușescu este salutat 
cu cordialitate de locuitori 
bucuroși să-i ureze un călduros 
„Bun venit" !

La uzinele ,.Fiat — Mirafiori", 
președintele Nicolae Ceaușescu 

^și tovarășa Elena Ceaușescu. 
persoanele oficiale române, sint 
întâmpinați la intrare de Gio
vanni Agnelli, președintele 
grupului „Fiat", de directorii 
generali Nicolo Gioia și Fran
cesco Rot ta și de alți membri ai 
conducerii uzinei.

In holul de onoare al uzinelor, 
unde se află ^xpuse cîteva din 
cele mai noi creații ale „Fiat", 
președintele grupului, Giovanni 
Agnelli, adresează un salut de 
„Bun venit" ! Înaltului oaspete 
român.

„Nobila dumneavoastră vizită 
la noi, precum șj, la celelalte 
întreprinderi italiene, demon
strează interesul ce-1 mani
festați față de activitatea noas
tră productivă și afirmă încă o 
dată dorința de a dezvolta co
laborarea între România și Ita
lia.

știm cu toții că, în acești ani, 
economia țării dumneavoastră a 
cunoscut un mare ritm de creș
tere, demn de invidiat. Aceasta 
ilustrează pe deplin justețea 
politicii dumneavoastră de in
dustrializare, al cărei promotor 
strălucit sînteți. în plus, sîntem 
fericiți să recunoaștem în poli
tica României grija pentru gă
sirea dialogului constructiv in
tre Apus și Răsărit, pe care noi 
înșine îl considerăm drept pre
misă fundamentală a conviețui
rii pașnice între popoare. în 
ceea ce ne privește, noi am fost 
printre primii care au crezut în 
necesitatea . și trăinicia princi
piului conviețuirii pașnice. O do
vadă în acest sens este colabo
rarea industrială ce o întreținem 
cu țările din răsăritul Europei, 
colaborare care, spre satisfacția 
noastră, în ce privește România, 
continuă să se dezvolte în nenu
mărate sectoare productive.

Atît experții dumneavoastră 
cît și ai noștri studiază actual
mente posibilitatea întăririi și 
creșterii colaborării existente 
prin inițiative de un interes e- 
vident. Sîntem convinși că acest 
interes și această voință comu
nă pentru o cît mai strînsă 
cooperare, precum și rezultatele 
ei vor întări și mai mult legă
turile ce ne unesc44.

Șefului statului român îi sînt 
apoi prezentate cîteva din coor

donatele acestui gigant indus
trial care de la înființarea sa 
in 1899 și pînă în prezent a 
ajuns să producă circa 90 la 
sută din totalul autovehiculelor 
croate în Italia.

„Fiat" produce în același timp 
o largă gamă de produse indus
triale, printre care motoare Die
sel, marine, elicoptere, motoare 
de avioane, tractoare agricole 
pe roți și pe șenile, mașini pen
tru construcția de drumuri, di
verse produse electronice etc.

Pe mari machete, gazdele 
prezintă președintelui Ceaușescu 
atît drumul parcurs de „Fiat" 
în general, cît mai ales de uzi
na de la Mirafiori, întinsă în 
prezent pe mai bine de 2,5 mi
lioane mp din care jumătate 
sînt ocupate de clădiri și anexe.

Președintele Consiliului de 
Stat al României este invitat să 
semneze în Cartea de onoare a 
întreprinderii, după care. în 
semn de omogiu, i se înmânează 
un model în miniatură al pri
mului automobil produs de 
„Fiat" cu inscripția „în onoarea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu44.

Urmează un moment deosebit, 
în holul uzinei se află o placă 

de marmură albă în care sînt 
încrustate numele unor munci
tori de la Uzina „Fiat" căzuți 
în lupta împotriva fascismului, 
pentru eliberarea patriei în a- 
prilie 1945.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, păstrea
ză un moment de reculegere în 
memoria acelor luptători.

Apoi. într-o mașină deschisă, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de Giovanni Agnelli, vi
zitează principalele secții ale 
Uzinei „Fiat — Mirafiori44.

De-a lungul întregului traseu 
de circa 15 km, muncitorii își 
lasă pentru cîteva momente lu
crul, fac șefului statului român 
o primire deosebit de călduroa
să. La intrarea în secția meca
nică I, pe o pancartă era scris : 
„Muncitorii de la Fiat salută 
poporul român și pe președin
tele Ceaușescu44. Grupuri de 
muncitori se apropie de mașina

în care se află oaspetele mult 
stimat, îi string călduros mina, 
adresînd urări de succese ți 
mai mari . poporului român, 
„Trăiască Ceaușescu, trăiască 
România", salută mulți dintre 
aceștia.

Sint momente emoționan. 
care ilustrează larga popu
laritate de care se bucură șeful 
statului român, aprecierea rolu
lui său în edificarea României 
modeme. .,Am avut prilejul să 
cunosc recent activitatea neobo
sită și rodnică pe care o desfă
șoară tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — declara muncito
rul Mario FiorellinL Scrierile 
sale alese pe care ie-am putut 
citi în limba italiană au con
tribuit la cunoașterea directă a 
personalității sale. 11 stimez 
mult și-i urez din toată inima 
viață lungă și fericire. Munci
torii români pot fi mindri că au 
un asemenea conducător-.

La trecerea prin imensa hală 
de montaj a celui mai recent 
tip de automobil de mic litraj 
realizat aici, „Fiat-126“, munci
torii iau aproape cu asalt ma
șina în care se afla șeful statu
lui român. Zeci de miini se 
întind pentru a stringe miinile 
președintelui Ceaușescu. Timp 
de cîteva minute această spon
tană manifestare de prețuire, 
blochează înaintarea mașinii.

în încheierea vizitei în urină, 
președintele Nicolae Ceausescu 
s-a întreținut în clădirea Con
siliului de administrație, cu 
Giovanni Agnelli. Au fost abor
date aspecte ale dezvoltării re
lațiilor de cooperare dintre în
treprinderile românești și firma 
Fiat. „Sîntem foarte onorați de 
vizita dumneavoastră, domnule 
președinte, și sperăm că rezul
tatele ei vor fi folositoare am
belor părți" — a declarat pre
ședintele grupului Fiat salutînd 
la despărțire pe șeful statului 
român.

In onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu. ministrul 
secretar de stat Giulio Cajati a 
oferit, în palatul prefecturii din 
Torino, un dejun.

Vizita continuă în cursul 
după-amiezii. Se pleacă spre 
localitatea Ivrea, la cunoscute
le uzine „Olivetti44, aflate în ve
cinătatea orașului Torino. Pe 
traseu, are loc un moment ne
prevăzut dar plin de semnifi
cație. Conducerea întreprinderii 
„Metalrex" roagă pe președin
tele Nicolae Ceaușescu să fie 
și oaspetele lor. în programul 
zilei — atît de bogat, atit de 
dens —- este înscrisă acum și 
această unitate industrială to- 
rineză. Este un fapt care ilus
trează, la rîndul său, interesul 
deosebit manifestat in Italia 
față de vizita conducătorului 
României socialiste.

,.Vă mulțumesc foarte mult 
că ați avut amabilitatea să răs
pundeți invitației noastre. Sînt 
fericit să vă cunosc. Noi sti
măm în persoana dumneavoas
tră pe cel care și-a asumat 
sarcina de a dezvolta România, 
de a o face să progreseze, de a 
asigura o viață fericită poporu
lui român".

Cu aceste cuvinte l-a întâm
pinat Aldo Banioni. pre
ședintele grupului industrial 
„TECMO" — din care face parte 
și „Metalrex44 —, pe șeful sta
tului român.

Intre înalții oaspeți și gazde 
are loc, apoi, o discuție cordia
lă, in cadrul căreia reprezen
tanții grupului industrial 
„TECMO" prezintă date sugesti
ve privind activitatea și profilul 
întreprinderii. Din cele relata
te, reiese că această unitare 
industrială își propune o valo
rificare largă și eficientă a a- 
luminiului. Expoziția organiza
tă, în incinta întreprinderii, 
este concludentă în acest sens. 
Sint expuse țesături cu inserție 
din fibre de aluminiu, unele cu 
o grosime de numai 30 de su
timi de milimetru. Este o nou
tate tehnică această folosire a 
fibrei de aluminiu în industria 
-textilă, realizare cu care colec
tivul se mîndrește. Se pot ve
dea mai multe, construcții din 
aluminiu în primul rind. o gră
diniță de copii, unde, în semn 
de delicată atenție față de 
oaspeți, se aud acum, la mar® 
distanță de țară, trilurile „Cio 
cîrliei".

Se află, de asemenea, expusă, 
o locuință pentru o familie — 
construcția fiind tot din alumi
niu — care se remarcă prin 
simplitate și confort. Se subli
niază că o asemenea construcție 
cuprinzînd aluminiu în propor 
ție de 85 la sută, are un preț 
de cost scăzut la o treime față 
de prețul unei locuințe obișnuite 
din cărămidă.

— întreprinderea produce uțl- 
laje necesare producției ? w» 
interesează președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Drept răspuns, gazdele îl in
vită pe șeful statului român să 
viziteze o secție unde se reali 
zează asemenea utilaje. Pe ban 
cui de probă se află o instalație

de acest gen, care urmează să 
fie livrată uzinei de aluminiu 
din Slatina. Grupul industrial 
. TECMO" a participat, de
altfel, 1a dotarea uzinei de la 
Slatina, cu care întreține de
atunci relații bune de colaborare

Discuția care are/ loc se
axează pe problemele privind 
cooperarea dintre grupul In 
dustrial „TECMO* și între
prinderi românești. Este expri 
inâ'z dorința comuni de a se 
extinde această cooperare pe 
baze reciproc avantajoase. 
,-Știu că v-ați născut ia Scor- 
nicești, lingă Slatina, vatra alu
miniului românesc* spune pre 
ședințele grupului „TECMO*. 
adresindu-se președintelui
Nicolae Ceaușescu. ^Și mai știu 
că țineți mult la dezvoltarea 
industriei aluminiului In Ro
mânia. Progresul acestei in
dustrii în țara dumneavoastră 
creează o bază trainică de co
laborare*.

Si aid — la „Metalrex" — șe
ful statului român a fost primit 
cu multă «tspitalitate, cu multă 
căldură. Muncitorii l-au acla
mat aducindu-i salutul lor.

In continuare, unei alte uni
tăți industriale italiene îi revine 
onoarea de a fi vizitată de pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României. Este vorba de „Oli
vetti".

înființată la începutul acestui 
secol, și avind drept scop fabri
carea primei mașini de scris ita
liene, „Olivetti" este angajată 
astăzi in producerea unei game 
largi de aparatură — de la tra
diționalele mașini de scris și 
calculat, la sistemede cele mai 
complexe pentru transmiterea și 
prelucrarea datelor pentru bi
rouri și întreprinderi. Din punct 
de vedere al cantității și cali
tății produselor sale. ..Olivetti" 
se situează printre primele in 
lume în producerea de mașini 
de calculat si deține un loc de 
frunte in fabricația europeană 
de mașini destinate lucrărilor 
de birou.

La sosire, președintele Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat de 
Bruno Visentini, președintele so
cietății, de Ottorino Beltrami, 
administratorul delegat. în cu- 
vîntul de salut Bruno Visentini 
a spus : „Sint deosebit de ono
rat să vă adresez urarea de bun 
venit, în numele colectivului U- 
zinei „Olivetti" și al meu per
sonal. dumneavoastră și doam
nei Ceaușescu, care se in
teresează personal de pro
blemele industriei și cer
cetării. Țara dumneavoastră, 
domnule președinte. înfăptuiește 
un program de dezvoltare eco
nomică pe care il cunoaștem și 
îl apreciem".

Referindu-se la relațiile de 
colaborare dintre societatea 
..Olivetti" și întreprinderile ro
mânești. Bruno Visentini și-a 
exprimat speranța de a vedea 
extinse și dezvoltate legăturile 
de cooperare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este invitat apoi să viziteze două 
dintre cele mai importante sec
ții ale uzinei : secția de montaj 
pentru centre de prelucrare și 
mașini cu comandă-program, 
precum și cea in care se execu
tă echipament electronic cu care 
se echipează calculatoarele elec
tronice de comandă numerică 
folosite la programarea mașini
lor cu camandă numerică și a 
centrelor de prelucrat

Oaspeții se interesează de pa
rametrii tehnici ai mașinilor u- 
nelte și de organizarea procesu
lui de producție, apreciind gama 
largă de produse care se fabrică 
aici. Conducătorii uzinei pre
zintă șefului statului român cî
teva din cele mai noi mașini u- 
nelte cu comandă program, evi
dențiind faptul că majoritatea 
acestor mașini, cu care se pro
duc centre de prelucrare și ma
șini cu comandă numerică sint 
realizate in întreprinderile so
cietății.

In secțiile vizitate muncitorii 
salută cu căldură pe solii po
porului român adresînd preșe
dintelui Ceaușescu urări de să
nătate și noi succese poporului 
român.

In continuare se vizitează clă
direa Consiliului de administra
ție a societății. In holul de la 
intrare, cercetători și funcțio
nari, masați pe scările în formă 
de spirală, intimpinâ cu vie sa
tisfacție, cu simpatie pe inalții 
oaspeți. Președintelui Nicolae 
Ceaușescu ii este prezentată aici 
o largă gamă din seria mașini
lor electrice de calculat și de 
scris, precum și de transmitere 
automată și controlată a datelor.

In cursul convorbirii care 
are loc, președintele Nicolae 
Ceaușescu subliniază preocu
parea țării noastre pentru a 
dezvolta producția de mașini e- 
lectronice și mașini-unelte cu 
comandă program, evidențiind 
în același timp utilitatea inten
sificării colaborării și cooperă
rii reciproc avantajoase între 
firma „Olivetti" șl întreprinde
rile românești în acest impor

tant domeniu al tehnicii mo
derne.

In amintirea vizitei, condu
cătorului României socialiste 1 
se oferă în dar o mașină de 
scris electrică, care reprezintă 
ultimul model creat chiar în 
aceste zile ale călătoriei în Ita
lia a președintelui Consiliului 
de Stat. „Sper că vizita pe care 
am efectuat-o aici — a spus la 
despărțire șeful statului român 
— va deschide posibilități con
crete de colaborare intre în
treprinderea dumneavoastră și 
unitățile industriale românești.

După o zi de contacte nemij
locite cu realitățile torineze, de 
întilniri cordiale cu conduceri
le și colectivele unor mari în
treprinderi industriale, vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
s-a încheiat în această provin
cie a Italiei.

Părăsind Torino, coloana ofi
cială de mașini — escortată de 
motocicliști — străbate cimpia 
fertilă a Padului, îndreptm- 
du-se spre Milano.

în acest mare oraș din nor
dul Italiei, cel mai important 
centru industrial al țării, regă
sim aceeași ambianță sărbăto
rească. Populația își manifestă 
în mod deschis bucuria, satis
facția de a fi gazdă a distin
șilor oaspeți români, de a pu
tea exprima direct și din toată 
inima alesele sentimente de a- 
miciție și considerație față de 
poporul român prieten și con
ducătorul său..

La prefectura din Milano, 
palat monumental construit în 
primele decenii ale secolului al 
17-lea, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întâmpinați de 
Matteo Matteotti, ministrul co
merțului exterior al Italiei, de 
prefectul provinciei Lombardia, 
Libero Mazza, împreună cu so
ția, de Aldo Aniasi, primarul 
orașului.

O companie militară prezintă 
onorul șefului statului român. 
Se intonează Imnul de -stat al 
Republicii Socialiste România, 
înalții oaspeți sint invitați apoi 
in saloanele palatului, unde se 
întrețin cordial cu reprezen
tanți ai oficialităților locale.

...Genova — Torino — Mila
no, acest triunghi al industriei, 
a reprezentat, deci, timp de 
două zile, cadrul vizitei cu un 
profund caracter de lucru a șe
fului statului nostru și, în ace
lași timp, terenul fertil al unor 
contacte cu personalități ale vie
ții economice, cu specialiștii și 
muncitorii, întîlnirile și convor
birile președintelui Nicolae 
Ceaușescu deschizînd noi și 
generoase perspective conlucră
rii dintre cele două țări, coo
perării rodnice dintre întreprin
derile românești și italiene. In 
acest context, ziarul „La Stam
pa" sublinia de altfel : „Aceste 
întâlniri cu forțele cele mai ac
tive ale lumii industriale ita
liene vor contribui la întărirea 
raporturilor dintre cele două 
țări, deja intense și consolidate 
pe plan politic de acordurile ce 
au fost semnate la Roma". La 
rîndul său, ziarul „L’Unita", 
evidențiind însemnătatea deo
sebită a celei de-a doua părți 
a vizitei, „nu mai puțin impor
tantă ca prima etapă", releva 
că întreprinderile înscrise în 
program marchează interesul 
reciproc pentru o cooperare 
bilaterală, oferind prilejul dis
cutării și materializării unor 
interesante proiecte în acest 
domeniu.

Făcîndu-se ecoul opiniei pu
blice, întreaga presă italiană 
continuă să comenteze, totoda
tă, însemnătatea deosebită 
pentru relațiile îtalo-româ- 
ne și climatul de înțelegere 
și cooperare de pe continentul 
european a Declarației solem
ne comune româno-italiene. 
reliefînd semnificația deo

sebită a proclamării la cel 
mai înalt nivel a principiilor 
care trebuie să guverneze rapor
turile între state.

In cadrul acestor dimensiuni 
conferite, pe drept cuvlnt, vizi
tei, cotidienele ,.Corriere della 
Sera", „11 Giomo*, „Gazzetta del 
Popolo", ,_La voc® republicana" 
consacră ample spații momen
telor principale ale prezenței 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
la Genova. în timp ce televiziu
nea și radioul, la rîndul lor. le 
înfățișează pe larg, apreciind ca 
„deosebit de călduroasă* at
mosfera în care se desfășoară 
călătoria șefului statului ro
mân.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

NICOLAE PUICEA, 
NICOLAE VAMVU, 
RADU BOGDAN

Fotografii:
ANGHEL PASAT 
ION DUMITRU

Ceremonia și recepția în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

Joi seara, primarul orașului 
Milano, Aldo Aniasi, și soția, au 
oferit, la Villa Comunale, o 
recepție în onoarea preșe
dintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu. Au 
luat parte : Ion Pățan, George 
Macovescu, loan Avram și 
celelalte persoane care însoțesc 
pe șeful statului român, pre
cum șl Iacob Ionașcu, ambasa
dorul României la Roma. Au

CUVINTUL PRIMARULUI 
ALDO ANIASI

Domnule președinte, 
Stimată doamnă,
Adresîndu-vă un bun venit 

din partea administrației muni
cipale, vă rog să-mi permiteți 
să exprim, înainte de orice, cea 
mai vie satisfacție a populației 
orașului Milano pentru onoarea 
ce ni s-a acordat prin această 
vizită atît de plăcută, care pe 
noi ne bucură foarte mult.

Orașul nostru este deosebit de 
onorat pentru faptul că a fost 
incllis în programul vizitei pe 
care pentru prima oară o face 
în Italia un șef de stat al Ro
mâniei.

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

Solidaritatea umană, acțiunile 
comune pentru progresul ome
nirii, raporturile pașnice, prie
tenești cu popoarele întregii 
lumi — acestea sînt sentimen
tele cele mai profunde ale 
populației orașului Milano, 
aceasta caracterizează modul 
nostru de a ne situa față de 
celelalte popoare. Milano este 
animat de o mare dorință de 
pace, dorește să muncească și 
să progreseze în libertate și de
mocrație, în căutarea unor căi 
de înțelegere cu celelalte po
poare din Europa, pe baza con
vingerii comune că destinele 
tuturor națiunilor sînt strîns 
legate intre ele, că nu există 
progres real dacă există ten
siune, contradicții, dacă nu se 
găsește o armonie care să per
mită o conviețuire pașnică și o 
profundă stimă reciprocă. Cu 
orice prilej. în cadrul inițiative
lor noastre și al manifestărilor 
internaționale, cum este și Tîr- 
gul de la Milano, prin munca 
noastră, noi căutăm să întărim 
acest principiu.

Știm, domnule președinte, că 
aceste sentimente ale orașului 
nostru sînt pe deplin împărtă
șite de dumneavoastră și de po
porul dumneavoastră. Știm, de 
asemenea, că dumneavoastră 
ați devenit promotorul acestor 
sentimente, al acestor principii, 
prin numeroase inițiative inter
naționale pe care am avut pri
lejul să le apreciem în mod 
deosebit.

De aceea, simțim o profundă 
admirație pentru dumneavoa
stră și pentru țara pe care o 
reprezentați și dorim ca a- 

DINEU OFERIT DE PREFECTUL 
PROVINCIEI LOMBARDIA

Prefectul provinciei Lombar- Din partea Italiană au luat 
dia. Libero Mazza, și soția au parte : Matteo Matteotti, mi-
oferit un dineu în onoarea nistrul comerțului exterior, 
președintelui Consiliului de Paolo Molajoni, șeful ceremo- 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și a nialului președinției Republicii, 
tovarășei Elena Ceaușescu. Au Antonino Restivo, ambasadorul 
participat persoanele oficiale ro- Italiei la București, și vicepre- 
mâne care îl însoțesc pe pre- fectul Ettore Materia, 
ședințele Consiliului de Stat în Dineul s-a desfășurat într-o 
vizita sa în Italia. atmosferă de cordialitate.

fost, de asemenea, prezenți : 
ministrul comerțului exterior 
al Italiei, Matteo Matteotti, 
ambasadorul Italiei la Bucu
rești, Antonino Restivo, nu
meroși reprezentanți ai Consi
liului regional și provincial al 
Lombandiei.

Recepția s-a desfășurat In 
ambianța fastuoasă a saloane
lor acestei străvechi clădiri, 
construită în anul 1790, cărora 
le conferă o și mai mare stră- 

ceste întilniri, din Italia, să 
dea naștere unor noi perspecti
ve de întărire a raporturilor 
economice, tehnice și culturale, 
capabile să ducă la o colabora
re și la progresul comun la 
care România și Italia au drep
tul să aspire, datorită serio
zității angajării lor și dorinței 
popoarelor lor de a avea un 
viitor mai senin și mai drept 
pentru toți.

Orașul nostru, domnule pre
ședinte, este un oraș a cărui 
bogăție se bazează pe munca 
locuitorilor săi, harnici prin 
tradiție. Este un oraș al schim
burilor comerciale, cu o pro
ducție industrială și cu mește
șugurile înfloritoare. Și, ca toa
te societățile de oameni ai 
muncii, noi ne manifestăm des
chis in fața celor care doresc 
să colaboreze cu noi, căutăm să 
promovăm schimburi și intii- 
niri, recunoscînd utilitatea a- 
jutorului reciproc și fiind gata 
să colaborăm cu toți cei care 
doresc să contribuie împreună 
cu noi la progresul umanității.

Ne apărăm cu strășnicie li
bertatea și democrația pe care 
ne-am cucerit-o cu preț greu, în 
mișcarea de rezistență împotri
va fascismului și nazismului 
și, de aceea, apreciem popoare
le care cunosc valoarea libertă
ții și care au luptat pentru ea, 
împotriva tiraniei care a opri
mat Europa.

Aceste sentimente dorim să 
vi le exprimăm în momentul 
în care atitudinea prietenească 
pe care o manifestați dumnea
voastră față de noi ne întărește 
convingerea că vom avea o co
laborare fructuoasă cu țara 
dumneavoastră.

Vizita dumneavoastră ne-a 
impresionat în mod deosebit, 
pentru că recunoaștem în ea 
semnul simpatiei și al interesu
lui față de viața, de munca și 
realizările noastre.

Aceasta ni se pare că este 
baza unei sincere și profunde 
prietenii și, în spiritul unor ast
fel de profunde sentimente, vă 
adresăm din nou cele mai vii 
mulțumiri pentru faptul de a 
fi venit printre noi, mulțumiri 
pe care vi le adresăm dumnea
voastră, stimatei dumneavoas- 
tre soții și tuturor colaborato
rilor dumneavoastră, împreună 
cu cele mai fierbinți urări din 
partea mea, personal, și a ora
șului Milano. 

luciră operele semnate de 
Canova, Pacetti, Marches!, 
Bossi. Este și acesta un semn 
de înaltă prețuire, o expresie a 
bucuriei, mîndriei și onoarei de 
a avea ca oaspeți ai orașului 
Milano pe solii poporului 
român.

Exprimînd aceste sentimente, 
primarul Aldo xAniasi a rostit 
un călduros salut de bun sosit.

Mulțumind, președintele
Nicolae Ceaușescu a rostit o 
cuvîntare cu prilejul acestei

CUVINTUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule Primar, 
Doamnelor și Domnilor,
Aș dori să încep prin a ex

prima satisfacția mea, a tova
rășei mele și a colaboratorilor 
mei, pentru faptul că ne aflăm 
astăzi în frumosul oraș Milano, 
că ne putem întilni cu dumnea
voastră.

Aș dori să vă adresez dum
neavoastră și tuturor locuitori
lor orașului un salut cordial 
din partea mea, a poporului 
român.

Doresc să mulțumesc preșe
dintelui Giovanni Leone că 
ne-a, inclus în programul vizi
tei în Italia și orașul Milano.

In aceste două zile, după re
zultatele bune pe care le-am 
avut în cursul părții oficiale a 
vizitei, în convorbirile cu pre
ședintele țării dumneavoastră, 
cu primul ministru, cu miniștri, 
și după încheierea cu succes a 
acestei prime părți prin docu
mentele care au fost adoptate, 
am putut cunoaște unele din 
preocupările industriei italiene 
din orașele pe care le'-am vizi
tat. Știm că Milano este un 

! puternic centru industrial. că 
el ocupă de altfel un loc im- 

; portant în cadrul relațiilor Ro
mâniei cu Italia, De aceea, sper 
că vizita pe care o facem în 

■ aceste zile, aici, va contribui la 
i identificarea de noi posibilități 
' în vederea lărgirii colaborării 
i economice cu întreprinderile 
I din Milano.

V-ați referit în cuvîntul 
dumneavoastră, domnule pri
mar» la tradițiile de luptă 
antifascistă ale milanezilor, Ne 
sint cunoscute aceste tradiții și 
ne bucură faptul că oamenii 
muncii, locuitorii orașului dum
neavoastră, ocupă și acum un 
loc important în această luptă 
pentru democrație, pentru 
cooperare între Popoare. De
sigur, trăim o epocă de mari 
schimbări. Popoarele își afirmă 
voința și hotărîrea de a fi stă- 
pîne Pe destinele lor, de a-și 
dezvolta relațiile de colaborare 
așa cum doresc ele și de a ex
clude de pe continentul euro
pean sursele de încordare, fo
losirea forței sau amenințarea 
cu forța.

După cum se cunoaște, s-au 
făcut pași importanți pe calea 
destinderii. Dar, se poate totuși 
spune că sîntem abia la început. 
Urmează ca viitoarea Conferin
ță general-europeană — care 
are toate condițiile de a se în
truni în vara acestui an — să 
elaboreze principiile de bază 
privind relațiile dintre statele 
continentului nostru.

După cum știți, România se 
pronunță ferm pentru ca la baza 
acestor relații să stea egalita
tea în drepturi, respectul inde
pendenței și suveranității, 
neamestecul în treburile inter
ne. Este un rezultat al luptei 
popoarelor, al activității tot mai 
intense a tuturor statelor faptul 
că aceste principii sînt tot mai 
mult recunoscute ca singurele 
în stare să asigure relații noi 
intre toate statele lumii. De 
altfel, în Declarația solemnă 
pe care am adoptat-o împreună 

ceremonii omagiale care a re
unit personalități marcante ale 
vieții politice, economice, știin
țifice și culturale a orașului 
Milano și provinciei Lombardia.

In semn de profundă consi
derație, președintelui Consiliu
lui de Stat i s-a oferit în dar 
o statuetă înfățișînd simbolul 
orașului Milano.

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

cu guvernul italian sînt înscrise 
Ia loc de frunte aceste princi
pii și angajamentul atît al 
României cît și al Italiei, de a 
acționa pentru afirmarea lor cu 
putere în relațiile dintre toate 
națiunile.

Sîntem convinși că există 
mari perspective ca popoarele 
europene să poată avea o pe
rioadă mai îndelungată de pa
ce. Și depinde de ele ca aceas
ta să fie o perioadă foarte lun
gă de pace și cooperare. Și, de
sigur, noi toți avem obligația 
de a face totul ca în Europa și 
în lume să fie eliminat războ
iul pentru totdeauna.

Știm cu toții ce a însemnat 
fascismul, ce a adus războiul și 
de aceea trebuie să facem to
tul ca nici fascismul, nici răz
boiul să nu mai poată să pro
ducă pagube nici unui popor.

De aceea, am ascultat cu 
multă satisfacție cuvîntul dum
neavoastră că populația din o- 
rașul Milano va contribui la 
realizarea. acestor obiective. 
Iată de ce îmi exprim toată 
bucuria pe care am avut-o au
zind acest lucru. Sîntem și mai 
bucuroși că am putut veni în 
orașul dumneavoastră.

Desigur, între Italia și Româ
nia există relații bune. Există 
tradiții vechi. Avem o origine 
comună. Am luptat în nenumă
rate rînduri împotriva forțelor 
reacționare încă in secolul tre
cut. Revoluționarii români au 
găsit sprijin în Italia.

Astăzi, Italia ocupă un loc 
important în relațiile economi
ce ale României — locul al 
doilea printre țările occidenta
le.

în convorbirile pe care le-am 
avut, am ajuns de comun a- 
cord Ia înțelegerea că sînt po
sibilități largi pentru a extinde 
mult în următorii ani aceste 
relații.

în cursul vizitelor de ieri și 
astăzi, în convorbirile cu con
ducătorii întreprinderilor pe 
care le-am vizitat, am consta
tat cu multă satisfacție că ceea 
ce am discutat la Roma se poa
te materializa în următoarele 
luni cu rezultate bune în coo
perarea cu aceste întreprinderi. 
Sîntem convinși că și cu o se
rie de întreprinderi din Mila
no vom realiza, de asemenea, 
cooperări în producție, ceea ce 
va extinde mult relațiile noas
tre. Toate acestea vor deschi
de noi posibilități pentru lăr
girea schimburilor In toate do
meniile, pentru contacte mai 
largi între popoarele noastre.

Cu aceste sentimente, aș dori 
ca orașul Milano să ocupe un 
loc tot mai important în cadrul 
relațiilor cu Italia.

Aș dori, încă o dată, să ex
prim satisfacția noastră pentru 
faptul că sîntem aici și să-mi 
exprim convingerea că tot mai 
mult, între România și Italia, 
între orașele dumneavoastră și 
orașele noastre, se vor dezvol
ta relații tot mai bune. încă o 
dată, vă urez dumneavoastră și 
tuturor locuitorilor orașului Mi
lano, multă fericire, pace și 
prosperitate.
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CUM PREGĂTIM
PRACTICA DE VARA?
Așa cum s-a stabilit la Con

ferința IX-a a U.A.S.C.R., aso
ciațiile studenților comuniști 
trebuie să fie participante acti
ve în elaborarea tuturor măsu
rilor menite să asigure o bună 
desfășurare a practicii. Cum se 
realizează acest deziderat la 
Institutul politehnic „Traian 
Vuia" din Timișoara, ce obiecti
ve și-au propus asociațiile stu
denților comuniști, sînt întrebă
rile pe care le-am adresat to
varășului 
Bogoevici, __
Consiliului U.A.S.C. din Centrul 
universitar.

„Primele obiective ale asocia
țiilor studenților comuniști au 
fost mobilizarea forțelor pentru 
o muncă politică adecvată și 
stabilirea unor măsuri organiza
torice necesare Îndeplinirii in 
bune condiții a acestui stagiu. 
A tel ierului-școală și de prototi
puri al Facultății de mecanică 
care găzduiește practica unui 
număr mare de studenți. 1 se 
adaugă atelierul de proiectare al 
Facultății de construcții la a că
rui realizare își dau concursul 
viitorii specialiști ai acestui do
meniu. îndeplinind profesiile 
specifice. O bună parte din stu- 
denti își vor continua practica 
în vară partidpînd Ce la con
tractele catedrelor, fie la 
tractele C^.S.C.P.-ului. care 
momentul de față se ridică 
400 000 lei. urmînd ca pînă 
sfîrșitul anului să ajungă la 
volum de un milion lei. 
denții facultăților cu profil u- 
manist de la Universitate au e- 
laborat împreună cu conducerea 
institutului un program ce pre
vede o serie de optimizări în 
ideea sincronizării fondului a- 
cestul stagiu cu necesitățile pro
fesiunii. Astfel, studenții vor 
participa efectiv la acțiunile 
consiliilor pionierilor, ale comi
tetului județean și municipal 
U.T.C., vor îndruma și organiza 
activitățile de vară în învăță- 
mînt, instituții și cămine cultu
rale și sportive. în orașe si sate.

Datorită faptului că o serie de 
unități industriale, economice, 
soci a l-culturale vor primi în 
practică și studenți din alte 
centre universitare, ne-am gîn- 
dit și la organizarea activității 
cultural-educative, sportive și de 
divertisment pentru colegii noș
tri. Vom sonda, de asemenea, 
mai precis ca în alți ani, posi
bilitățile întreprinderilor de a 
angaja studenți la locuri de 
muncă descompletate prin con
cedii, dar numai în profesiile 
viitorului domeniu de speciali - 
zare.
Tot în cadrul acestui stagiu vom 

extinde activitatea C.S.S.C.P.- 
ului printr-o colaborare a stu
denților politehniști și medici
nist! în domeniul aparaturii e- 
lectronlce medicale, fapt care va 
relansa și interdisciplinaritatea. 
condiție importantă a apli cab iii -

dr. ing. Gheorghe 
vicepreședinte al

tății unor cercetări și proiectări 
în discipline conexe.

Alexandru Tanca, de la Fa
cultatea de construcții civile, ne 
spune că este absolut necesar 
ca un inginer constructor să 
cunoască ansamblul meseriilor 
practicate pe șantier. Ignorîn- 
du-le, nu va ști să solicite efor
tul necesar realizării unui obiec
tiv, nu se va putea impune ca 
un bun coordonator al muncii 
într-o unitate specializată. De

— afirma tovarășul inginer 
Nicolae Popescu, director tehnic 
al Uzinei mecanice Timișoara, 
cea mai mare unitate industrială 
ce găzduiește practica studenți
lor. Totuși, sînt necesare unele 
corective față de anii trecuți. Noi 
primim circa 1 000 de studenți 
în perioada de vară. O mai bună 
eșalonare a perioadelor de prac
tică duce la o atingere mai ra
pidă a scopului. Aglomerarea cu 
sute de studenți intr-o secție

• A.S.C. — factor implicat în buna organizare 
a practicii • Opinia studenților : Condiții mai 
apropiate de universul nostru profesional • 
„Nu vom refuza niciodată ajutorul ți îndruma
rea viitorilor colegi" • Un vechi deziderat 
concretizat — programul unitar de practică

con-
In 
la 
la 

un 
Stu-

aceea, consider drept foarte 
bună concepția acrualulu: stagiu 
de praeîieă în ore avem posi
bilitatea să lucrăm tn echipe de 
dulgheri, zidari, faianțeri. beto- 
nifti. mozaicari la ridicarea vii
torului nostru ate’.ier-școală și 
de proiectare. Cadrele didactice 
ne coordonează munca la fel ca 
diriginții de șantier, iar în vară 
pentru accelerarea lucrărilor 
vom lucra în două schimburi. 
Acest fel de practică ne este 
util șl pentru confruntarea con
cretă cu unele discipline ca 
Fundații, Elasticitate. Rezistența 
materialelor. Materiale de con
strucții. Georgeta Stoianovici, 
secția sîllcați, spune : „Am mun
cit cu rezultate bune în secțiile 
întreprinderii „Arădeanca" și 
sperăm să continuăm la fel în 
vara acestui an. Un scurt stagiu 
de inițiere ne poate facilita 
preluarea unei întregi secții în 
trei schimburi. O serie de uni
tăți industriale — T.R.I.S.-Cluj, 
Combinatul chimic Făgăraș Sol
ventul, Fabrica de zahăr și 
AZUR-Timișoara au de pe acum 
centralizate locurile noastre de 
practică în funcție de posibili
tățile efectuării unor operații 
concrete. Niciodată excursiile în 
practică prin întreprinderi, da
torate unei insuficiente îndru
mări, nu ne-au fost folositoare. 
O vizită de studiu are un alt 
caracter și nici în cadrul aces
tora nu trebuie să stăm degea
ba". Horst Glad, președintele 
Consiliului A.S.C. de la Facul
tatea de chimie menționa, prin
tre condițiile unei practici de 
vară eficiente și capac: tatea rea
lă a îndrumătorilor din partea 
întreprinderilor. ..Aceștia trebuie 
să se ocupe mai mult ca ta 
trecut de asigurarea locurilor e- 
fective de muncă, să poată ve
rifica. în orice momer.:. rit și 
cum am muncit-.
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Ștafeta culturală „Drumul Iul Tudor", acțiune a tinerilor me- 
hedințeni, aflată la a cincea ediție, urmărește printr-un lanț 
de activități itinerariul străbătut acum 152 de ani de Tudor V'a- 
dimirescu și pandurii săi, in trecere spre București. Punctul 
de plecare al ștafetei l-au constituit manifestările de la Baia 
de Aramă, unde, circa 1 500 de tineri si virstnici s-au strins 
laolaltă să evoce figura viteazului domn român, sârbătorindu-1 
printr-un simpozion, un recital de poezie patriotică, un montaj 
literar și o serbare cîmpenească incluzînd cintece și jocuri 
populare, Întreceri sportive etc. Tn următoarele zile. Ștafeta 
va poposi în localitățile Broștenl. Șișești. Căzănesti. Coreova. 
Cerneți, oprindu-se la Strehaia. pe 10 iunie. întimpinată pre
tutindeni cu manifestări similare.

(Urmări din pag. I)

Leordeni are o vechime de 
peste 7 decenii de activitate 
Prin caracterul patriotic al 
programului său formația avea 
de acum 60 de ani legături 
strînse cu asociația culturală 
ASTRA din Transilvania, ar
geșenii organizînd acolo șeză
tori corale românești. împrumu- 
tînd instructori și dirijori pen
tru a instrui formațiile din sa
tele ardelene, trimițînd parti
turi și chiar cîntăreți.. Și astăzi 
formațiile corale de aici păs
trează și au extins legăturile 
culturale cu sate din țară i 
Ardusat (Maramureș), Chtzătău 
(Timiș), Săliște (Sibiu), Gura 
Humorului (Suceava). Intre co
ruri se petrece un schimb de 
mesaje artistice și patriotice, se 
cunoaște direct, de la o sursă 
fidelă, fără intermediari neavi
zați, creația populară și portul 
local. Astfel s-a auzit în Mara
mureș „Cîntecul Radului", 
aranjament coral după balada 
haiducului de la Greci ucis de 
poteră acum 150 de ani. „Aplea- 
că-te bradule" compoziție scri
să de Gheorghe Dumitrescu 
pentru corul din Topoloveni, ,.La 
Hidrocentrală în Argeș" scris 
special pentru corul din Leor
deni. Formațiile corale din 
Valea Cîrcinogului, care au 
stabilit tn județ o adevărată 
scoală de dirijorat, au contri
buit din plin la alcătuirea altor 
colective artistice de amatori : 
Corul „Muncitoarea" din Topo
loveni. corurile de la „Textila" 
sau .Uzina mecanică Mușcel" 
afirmate de mult timp în miș
carea artistică de amatori au

fost alcătuite cu sprijinul diri
jorilor de aici — Gheorghe Go- 
moiu și Ion Ion eseu.

„Glasul-glasurilor-
„Statul major- al tuturor eta- 

tecelor corale se află la Pala
tul din Pitești. Desigur, nu se 
poate face monografia și istori
cul activității fiecărei formații 
Dar corul bărbătesc de voci

Fluxul tehnologic poate fi 
noscut într-o vizită de documen
tare, dar munca efectivă nu se 
poate învăța decît la un singur 
agregat, mașină-unealtă etc.".

In cadrul Institutului politeh
nic „Traian Vuia" au fost elabo
rate programe de practică ce 
conțin o viziune unitară asupra 
întregii perioade efectuate de 
studenți în timpul studiilor și 
vara. „In cadrul acestei progra
me — ne spunea prof. dr. ing. 
Ioan De Sabata prorectorul in
stitutului — este prevăzută cali
ficarea studenților din primii 
doi ani. într-o serie de meserii : 
strungar, lăcătuș, frezor, electri
cian de întreținere, bobinator, e- 
lectronist. sudor. Atelierul-scoală 
facilitează cunoașterea princi
piilor tehnologiilor de fabrica
ție puțind asigura și materiali
zarea unor Idei novatoare me
nite să contribuie la ridicarea 
tehnicității mijloacelor ds 
ducrie. Convent::’.* ca tatr
derfle «tat încheiate și. ta aceas
tă perioadă. cadre didactice m 
deplasează pentru verifica 
condicilor ±« desfărzrara 
practicii. Fapta! r* ta a««t an 
fiecare scadent urmează un pra- 
grazn uzriter. care espetnde șt •- 
fecruarea de teme btae tadrrf- 
dcauzate însoțite da proiecte, 
studii r. cercetări. conyixxte 
mai eficient la eliminarea aco
modării eu viitorul loc de mus
că. acum bine cunoscut încă ±3 
timpul studiilor-.

PIONIERII DIN ZALĂU 
Șl PRODUCȚIA DE CARTURI

CALIN stăncllesct

PRIN ce ACȚIUNI MANIFESTĂRI MARC ATI ACEST SF1R- 
ȘIT DE AN IN INVATAMINTUL POLITICO-IDEOLOGIC 
U.T.C. ? lată întrebarea pe care am peso nor activiști. secre
tari de organizații U T.C. pe întreprindere și propaca nd «ti dm 
municipiul București. Se simte necesară in această mtradacere 
a precizare deoarece în cursul documentării unii raterleeatari 
(și ca ei ar putea să creadă și anii cititori: a o iațeies că iotre- 
barea i-ar solicita să vorbească despre această ultimă etapă ta 
Invățămîntul politico-ideologic U.T.C. ea despre an mo—gat de 
„campanie- fără continuitate cu restul anului de hnătăzaint saa 
cu începutul celui ce urmează. Experiența ne-a eoarrim că eta
pa finală a unui an de învițămint nu înseamnă un moment de 
campanie decît pentru aceia care vor să prind! din urmă ceva 
din „bagajele de cunoștințe- pe care In lunile dinainte le-au 
ignorat. Dar sfirșitul unui an de instrucție « adus diutatdeaeaa 
in actualitate recapitularea, temele de sinteză cu veleitățile 
lor de rememorare, de actualizare, de fixare. Ultimele «ăpcă- 
mini ale unei astfel de activități sink intr-un curtat. închinate 
bilanțului, analizei, dar si rindurilor de viitor. Cam asa cre
dem că trebuie să arate, in mare, și biografia acestor săptămiai 
ce marchează sfirșitul anului de iavățimim pofit>c»-id e a lupe 
U.T.C. Deci specificul orgamxatonc aJ acestei etape face de fapt 
obiectul anchetei de fită.

: Soare

Foto : O. ARC ADIE

sfnt și alte posibilități. Am în
cerci: să aflu de ce comitetul 
de ai-ri nu a conceput, organi- 
ntorie vorbind, acest moment 
fcial la adevărata iui semnifi- 
tațte. C z nsemnăm răspunsul
tatertocutoardor noastre i „Nu 

primit instrucțiuni de la 
•ecter (sectorul 6 n.r.) să
marcăm prin ceva deosebit fi
nețe acestui an de învățămînt 

îndemnul

ÎNSEMNĂRI

deși anul de 
atunci d*;a ! 
credeU-mă eă

reoor

toriul său, bogat alcătuit din 
peste 200 de cintece. care mar
chează momentele de început 
ale revoluției culturale sau evo
că direct suflul construcției so
cialiste (..Partidului erou-, 
..Partid pavăza mea-, ..Cîntecul 
partizanilor păcii-. „Slăvim o 
v.ață nouă-. „Pe drumul mare
lui partid-. „Te cînt partid-. 
„Glorios partid-, „Lumina ta

O CRONICĂ
A VIEȚII

egale de la Palatul culturii pare 
că merită acest lucru. Sub 
conducerea dirijorului Emanoil 
Popescu. remarcabil activist 
cultural, corul bărbaților alcă
tuit cu muncitorii de pe plat
formele industriale ale Argeșu
lui constituie pnn programul 
său o adevărată școală de edu
cație patriotică a tineretului. 
Cele mai noi cîntece din reper
toriul coral lansat de Uniunea 
compozitorilor sînt aici prelu
crate și ascultate în primă au- 
diț: ?. Uniunea compozitorilor, 
mai cu seamă maestrul Gheor
ghe Dumitrescu, aici își verifică 
și experimentează partiturile 
cîntecelor de masă înființat 
abia în 1955 (față de alte coruri 
centenare) corul Palatului din 
Pitești a fost martorul tuturor 
evenimentelor înfăptuite în Ar
geș. în acești ultimi ani. Reper-

partld-, „Arcașul-, „Românul" 
de Ciprian Porumbescu, „Pe al 
nostru steag-, „Tricolorul", „Pui 
de lei-, ..Privesc din Doftana", 
„Imn Republicii", „1 Mai", 
..Cîntecul hidrocentralei- ș.a., 
este alcătuit așadar din cîn
tece de mare succes răspîn- 
dite în turneele întreprinse 
în țară și peste hotare, turnee 
care au transformat corul în
tr-un adevărat mesager al cînte
celor revoluționare. Repertoriul 
său este o adevărată cronică a 
vieții sociale scrisă prin cîntece. 
Fiindcă oriunde s-a inaugurat 
un nou șantier, s-a deschis un 
nou obiectiv industrial ori s-a 
încheiat o mare lucrare din an
samblul construcțiilor din Ar
geș, corul — uriaș cîntăreț, evo
cator al acestor înfăptuiri a fost 
prezent cu „glasul său" la toate 
aceste sărbători.

Pionierii din Zalău, care au 
construit primele carturi pio
nierești din țară, au devenit 
de curlnd și producătorii de 
serie ai anvelopelor cu marea 
..Sălaj-, destinate acestor au
tovehicule și mi cromo toci cleme
lor pe care le livrează cercu
rilor de tehnică au to-moto ale 
Casei pionierilor. Instalația- 
presă cu care prelucrează cau
ciucul * fost construită sub în
drumarea profesorului de prac
tică productivă Iuliu Barta. 
Specialiștii Filaturii de bumbac

din localitate au comandat mi
cilor „industriași" un lot com
plet de cupluri de ring din cau
ciuc, piese pe care Ie importau. 
Cele 200 de „cupluri" T* 
pînă acum satisfac întru 
cerințele tehnicii. Pentru 
ducția de serie a unor . 
de schimb pentru carturi, pio
nierii din Zalău au oonstruit și 
au pus in funcție o originală 
turnătorie 
roase care folosește drept ener
gie termică o... butelie de ara
gaz.

livrate 
L tOtUl 

pro
ptele

de metale nefe-

Un prieten pasionat de 
semantică mi-a istorisit nu 
de mnlt o întîmplare pe ca
re o socotea hazlie. Mărtu
risesc că, personal, n-am 
găsit-o astfel. Mi s-a părut 
că dincolo de aparențele ei 
„colorate-, povestea ave& în 
fond un gust amar. Dar să 
nu anticipăm.

— Cu ani în urmă — își 
amintea amuzat amieul meu 
— pe vremea cînd eram elev 
de liceu într-un ora§ de 
Provincie, a venit să asiste 
la o adunare a noastră ci
neva. La ordinea de zi era 
o dezbatere despre „relații
le dintre băieți și fete". Niș
te colegi tocmai fuseseră 
surprinși, cu cîteva seri îna
inte, plimbîndu-se, cu prie
tenele. lor, pe aleea cu cas
tani din spatele internatului. 
Referatul — care cam de
zaproba atitudinea aceasta 
neprincipială — ne cerea să 
ne spunem părere» despre 
fapta necugetată a colegilor 
noștri. Dar discuția nu reu
șea să se Infîripe.

— Haldefi, tovarăși, ce nai
ba — a intervenit atunci a- 
cel tînăr și sobru cineva. 
Sîntem atftea capete aici. 
Pînă u urmă nu se poate să 
nu „eludăm- problema.

Voise să spună : „eluci
dăm".

Băieții au izbucnit fn rfs și 
atunci acel cineva tînăr și 
sobru g-a supărat foc. Nu 
pentru că s-ar fi simțit jig
nit, ei pentru că interpretase 
veselia iscată spontan drept 
& .dovadă de neîncredere a 
băieților In puterea organi
zației de a lămuri lucruri
le...

...Intîmplarea relatată mai 
sus poate să ni se pară as
tăzi întrucîtva nostimă. Nu 
acesta este însă motivul pen
tru care am amintit-o. Am a- 
vut surpriza să constat că în
că n-a dispărut cu totul acea 
spiță a iui cineva, pentru 
care obligația de a elucida 
problemele ridicate de viață

dezbaterii cele mal arzătoare 
probleme economice ale uzi
nei Tinerii vor discuta șl vor 
concretiza în sarcini ale colec
tivelor lor probleme ca t folo
sirea cu maximă eficiență a 
capacităților de producție, creș
terea indicelui de folosire a 
piasinîlor, aspecte legate de 
modernizarea producției și de 
ridicarea calității produselor. 
Nu vor lipsi nici discuții pe 
teme educative ca de pildă i 
respectul față de normele mo
ralei comuniste, atitudinea îna
intată față de muncă, promo
varea principiilor eticii și echi
tății în viața personală și de 
familie". Nouă „planul acestor 
Intenții- ni s-a părut suficient 
de complet ca să alcătuiască 
subiect de dezbateri pentru un 
întreg an de învăță mint Lău

Pe agata te bem a «Tațărnintaluî politico-ideologic U. T. C.

Moment de bilanț 
dar și de însușire

a noi cunoștințe
va fi nici mai tfrziu completat 
ce interlocutoare sau de șefa 
reportului pol:t;co-ideologic diu 
eomftetu! U.T.C. al întreprinde
rii — Lidia Pekar Am notat 
răspunsul lor ■ ..Dat fiind că 
Invățămtatul politico-ideologic 
se încheie In această lună, ul
timele dcuă teme se vor des- 

tntru- 
mai.

că un 
even- 
solici-

_ teme se 
fisura îp cadru! a două 
niri pe parcursul lunii 
Vedeți și dumneavoastră 
seminar recapitulativ sau 
tua’.e teme de sinteză ar 
ta o a treia întflnire în aceeași 
lună-— De acord cu interlocu
toarele noastre că o a treia în
trunire nu e o soluție, dar pînă 
la această ieșire din Impas mai

Ce este reuniunea coralâ 
„Freamătul holdelor-

Duminică 13 mai Intr-a 11-a zi 
a „Memoriei Argeșului- — am
plă manifestare cultural-educa- 
tivă organizată în fiecare primă
vară în satele județului — a 
luat ființă reuniunea corală 
„Freamătul holdelor- rare adu
nă corurile societăților cultu
rale de pe văile Dîmbovniculul, 
Teleormanului și Cotmenel, 
zona folclorică fiind chiar grî- 
narul moromeților Integrată ad
ministrativ Argeșului Din arti
colul II al regulamentului de 
funcționare reiese că scopul 
acestei reuniuni corale este i

— să contribuie prin activita
tea sa la educația estetică și 
etică, patriotică șl politică a 
oamenilor ;

— să contribuie la înnoirea și 
îmbogățirea repertoriului for
mațiilor corale cu lucrări va
loroase din ?r?ația românească 
contemporană dedicată muncii 
pentru construirea socialismului 
și trecutului revoluționar de 
luptă al poporului ;

— pentru atragerea tineretu
lui în coruri, pentru educația 
lor prin cîntece revoluționare și 
patriotice — reuniunea corală 
va înființa cîte un cor de copii 
pe lingă fiecare formație corală 
existentă.

Colectivele de artiști amatori 
sînt angajate direct în procesul 
social pe care îl parcurge viața, 
în care sînt cuprinși oamenii 
Aceste colective compun o cro
nică vie, scrisă cu cîntece, a 
tuturor înfăptuirilor noastre.

sortului politico-ideologic că 
dacă ar fi cunoscut mai bine 
situația din organizația lor ar 
fi avut destule elemente pen
tru un răspuns satisfăcător la 
întrebarea cu care ara desch» 
discuția de față

La uzinele „Electromagne
tica- planul manifestări

lor. elaborat de comitetul 
U.T.C. de aici, a fost principa
lul liant al discuțiilor i ..La noi 
în uzină specificul acestui mo
ment va fi marcat, ne-a decla
rat Florea Diaconescu. secre
tarul organizației U.T.C.. de o 
suită de acțiuni prin care fie
care propagandist va supune

dabile aceste teme pentru ac
tualitatea lor, pentru că sînt a- 
proape de problemele produc
ției. de sarcinile economice ale 
uzinei. Am reținut ca valoroa
să și Intîlnirea care va avea loc 
în această lună între propagan
diști și factori de răspundere 
în viața uzinei Atunci se va 
urmări o cunoaștere mai temei
nică de către propagandiști — 
și prin ei de către toti ute- 
ciștti — a sarcinilor de produc
ție ce le revin în următoarea 
etapă. Tn urma unei astfel de 
discuții problemele teoretice a- 
mintite mai sus de secretarul 
organizației de la „Electromag
netica- au multe șanse de a

(Urmare din pag. I)

anului se vor economisi circa 
1,5 milioane lei valută.

— Ca la o sărbătorire a zilei 
de naștere sau a Anului Nou. ne 
declară Nicolae Tonoiu. ingine
rul șef al uzinei, sintem tentați 
să privim în urmă și în noi în
șine pentru a căuta dimensiunile 
viitoare, ale noastre și ale uzi
nei. In ochii mei din anii ’64 
sau ’65, cînd ne luptam cu greu
tățile începutului nu-mi apărea 
posibilă nici atingerea parame
trilor proiectați, iar acum pregă
tim aproape fără investiții su
plimentare, dublarea capacității 
de producție.

„Aproape fără investiții supli
mentare". e un fel de a spune 
deoarece tinerii operatori chi- 
miști, maiștrii și inginerii au in
vestit. fără economie întreaga 
lor capacitate de muncă, forța 
lor creatoare în viitorul acestei 
uzine. Dublarea capacității in
stalației se va obține cu foarte 
puține completări de utilaje noi. 
dar cu o mare investiție de in
teligență tehnică. La baza aces
tei creșteri a capacității instala
ției stau nu mai puțin de 7 in
venții semnate de cadrele teh
nice de la serviciul cercetări al 
Combinatului Petrochimic Bor- 
zești în colaborare cu specialiștii 
uzinei.

— Sîntem de aceeași vîrstă. 
toți am venit aici din facultate 
și am crescut odată cu preten
țiile tot mai mari pe care ni 
le-am impus în exploatarea in
stalațiilor, ne spune tovarășul 
inginer doctor Teodor Crișan. 
șeful serviciului cercetări, co
autorul a 15 invenții. Am tras 
cu toții și la bine și la rău și pe

căpăta o adevărată semnificație 
de îndemn la acțiune pentru 
fiecare cursant. La sediul ace
luiași comitet am stat de vor
bă și cu Victor ChirUă, propa
gandist Am reținut din această 
discuție, ca foarte importantă, 
intenția sa, și nu numai a sa cl 
și a celorlalți propagandiști, de 
a sonda părerile tinerilor cu 
privire la desfășurarea învăță- 
mîntului în anul următor. Bi
nevenită și dorința comitetului 
U.T.C. de aici de a sonda o- 
pipia uteciștilor, ceea ce va per
mite constatări cu valoare ge
neralizată — bază propice unor 
soluții eficiente pentru viitorul 
an. Propagandiștii, birourile 
U.T.C,, comitetul U.T.C. al uzi
nei vor avea de asemenea un 
schimb de păreri privind ațît 
modul de organizare cît și di
recțiile unei orientări spre o 
tematică mai legată de viața 
uzinei. Intr-un astfel de schimb 
de opinii Ișl pot găsi rezolvarea 
și cele mai bune soluții pentru 
o raportare a conținutului ac
țiunilor la situații concrete din 
viața uteciștilor, 
colectivelor lor. 
generale U.T.C. 
lună, ca și din 
vor fi inserate puncte 
dinea de zi în care 
vor discuta pe aceleași 
cu aceeași finalitate.

la sarcinile 
In adunările 
din 

luna
această 
viitoare 
pe or- 
uteciștii 
teme și

al sec-a comitetul U.T.C.
1 am purtat o 
cu Radu Con- 

secretar cu pro- 
In

La corniței 
torului 
discuție 

stantinescu — ______ . _
blemele de propagandă, 
toate organizațiile se vor des
fășura în această lună semi- 
narii recapitulative, vor avea 
loc discuții oe teme propuse de 
cursanți și propagandiști. In
tențiile sînt ca dezbaterile din 
aceste săptămlni să fie un „ter
men superior- al comparați-?! 
cu cele care au avut loc în 
cursul anului. Multe organiza
ții vor iniția consultații la car«» 
tinerii pot afla răspunsuri de 
la persoane competente în di
verse domenii. Adunările gene
rale din această lună 
serat pe ordinea de 
'mări politice curente.
tineri se vor întîlnî 
viști de partid și de___ .
asista în cadrul Ateneului tine
retului la acțiuni organizate 
de Centrul de Informare și do
cumentare. Manifestările de 
aici au un obiectiv comun — 
să ajute cît mai mult organi
zațiile U.T.C. r1? sectorului 
nostru Jn întrecerea „Tineretul 
— factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen".

DORINA TURCU

nesimțite parcă, s-a închegat un 
colectiv foarte bun. Așa se face 
că la noi nu există o graniță 
între cercetare și secțiile de pro
ducție. Aici toată lumea se ocu
pă de producție pentru a putea 
rezolva mai bine problemele de 
cercetare. Si invers. E o slăbi
ciune a noastră, o plăcere atît 
de mare această meserie îneît ea 
a ajuns să însemne totul pentru

și-au in- 
zi infor- 
Numeroși 
cu acti- 
stat. Vor

între componenții și modificarea 
conversiei de reacție. In colabo
rare cu specialiștii și tehnicienii 
din secție am introdus în pro
ducție curentă trei noi sorti
mente de cauciuc. Acum lucrăm 
la realizarea industrială a încă 
trei produse noi : Carom 60 și 
două tipuri de latex cu între
buințări speciale : unul pentru 
impregnarea țesăturilor textile.

MĂSURA
OAMENILOR

noi. Munca în uzină, munca pen
tru uzină ne acaparează în în
tregime. Am făcut din cauciuc 
scopul suprem al vieții noastre.

— Vă rugăm să prezentați pe 
scurt principalele invenții care 
au făcut posibilă mărirea capa
cității instalațiilor de la secția 
cauciuc.

— Este vorba în primul rînd 
de elaborarea unui proces teh
nologic care asigură o viteză 
mai mare de reacție, un timp 
mai scurt de polimerizare și tn 
final o suplimentare a capacită
ții instalației cu 30 la sută. Sem
natari de onoare: ing. Lucia Co
cea și ing. Maria Baciu. Colecti
vul nostru a pus la punct și îm
bunătățirea procesului tehnolo
gic prin schimbarea raportului

altul pentru fabricarea unor 
mase plastice.

— Cine sint semnatarii acestor 
invenții, coautorii „investiției" 
pentru dublarea capacității sec
ției cauciuc.

— Ar trebui să vă înșir aici 
aproape jumătate din salariații 
uzinei. Din această enumerare 
nu putem omite colectivele de 
cercetare conduse de inginerii 
Iosif Sirchis, Maria State. Ru- 
xandra Oniga, Micloș Farkaș sau 
Adrian Cosăveanu. La acestea 
se adaugă specialiștii din pro
ducție. care au colaborat la re
zolvarea problemelor tehnice ri
dicate de materializarea inven
țiilor amintite. între acestea un 
rol foarte important a avut și 
are inginerul Eugeniu Bucin. șe

h PLUS...
da aspectele mai „spinoase", 
mai „delicate".

Am asistat deunăzi 1» o 
scenă care mi s-a părut re
levantă pentru o atare men
talitate. Cițiva tineri, după 
cum am aflat maj tîrziu, e- 
levi tn ultima clasă de liceu, 
asistaseră la un meci de bas- 
:het disputat de colegele lor 
șl acum le așteptau la ieși
rea din sala de sport.

— Voi ce așteptați *iei ? — 
i-a interpelat fără nici o 
altă introducere, un profe
sor, tînăr și el, care — mi 
s-a spus — era chiar îndru
mătorul U.T.C. al școlii.

— Așteptăm să iasă fetele. 
Vrem să le felicităm pentru 
victorie — a explicat poli
ticos unul din băieți.

— Lăsați-le și nefelicitate. 
Dati-i drumul acasă! l-a 
invitat vajnicul pedagog, pe 
același ton iritat.

— De ce ? a încercat, ti
mid. tînărul să capete expli-

— De-aia ! Ești utecist și 
trebuie să înțelegi !

Băiatul era intr-adevăr u- 
tecist. Dar de înțeles nu prea 
reușea să înteleară motivul 
pentru care dorința lui si a 
prietenilor, de a-si felicita 
colegele după un succes 
sportiv, era atît de drastic 
sancționată.

Nu știu, n-aș vrea să gre
șesc. Nu cunosc anteceden
tele acelei întimplări. Poate 
că profesorul avea motivele 
lui să socotească așteptarea 
tceea inoportună Dar modul 
concret în care a procedat 
în situația amintită mi se 
pare un exemplu tipic de 
substituire a necesității de 
a elucida implicațiile unor 
relații atît de gingașe, cu« 
graba de a eluda aspectele 
mai deosebite. Ciudat, dar 
a eluda li se pare unora mni 
simplu și mai Ja indemină 
decît a elucida. Nu știu e- 
xact de ce. Poate fiindcă cel 
de-al doilea termen are o 
silabă în plus...

DORU MOȚOC

ful secției cauciuc.
Timp de cîteva ore inginerul 

Eugeniu Bucin ne-a explicat is
toria și viitorul fiecărei instala
ții, povestea fiecărui colț din 
secția pe care o conduce. „Acum, 
paralel cu producția facem pre
gătirile pentru luna iunie cind e 
prevăzută întreruperea pentru 
reparații și vom putea lucra din 
plin la montaj. într-o singură 
lună va trebui să punem sus 
toate utilajele, ne spune ingine
rul Eugeniu Bucin. Este o trea
bă la care toți vom pune umă
rul, vom lucra nu 8 ore pe zi ci 
cit va fi nevoie.

în perspectiva acestui efort ti
nerii de la Uzina de cauciuc sin
tetic din Borzești sărbătoresc 
aniversarea despre care vorbim 
sub semnul viitorului. Sub sem
nul viitorului s-a desfășurat și 
joia tineretului organizată săp- 
tămîna trecută la Casa de cul
tură a sindicatelor din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej închi
nată uteciștilor „de la cauciuc". 
Evidențiații citați public cu a- 
cest prilej de Mihal Darie, se
cretarul comitetului U.T.C. — 
Angheluță Nicolae, Doru Mun- 
teanu, Nicolae Antohi, Silvia Ji- 
pa, Tanța Moldoveanu, Clara 
Antol etc — sînt exemple de 
tineri care sporesc prin faptele 
lor prestigiul propriu și al uzi
nei. Dar despre realizările lor 
ne va putea vorbi mai bine în
fățișarea și prestigiul uzinei., 
peste 10 ani.
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MESAJUL
președintelui
al Republicii

TELEGRAME

Consiliului de Stat
Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU,
adresat Organizației Unității

Africane (O.U.A.) cu prilejul
celei de-a X-a aniversări

Aniversarea a 10 ani de la crearea Organiza
ției Unității Africane îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa, dumneavoastră, șefilor de state, 
tuturor reprezentanților țărilor și popoarelor 
africane, participanți la această reuniune jubi
liară, un călduros salut și cele mai cordiale 
felicitări, în numele Consiliului de Stat și al 
guvernului Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu personal.

Crearea Organizației Unității Africane a re
prezentat un moment important in viata po
poarelor Africii, în lupta pentru abolirea defi
nitivă a colonialismului, a politicii neocolonia
list® și de discriminare rasială, pentru cucerirea 
și apărarea dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stătător soarta, în conformitate 
cu interesele sale legitime.

A X-a aniversare a creării Organizației Uni
tății Africane are loc în condițiile cînd în viața 
internațională se afirmă tot mai puternic voința 
popoarelor de a impune destinderea, colaborarea 
și securitatea, de a stinge focarele de tensiune 
și război, de a asigura triumful cauzei păcii și 
progresului. Popoarele africane aduc o contri
buție tot mai însemnată la dezvoltarea acestui 
climat, participînd tot mai activ la întreaga 
viață internațională, la soluționarea, în spiritul 
păcii și colaborării, a problemelor cu care se 
confruntă astăzi omenirea. Ele se afirmă tot mai 
mult drept o puternică forță progresistă contem
porană în lichidarea vechii politici imperialiste 
de dominație și dictat, în lupta generală a po
poarelor pentru așezarea relațiilor dintre state 
pe baze noi. pe principiile egalității, respectu
lui, independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și avantaju
lui reciproc, ale nerecurgerii la folosirea forței 
și amenințării cu forța.

Folosesc acest prilej pentru ca, în numele 
României socialiste, al poporului român — care 
a dus el însuși, timp de veacuri, o luptă plină 
de sacrificii pentru eliberare națională și so
cială — să reafirm profunda noastră solidaritate 
cu lupta ponoarelor africane împotriva imperia
lismului. colonialismului, neocolonialismului, a 
oricărei forme de dominație și asuprire. Româ
nia este ferm hotărită să acorde, in continuare, 
întregul său sprijin politic, diplomatic, moral si 
material statelor africane și mișcărilor de eli-

berare națională din Angola, Mozambic, Gui- 
neea-Bissau, Namibia în lupta lor justă pentru 
libertate și progres social, pentru înfăptuirea 
năzuințelor lor fundamentale. Guvernul și po
porul român condamnă cu fermitate politica de 
discriminare rasială și apartheid dusă de regi
murile rasiste din Africa de sud și Rhodesia, 
sprijină cauza dreaptă a mișcărilor antirasiste.

Țara noastră militează cu hotărîre pentru apli
carea neîntârziată a prevederilor Declarației 
O.N.U. cu privire la acordarea independenței tu
turor țărilor și popoarelor coloniale și a tu
turor rezoluțiilor referitoare la decolonizare și 
apartheid. Apreciem ca un fapt deosebit de po
zitiv adoptarea de către Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite a rezoluției cu 
privire la recunoașterea mișcărilor de eliberare 
națională din colonii de pe continentul african 
drept singurele reprezentante legitime și auten
tice ale popoarelor respective.

în cadrul relațiilor multilaterale de prietenie 
și colaborare dintre România și statele Africii, 
vizita pe care am întreprins-o anul trecut în 
unele țări africane. întâlnirile și convorbirile 
avute cu acest prilej, ca și in alte ocazii, cu șefi 
de state, cu conducători ai unor mișcări de eli
berare națională au contribuit la dezvoltarea 
prieteniei și conlucrării reciproc avantajoase — 
politice, economice și in alte domenii — dintre 
România si aceste țări. Doresc să reafirm și cu 
acest prilej hotărîrea tării mele, a poporului 
român de a întări solidaritatea și a adinei co
laborarea cu toate țările care au pășit pe calea 
dezvoltării independente, in folosul comun. In 
interesul păcii și colaborării internaționale. 
Republica Socialistă România — ea însămi tară 
în curs de dezvoltare — înțelege, sprijină și va 
sprijini si in viitor eforturile statelor africane 
pentru lichidarea stării de subdezvoltare, a 
calajului economic care le desparte de statele 
avansate economic.

La a 14-a aniversare a creării Organizației 
Unității Africane, urez din Inimă popoarelor 
africane noi si noi succese în lupta lor pentru 
abolirea totală si definitivă a colonialismului $î 
neocolomalismuiui. pentru dezvoltare econo- 
mico-seeială independentă, pentru pace și co
laborare internațională.

Constituirea Asociației
de prietenie româno-chiliene CRONICA U.T.C

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU * adresat tovarășului 
IOSIP BROZ TITO, președintele Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
următoarea telegramă :

Iml este deosebit de plăcut a vă adresa, cu prilejul. zilei 
dumneavoastră de naștere, calde felicitări Împreună cu cele 
mai cordiale urări de succes în activitatea consacrată edificării 
societății socialiste In Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia, progresului fi bunăstării popoarelor iugoslave frățești.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma prețuirea înaltă pe 
eare o dăm relațiilor de stimă și încredere reciprocă existente 
Intre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, între Republica Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia și îmi exprim convingerea că 
aceste relații vor cunoaște o continuă dezvoltare în interesul 
popoarelor român și iugoslave, al cooperării internaționale.

Vă urez, dragă tovarășe Tito, multă sănătate, viață în
delungată și noi succese, spre binele popoarelor iugoslave, al 
cauzei securității internaționale, democrației și socialismului.

.PreJ,*U"leIe Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Rnmă- 
CEAUȘRSCU, a adresat președintelui Națiunii 

, DR. HECTOR J. CAMPORA, următoarea tele-
nia, NICOLAE C“ *— 
Argentiniene, DR._______
gramă ;

Stimate domnule președinte,
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele Consi

liului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al meu personal, cele mai calde felicitări cu ocazia 
preluării înaltei funcții de președinte al Națiunii Argentiniene 
și urări de succes deplin în nobila dumneavoastră misiune 
dedicată prosperității, independenței și suveranității naționale 
a poporului argentinian.

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

Popoarele român și argentinian, deși se află la mari distanțe 
geografice, datorită afinităților de limbă și cultură, preocupării 
pentru progresul lor economic și social, sînt deopotrivă inte
resate în dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborării fruc
tuoase în domenii de interes reciproc.

Doresc să dau expresie profundelor noastre sentimente de 
satisfacție pentru faptul că raporturile între România și Argen
tina, inițiate din dorința comună de cunoaștere și prietenie 
între cele două popoare și care au o tradiție de aproape un 
secol, cunosc astăzi o dezvoltare continuă în toate domeniile, 
pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, 
a egalității în drepturi, a neamestecului în treburile interne, 
al avantajului reciproc.

îmi exprim convingerea că vizita pe eare o voi face în 
frumoasa dumneavoastră țară, legăturile personale pe care le 
vom stabili, ca si schimbul sincer de păreri, vor contribui 
la adîncirea și diversificarea cooperării multilaterale dintre 
România și Argentina, tn folosul popoarelor român și argen
tinian. al cauzei progresului, păcii și înțelegerii tn lume

Aș dori, în încheiere, să transmit Excelenței Voastre șl po
porului argentinian prieten mesajul cald al tradiționalei noastre 
prietenii, căreia timpurile noi și străduințele noastre îi vor 
conferi valențe superioare și un conținut tot mai amplu, spre 
binele reciproc, în interesul cauzei generale a apropierii, înțe
legerii și conlucrării dintre popoare.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. NICOLAE CEAUȘESCU. a adresat președintelui Națiunii 
Argentiniene. DR. HECTOR J. CAMPORA. următoarea tele
gramă :

Cu prilejul celei de-a 163-a aniversări a Revoluției din Mai, 
tmi este deosebi: de plăcut să adresez Excelenței Voastre și 
poporului argentinian prieten, tn numele Consiliului de Stat, 
a! poporului român sl al me-j personal cordiale felicitări, un 
cald salut si cele tnai bune urări de noi si mari suco-se în 
edificarea unei societăți conforme aspirațiilor și intereselor 
vitale ale natfanfi argentiniene

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie si cooperare 
mtorricite Irlre Rcmănla și Arger.tina vor cocticua ^ă J* 
dezvolt în toate domeniile, pe baza deplinei egalități în 
drepturi. re«peetul’j: și ava-.ta-uhii reciproc, «ore binele po
poarelor noastre, al păcii și colaborării internaționale.

O performanfă rară
Puține sînt exemplele, tn lu

mea muzicală de azi, cînd un 
tânăr care nu a împlinit încă 24 
de ani să întrunească acele ca
lități care să-1 dea dreptul să 
se mîndrească cu patru discuri 
LP, editate peste hotare. Dar 
pentru violonistul român CRIS
TIAN BADEA, care de aproape 
3 ani urmează cursurile de mă
iestrie ale Lolei Bobescu la 
Liâge — Belgia, aceasta este o 
realitate. Este meritul său și al 
profesoarei deopotrivă, ca în 
scurtul răstimp să ajungă la un 
nivel interpretativ capabil să-i 
deschidă calea unei fructuoase 
cariere concertistice internațio
nale. Concertele și recitalurile 
susținute în Franța, Italia, R. F. 
Germania și Belgia, alături de 
discurile amintite, au atras a- 
tenția opiniei publice muzicale, 
iar criticii de specialitate vor
besc de apariția unui nou talent 
violonistic.

Despre recitalul său, realizat 
împreună cu apreciatul pianist 
Joseph Alfidi, laureat al mai 
multor concursuri internaționa- 

care și „George Enes- 
LIBRE BELGIQUE

le, printre 
cu”. LA 
scria :

„...găsim 
artiști o 
precizie a 
tate a dinamismului. Badea po
sedă o sonoritate aleasă, știind 
să triumfe asupra dificultăților 
partiturii fiind capabil să ofere 
chiar și celei mai abstracte lu
crări interpretarea adecvată-, 
iar LA METROPOLE adăuga : 
....Mișcarea a Il-a a fost redată 
în toată splendoarea ei, caracte
ristică acelor adagio andante din 
Beethoven. Badea putîndu-si 
desfășura aici tonu! său plin de 
o căldură învăluitoare și fraza
rea sa expresivă.

.....Cristian Badea posedă cî- 
teva atu-uri prețioase : un ton 
generos, o sonoritate plină de 
culoare, un temperament expre
siv și o virtuozitate strălucitoa
re- — aprecia cronicarul coti
dianului belgian ..LE SOIR“ pe 
marginea ultimului său disc cu
prinzând lucrări de Bartok. 
Saint-Saens. Issaye. Paganini.

Cristian Badea frecventează în 
ultimul an și cursurile de diri
jat ale cunoscutului dirijor și 
profesor Rer.e Defossez de la 
Bruxelles.

în cîntul celor doi 
corelare perfectă, o 

atacului și o identi-

| MEDALION |

La Palatul Pionierilor a 
avut loc vernisajul expozi
ției cercului de pictură con
dus de profesorul Radu 
Ceontea de la Casa Pionie
rilor din Piatra Neamț. Sînt 
prezentate în aer liber 40 de 
picturi în guașe și tempera, 
aparținind pionierilor din 
clasele a Il-a — a Vl-a, ce 
înfățișează scene de basm, 
aspecte cotidiene, succesiu
nea anotimpurilor, toate fi
ind ușor de atribuit univer
sului copilăriei, interferen
țelor atît de posibile între 
real și închipuire. Deschisă 
pînă la 10 iunie, expoziția își 
așteaptă vizitatorii.

domnița văduvă
Foto : Mihaela Brindei, 
cl. a IV-a: „Actriță"

„Ziua 
eliberării Africii"

Joi seara, la Casa de cultură 
a studenților din Timișoj.ra. a 
avut loc o întâlnire prietenească 
a tinerilor africani care studia
ză in acest centru universitar, 
cu colegii lor de facultate ro
mâni și de alte naționalități, 
prilejuită de sărbătorirea „Zi
lei eliberării Africii".

Vorbitorii au relevat dezvol
tarea continuă a relațiilor de 
colaborare multilaterală dintre 
poporul român și popoarele A- 
fricii, relații care cunosc un 
curs ascendent, îndeosebi după 
vizita de prietenie întreprinsă 
în 8 țări africane de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat.

„Studentul ți 
societatea"

Sub egida Centrului de cerce
tări pentru problemele tineretu
lui a apărut in Editura „Dacia** 
din Cluj lucrarea „STUDENTUL 
și SOCIETATEA", care cuprinde 
o serie de studii elaborate 
prin colaborarea centrelor de so
ciologie de la principalele uni
versități din țară. rH. C.

Sub auspiciile Institutului ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, la București a 
avut loc, joi după-amiazâ, adu
narea festivă de constituire a 
Asociației de prietenie româno- 
chiliene.

Au participat Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei chi
mice, Mihai Drăgănescu, vice
președinte al Frontului Unității 
Socialiste, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale și organizații de 
masă și obștești, personalități 
ale vieții noastre științifice, 
culturale și artistice, oameni ai 
muncii din instituțiile și între
prinderile bucureștene.

Au fost prezenți Homero Ju
lio, ambasadorul Republicii 
Chile la București, și membri 
ai ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Andrei Vela, vi
cepreședinte al I.R.R.C.S.

A fost constituit apoi Comi
tetul de conducere al Asociației 
de prietenie româno-chiliene, 
al cărui președinte este Mihail 
Florescu. Ca vicepreședinți au 
fost desemnați Gheorghe Achl-

ței, rectorul Institutului de arte 
plastice ^Nicolae Grigorescu- 
din București, prof. univ. Di
mitri e Mac rea, membru cores
pondent al Academiei Republi
cii Socialiste România, și Ion 
Mineu. adjunct al ministrului 
minelor, petrolului șl geologiei 

Luînd cuvîntul, Mihail Fln- 
rescu a mulțumit pentru cinstea 
ce 1 s-a acordat de a fi ales 
în funcția de președinte 
sociației.

A vorbit apoi Homero 
ambasadorul Republicii 
La București.

Ambasadorul chilian a 
tit că de la venirea la putere 
a guvernului Unității Populare 
condus de președintele Salva
dor Allende, legăturile de prie
tenie dintre Chile și România 
s-au întărit foarte mult în toa
te domeniile de activitate, 
și-a exprimat 
noua asociație 
dezvoltarea pe 
acestor relații.

în încheierea 
cipanții au adresat o telegra
mă de salut Institutului de cul
tură chiliano-român din Santia
go de Chile.

Președintele Consiliului de Stat 11 Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU. a adresat regelui Regatului 
Ha,emit al Iordaniei. HUSSEIN IBN TALAL, următoarea te
legramă :

Ziua națională a Iordaniei tmi oferă plăcutul prilej de a a- 
dresa Maiestății Voastre si poporului iordanian, tn numele Con- 
■3ndzd de Stat al Republicii Socialiste România, a! poporului 
român si al meu personal, cordiale felicitări, tmpreună cu cele 
mai bua» urări de fericire personală pentru Maiestatea Voastră, 
de pace sl bunăstare pentru poporul iordanian prieten.

Liceu semicentenar

al a-

Julio, 
Chile

amln-

El
convingerea că 
va contribui la 
mal departe a

adunărli, parti-

Ședința lărgită a Biroului 
Executiv al C. N. E. F. 5.

Joi a avut loc ședința lărgită a Biroului Executiv__ _ _ ,___ __ ____ _ _ al 
C.N.E.F.S. la care au participat și membri ai Comitetului Olim
pic Român, președinți și secretari generali al federațiilor «x>c- 
tive.

La primul punct al ordinei de ri a fost dezbătut Programul 
de pregătire al Jocurilor Olimpice din 1976 întocmit In ccnior- 
mitate cu sarcinile trasate de Hotârirea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice și sportului 
2 martie 1973.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul
Drăgănescu, președinte al C N.E.F.S

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. a adoptat în 
gramul de pregătire al sportivilor români pentru Jocurile Olim
pice din anul 1976.

• întrerupte din cauza 
ploii, campionatele interna
ționale de tenis ale Franței, 
care au loc pe terenurile de 
la „Roland Garros-, au fost 
reluate joi pe o vreme favo
rabilă. Campionul român 
Ilie Năstase a debutat cu o 
categorică victorie. El l-a 
învins în două seturi • 6—1,
6— 4 pe chilianul Jaime Pinto 
Bravo. Ion Tiriac l-a întâlnit 
pe belgianul Hombergen de 
care a dispus cu scorul de
7— 5, 6—1. Bergmann (Mexic) 
a cîștigat cu 6—3, 1—6, 6—2 
în fața lui D. Hărădău, iar 
americanul Stewart a dispus 
cu 6—2, 6—3 de Sever Mu- 
reșan.

• Aseară, la Prerov, în 
cadrul campionatelor euro
pene de popice rezervate ju
niorilor. reprezentanții 
mâniei au obținut a 
medalie de 
ediție. Tn 
de perechi 
și Elisa beta 
pat primul 
te. Astăzi încep 
Individuale.
• Joi, in campionatul bal-

din 28 februarie-
tovarășul Emil

unanimitate nro-

canic de volei de la Timi
șoara a fost zi de odihrA. 
Astăzi competiția progra
mează meciurile f Turcia- 
Românla (f) ; Grecia-Alba- 
nia (m); România-Turcia (m) 
și Iugoslavia-Buigaria (m).

Ro- 
doua 

aur la această 
proba feminină 

Vasilica Pințea 
Szilaghi au ocu- 

loc cu 787 punc- 
intrecerile

• Desfășurată joi între o- 
rașele Dresda și Halle, cea 
de-a 14-a etapă a competi
ției cicliste „Cursa Păcii- 
a fost cîștigată de rutierul 
sovietic Valeri Lihaciov. 
Plutonul s-a menținut com
pact pînă aproape de sosi
re, unde 20 de alergători au 
obținut un avans de eiteva 
secunde. Din nou învingăto
rul a fost decis la sprintul 
final. Primul a trecut linia 
de sosire Lihaciov care a 
dispus în ordine de france
zul Danguillaume și de ita
lianul Garnieri. Lihaciov a 
fost cronometrat pe distanța 
de 166 km în 4h 22’42”. O 
frumoasă comportare a avut 
în această etapă ciclistul ro
mân Teodor Vasile care a 
sosit pe locul 8, în același 
timp cu Lihaciov.

La Invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, joi la amiază a sosit 
In Capitală o delegație parla
mentară indiană condusă de dr. 
G. S. Dhillon, președintele Ca
merei Reprezentanților a Parla
mentului Republicii India, care 
va face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

♦
Președintele Marii Adunări 

Naționala, Ștefan Voftee. • pri
mit joi după-amiază dele
gația parlamentară Indiană 
condusă <je dr. G. S. Dhîllon, 
președintele Camerei Reprezen
tanților a Parlamentului Re
publicii India, care face o vizi
tă de prietenie în țara noastră.

M’.r.lztrul Apărării Nationaie, 
general de armată Ion Ioniță a 
oferit, joi seara. o recepție ta 
onoarea particmar-țDcr la ce', 
de-al XXI-lea Ccrgres interna
țional de mediemâ r farmacie 
militară.

în timpul recepțieL eare s-a 
desfășurat totr-o atmosferă 
cordială, genera! de armată Ion 
Ionită s-a întreținut cu delega
ții Prezenți la congres.

Joi, Octavian Groza. mi
nistru secretar de stat și 
Prim-vteepreșediEte a’. Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, a părăsit Capitala, 
îndreptindu-se spre Dubrovnik, 
pentru • pârtiei na. Ia calitate 
de președinte *1 Conferinței 
Mondiale a EnergieL la lucrările

Opera Română : DON JUAN — 
ora 19,30; Teatrul le Operetă î 
SUZANA — ora 19,38; Teatrul 
Național ,X L. Caragiale- (Sala 
Comedia) : OAMENI ȘI ȘOARECI
— ora 20; (Sala Studio) : PĂ
RINȚII TERIBILI — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : JOC DE 
PISICI — ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
BUNA SEARA, DOMNULE WILDE
— ora 19,30; Teatrul de Comedie
FATA MORGANA — ora 20; Tea
trul Mic ; DRAGOSTEA NOAS
TRĂ — ora 19,30; Teatrul Giulești: 
OMUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 19,30; Teatrul „C. Tă- naser — • - •
ARE
(Sala Victoria) : JOS
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ : HANUL PIRAȚILOR — ora 
19,30; Teatrul „Țăndărică” (Sala 
Victoria) : NTNIGRA ȘI ALIGRU

(Sala Savoy) : REVISTA 
CUVÎNTUL — ora 19,30;

PALARIA

Comitetului de conducere a! »- 
certei organizații, care se dee- 
flșoari în R-S F Iugoslavi*.

Joi. 24 mai delegația Frontu
lui Popular Patriotic din Repu
blica Poet-lari Ungară, condusă 
de B-la Molnar, secretar al 
Consiliului National al Frontu
lui. a fost Drimitâ la Consulul 
Național «1 Frontului Unității 
Socialiste de Tamara Dobrin. 
vicepreședinte al Consiliului 
Național

în cedrul unei solemni fă ti 
care a avut loc la Ambasada 
Franței. ambasadorul aceste: 
țări la București, Francis Levas
seur. a înmlnat prof. dr. docent 
Eugen Abure» decorația de ofi
țer al Ordinului Frunze de Pal
mier Academice, pentru contri
buții deosebit de valoroase adu
se de omul de știință 
domeniul chirurgiei.

Renato Guttuso este 
cunoscut In România, 
sa de la București din

român In

un pictor 
Expoziția 
1953. par-

— ora 17; Ansamblul ..Rapsodia 
Română- : PE PLAIURILE MIO
RIȚEI — ora 19.30: Circul de 
Stat : ARENA -13 — Spectacol In
ternațional — ora 19.30; Teatrul 
„Ion Creangă- : HARAPNICUL 
FERMECAT — ora 9.30.

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limbă rusă. 9,30 O 

viață pentru o Idee : Iuri Gagarin 
(I). 10,00 Telex. 10,05 Campionatele 
Balcanice de volei ; România — 
Turcia (feminin). 11,00 Istoria fil
mului sonor. 12,30 Moment fol
cloric. 12,40 Municipalitatea răs
punde bucureșteanului. 13,00 Tele
jurnal. 15 30 Teleșcoală. Matemati
că (anul IV liceu). Matematică 
(clasa a VlII-a). Istoria României. 
16,30 Campionatele Balcanice de 
volei : România — Turcia (mas
culin). 17.30 Curs de limbă engle
ză. 18 00 Telex. 18,05 Tragerea 
Loto. 18,15 Atenție la... neatenție.

tiriparea la ampla expoziție de 
artă italiană din 1958. monogra
ma apărută la Editura Meridiane 
în 1966 au suscitat, de fiecare 
dată, interesul pentru opera a- 
preciatului artist italian, readu
să acum în atenție prin expozi- 
r.a deschisă, joi la amiază, la 
Muzeu! de Artă al Republicii 
Socialiste România.

La vernisaj au asistat Dumi
tru Ghlșe. vicepreședinte al 
CccsEiuluî Culturii și Edu
cați?! Socialiste, Vasile Gli- 
ra, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, personalități ale 
vieții culturale, un numeros pu
blic. precum si șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
tara noastră, membri ai corpului 
diplomație

Din partea comisiei pentru
organizarea funeraliilor
acad. Grîgore C. Moisll
Sicriul cu corpul neînsuflețit 

al academicianului Grigore C. 
Moisfl va fi depus In holul rec
toratului Universității din Bucu
rești. b-dul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej nr. 64. Publicul va a- 
ve* acces sîmbătă. 26 mai a.e., 
între orele 9 și 12.

Adunarea de doliu va avea 
loc în aceeași zi Ia ora 12, Iar 
Înhumarea la cimitirul Belu, la 
ora 14.

18.35 La volan. 18,50 Teleconferințâ 
de presâ. Un imperativ al devan
sării cincinalului : realizarea e- 
xemp.ară a planului de investiții 
pe 1973. 19.20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. Cincinalul înainte de ter
men — cauză a întregului popor. 
20 00 Cîntecul săptămînii : „Din- 
totdeauna pe acest pămînt". 20.05 
în cronica ta, țară. Emisiune de 
versuri și cîntece dedicate aniver
sării a 125 de ani de la Revoluția 
din 1848. 20,35 Avanpremieră. 20.40 
Film artistic : „Centrul înaintaș a 
murit în zori". 22,00 24 de ore.
22.30 Teleelob : Republica Popu
lară Albania de la nord la sud.
22.50 Interpretul preferat.
PROGRAMUL H

18.00 Telecinemateca pentru tine
ret : ..Strălucește steaua mea".19.30 Telejurnal. Cincinalul înain
te de termen — cauză a întregului 
popor. 20,00 Avanpremiera .20.05 
Publicitate. 20,10 Ansambluri fol
clorice. 20,40 Revista economică 
TV. 21.10 Aplauze pentru români.
21.50 Desene animate. 22,00 Tele- 
rama : ..Omul, marea șl... micul 
ecran”. 22.30 Cărți Si idei.

Cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la înființarea sa, la liceul 
„A/. I. Cuza" din Focșani a fost 
dezvelit bustul primului domni
tor al Țării Românești. Tot in 
cinstea acestui eveniment a fost 
inaugurată expoziția de docu
mente istorice, care atestă activi
tatea ed’icatw-instructivâ de-a 
lungul anilor, precum și obiecte 
lucrate de elevi în atelierul scoa
lă

Organizației U.T.C. a liceului, 
pentru activitatea sa pe linie po- 
litică-educatică, t s-au decernat 
Drapelul propriu de organizație, 
acordat de C.C. al U.T.C. și Di
ploma de Onoare, înmtnate de 
toc. Alexandru Mocanu, primul 
secretar al Comitetului județean 
Vrancea al U.T-C.

în cadrul atmosferei emoțio
nante creată de aceste festivități 
s-au înmînat 10 carnete pionie
rilor primiți in organizația ce se 
va numi „promoția semicentena
rului liceului".

România

ta

A

Fiabilitatea
(Urmare din t>a^. I)

seamnă câ singur creierul, care este format din circa 12 mii 
de milioane de neuroni, conține cel puțin o suta de miliarde 
de miliarde de mocromolecule. Cum activitatea spirituala este 
legata indisolubil de creier, rezulta câ în esența viața noastrâ 
psihică depinde de aceste macromolecule din neuroni, la care 
trebuie să adăugăm importanta contribuție a neurologiei, 
a aparatului circulator etc. Fără îndoială că un principiu in
tegrator asigura funcționarea acestui edificiu, unic prin com
plexitatea sa.

Dar să revenim Io neuron. Prin sinapse el primește șî 
transmite semnale, fiind integrat in sistemul nervos. Se esti
mează la zece mii numărul mediu al sinapselor unui neuron — 
ceea ce ne conduce la un rezultat astronomic relativ la posibili
tățile creierului — considerat ca o mașina la care neuronii se 
combină in diverse moduri spre a produce „viața psihica". Lu
crurile sînt mai fabuloase dacă ținem seama câ în cursul unei 
vieți medii, într-o celulă oarecare macromoleculele se schimbă 
de circa zece mii de ori. Altfel spus, fiecare celulâ a sistemului 
nostru nervos găzduiește, intr-o singura viață, o sută de mii 
de miliarde de macromolecule, deși fiecare dintre noi are 
sentimentul clar al continuității persoanei și personalității 
noastre I Dar mai există un fenomen neașteptat : zilnic mor 
la întâmplare o mie de celule nervoase, astfel îneît în cursul 
unei vieți omul pierde circa zece milioane de neuroni și o 
sută de mii de milioane de legături sinoptice.

Cu toate. acestea avem impresia unei continuități a perso
nalității și în multe cazuri o surprinzătoare putere de creație: 
la 90 de ani Picasso continua să-și păstreze forța de expresie. 
La aceasta a contribuit, fără îndoială, și continuitatea muncii. 
Atît Pablo Casals, cît și Picasso, chiar la vîrste înaintate, au 
avut in permanență un exercițiu zilnic, o practicare neîntre
ruptă a profesiei. Dăruirea totală în munca creatoare ne 
prelungește incontestabil viața.

Spre deosebire de om, astăzi nici un calculator nu poate 
funcționa corect eliminînd zilnic cîte o mie de tranzistoare — 
dar~ această comparație arată că încă mai avem multe de 
învățat în tehnică, plecînd de la biologic. Cale urmată și de 
bionică. Iar dacă pînă în prezent rezultatele transferării directe 
de procedee din biologie în tehnic nu au fost decît mediocre, 
să nu uităm că însăși descifrarea biologicului se face lent. Dar 
faza incipientă a fost depășită.

Autodescifrarea creierului este un proces dificil, dar, plin de 
surprize. In momentul în care se va putea transfera în tehnică 
acele procedee care asigură marea fiabilitate, adică marea 
siguranță de funcționare a cortexului, se va realiza, fără în
doială, un uriaș progres.

film prezintă în curînd
Țț

O producție a Casei de Filme Cinci
Un film de : SERGIU NICOLAESCU ; scenariul : TITUS POPOVICI, PETRE SALCUDEANU ; 

imaginea : Alexandru David ; muzica : Richard Oschanitzky ; decoruri : Marcel Bogoș ; coloana 
sonoră : ing. A. Salamanian ; montaj : Dragoș Witkovski, costume : Oltea lonescu.

cu : liarion Ciobanu, George Constantin, Amza Pellea, Sebastian Papaiani, Marga Barbu, I a m D a a ■ ■ ■ a I * . B . ■ a. . I —  z— — - , . ■ *Ion Besoiu, Colea Răutu, Jean Constantin. *
Film realizat In studiourile Centrului de Producție Cinematografică „București" cu con

cursul Ministerului de Interne.



de peste hotare
Reuniunea multilaterală Manifestare

de la Helsinki
Intervenția reprezentantului României

Grupul de lucru însărcinat cu elaborarea ordinii de 
conferinței pentru securitate și cooperare în Europa a 
joi în discuție aspecte instituționale ale conferinței și 
blema creării unui organism consultativ. Acest organism 
menit să asigur® continuitatea eforturilor statelor participante
în direcția edificării unui sistem trainic de securitate pe con
tinent, după încheierea conferinței.

zi • 
luai 
pro- 
este

în cadrul dezbaterilor la acest 
punct au fost prezentate mai 
multe propuneri cu privire la 
directivele pentru organul de 
lucru al conferinței, care va stu
dia aceste probleme. în inter
venția sa. reprezentantul Româ
niei, ambasadorul Valentin Li- 
patti, a reafirmat poziția Urii 
noastre cu privire la înscrierea 
pe ordinea de zi a conferinței a 
punctului privind crearea orga
nismului permanent El a pro
pus să se treacă la elaborarea 
directivelor care să permită exa
minarea acestei probleme In ca
drul celei de-a doua faze a con
ferinței. Grupul de lucru a ho
tărît constituirea unui comitet de 
redactare, deschis tuturor parti- 
cipanților. care să elaboreze, în 
zilele următoare, directivele 
pentru acest punct al ordinei de 
zi. Coordonator al comitetului 
de redactare a fost desemnat, 
prin consens, reprezentantul 
României, ambasadorul Valentin 
Lipatti.

la

LABURIȘTII BRITANICI 
Șl SECURITATEA 

EUROPEANA

în aceeași zi. a continuat ac
tivitatea de redactare in grupu
rile de lucru pentru eoooerarea 
culturală, precum și pentru as
pectele militare ale securității.

în grupul de lucru pentru 
procedură a început examinarea 
problemei partiapauților la con
ferință.

în ce privește problemele coo
perării economice pi tehr.ico-ști- 
ințifice. au continuat discuțiile 
în legătură cu dezvoltarea rela
țiilor comerciale. Part: r. par.:.: 
au căzut de acord, în principiu, 
asupra includerii in directivele 
pentru organul conferinței, care 
se va ocupa de aceste probieme 
în faza a doua, a onor măsuri de 
natură sâ faciliteze tranzacțiile 
comerciale si schimburile de 
servicii, contactele de afaceri, 
schimburile de informații asu
pra posibilităților comerciale etc.

Grupul de lucru pentru pro
blemele financiare a adoptat ba
remul de repartizare între țările 
participante a cheltuielilor le
gate de desfășurarea conferin
ței. Acest barem urmează să Ce 
supus aprobării reuniunii ple
nare.

consacrată 
prieteniei 

sovieto-romăne
RADIOUL ȘI TELEVIZIUNEA DIN IRAN

Ziarele centrale iraniene de 
kmhi farsi .^ayhan" ți 
,.Ette!caf, cotidianul de limbă 
franceză „Journal de Teheran", 
precum ți ediția de limbă en
gleză a lui ^Kayhan" a publi
cat, le 23 ți 24 mai, textul m- 
t'C-el el interviului acordat de 
peețaimteîe Consiliului de Stat 
c- Republicii Socialiste România, 
Xieolee Ceausescu, unui grup 

acnțti treniem. care au in- 
rvu o ofiUforie m țara noas
ta legătură eu apropiata d-

cnmănnM

□ațzei ce

vtă tn România a șefului statului 
iraniap. țahințahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr.

Televiziunea iraniană a pre
zentat, în cadrul unei emisiuni 
de o oră ți jumătate, consacrată 
țării noastre ți relațiilor româno- 
iraniene, filmul cu interviul 
acordat de șeful statului român 
grupului de ziariști iranieni.

Interviu! a fost transmis, de 
asemenea, la 23 mat, de toate 
posturile de radio iraniene.

patrioților

Sudanul, țara care 
cu cei 2 505 813 km.p. 
se înscrie drept cea 
mai vastă de pe harta 
Africii, aniversează in 
această zi revoluția 
de la 25 mai 1969. Este 
un prilej de a evoca 
drumul parcurs, de a 
întocmi bilanțul unor 
ani de eforturi și de a 
evidenția preocupările 
actuale ale unui stat 
care-și afirmă consec
vent independența, nă
zuința de a se dezvol
ta de sine stătător.

16 milioane de suda
nezi trăiesc pe un te
ritoriu egal cu cel al 
Angliei. Franței, Itali
ei, Belgiei, Norvegiei, 
Suediei, Danemarcei, 
Spaniei și Portugaliei 
la un Ioc. Oamenii a- 
cestui pămint au în
fruntat lipsa de gene
rozitate a naturii, lup- 
tînd cu dîrzenie pen
tru a infringe deșer
tul. pădurile șl mlaști
nile, pentru a trans
forma terenuri pîrjoli- 
te. vlăguite, în ogoare 
roditoare.

Momentul sărbăto
resc de astăzi coincide 
cu promulgarea unei 
noi constituții în care 
ideea unității naționa
le si a dezvoltării in
dependente este subli
niată pregnant. Conso
lidarea internă, reuși
tele înregistrate pe 
planul reconcilierii na
ționale, îngăduie Su
danului să-și dedice 
toate eforturile pentru 
a obține un progres

rapid în domeniul e- 
conomlc, spr« a înlă
tura rămînerea în 
urmă moștenită de la 
dominația colonială. 
Actualul i»lan (a cărui 
realizare este eșalona
tă pînă In 1975)’ stabi
lește un nivel al creș
terii anuale a produc-

insă, arșița nemiloasă 
șl au transformat Ge- 
zira într-o regiune 
fertilă. Gezira nu în
seamnă doar bumbac. 
Aci se realizează și 50 
la sută din producția 
de grîu a țării, 15 la 
sută din cea de arahi- 
de și 12 la sută

țieî de 8,1 la sută. Su
danul este cunoscut, în 
Primul rind, ca unul 
din marii producători 
de bumbac. 30 la sută 
din producția mondia
lă a „aurului alb" se 
realizează pe 
tul sudanez. _____
provincia situată între 
Nilul Albastru și Nilul 
Alb, asigură trei sfer
turi din producția su
danezi de bumbac. 
Zona aceasta d® plan
tații a fost la începu* 
tul secolului un teren 
peste care pustietatea 
stăpinea atotputernică. 
Oamenii au învins.

pămîn- 
Gezira»

cea de sorg.
Tabloul economic su

danez trebuie să țină 
seamă de importanța 
șeptelului (o cifră re
centă — peste 
lioane bovine, 
caprine, cămile 
ca și de locul 
bit pe care-1

40 mi- 
ovine, 

etc.), 
deose- 
ocupă 

„guma arabică" (80—85 
la sută din consumul 
mondial este asigurat 
de către Sudan).

Există ample Proiec
te de dezvoltare eco
nomică care iau în 
considerare mai ales 
valorificarea resurse-

lor de car« dispune 
țara. La explorarea a- 
cestor resurse o con
tribuție deosebită și-au 
adus-o și specialiștii 
veniți din România. 
De curînd, ei au sem
nalat existența gazu
lui natural în Sudan— 
descoperire care s-a 
bucurat de un larg 
interes.

Relațiile româno-su- 
daneze cunosc o dez
voltare continua. A- 
profundarea legături
lor dintre țările noas
tre s-a exprimat în 
mod concludent în vi
zita pe care președin
tele Nicolae Ceaiișescu 
a efectuat-o în Sudan 
ca și în 
prinsă în 
de către 
Gaafar 
Nimeiri. 
români șl sudanezi au 
constatat cu satisfacție 
cursul pozitiv al rela
țiilor bilaterale și au 
afirmat dorința comu
nă de a întreprinde 
noi măsuri pentru a 
extinde colaborarea 
care corespunde inte
reselor reciproce, cau
zei păcii și înțelegerii 
între popoare.

Cu ocazia acestei 
sărbători, adresăm po
porului sudanez urarea 
de a obține noi reali
zări în eforturile pe 
care le depune pentru 
dezvoltarea țării sale- 
pentru consolidarea 
independenței.

vizita între- 
țara noastră 
președintele 
Mohammed 

Conducătorii

M. R.

Interesul tot mai puternic 
manifestat de opinia publică din 
Anglia față de convocarea fără 
întîrziere a conferinței general- 
europene pentru securitate și 
cooperare și-a găsit oglindirea 
în proiectul de program — ca
pitolul asupra politicii externe 
— al Partidului Laburist, prin
cipalul partid de opoziție din 
Marea Britanie, publicat^ joi. La 
conferința de presă în * cadrul 
căreia au fost anunțate detaliile 
proiectului respectiv, președin
tele Partidului Laburist. Bill 
Simpson, a evidențiat schimbă
rile petrecute în ultimul timp 
în lume, schimbări care au con
tribuit la importante* deplasări 
în raportul de forțe, la deschi
derea unui amplu proces de 
destindere și cooperare interna
țională. în cadrul căruia „toate 
popoarele lumii, mari sau mici, 
să-și aducă contribuția la pacea 
și prosperitatea omenirii".

In proiectul de program ș® 
subliniază că „Laburiștii vor ac
ționa în direcția stabilirii unul 
sistem de securitate europeană 
bazat nu pe forța armelor, ci pe 
încredere și colaborare reciprocă. 
Noi salutăm prilejul pe care 11 
va oferi conferința pentru secu
ritate în vederea discutării în 
mod temeinic și a stabilirii unor 
relații mai bune șl mai pozitive 
între țările Europei". De aseme
nea, în proiectul de program se 
subliniază dorința Partidului La
burist ca viitoarea conferință 
asupra securității șl cooperării 
în Europa să fie prima dintr-o 
serie de mal multe asemenea 
conferințe. „Noi considerăm, se 
arată în document, că este im
perios necesar să se creeze In
stituții permanente pentru conti
nuarea procesului negocierilor".

în proiectul de program e® 
subliniază, de pe altă parte, ne
cesitatea „reducerii nivelului 
forțelor armate în Europa".

In încheiere. documentul 
menționează : „Nici un sistem 
de securitate în Europa nu va 
putea supraviețui dacă țările nu 
vor fi eliberate de teama ame
nințării cu forța. Noi nu accep
tăm dreptul nici unui stat să se 
amestece cu forța sau altfel, în 
afacerile interne ale altora, indi
ferent dacă este sau nu mem
bru al aceleiași alianțe".

PENTRU 
DEZVOLTAREA 

COOPERĂRII INTRE 
ȚĂRILE EUROPENE

• Tn comunicatul comun, dat 
publicității la încheierea vizitei 
în Polonia a ministrului islandez 
de externe, este evidențiată sa
tisfacția părților față de evolu
ția pozitivă a situației din Eu
ropa, fiind, totodată, subliniată 
importanța relațiilor de priete
nie și a colaborării între state 
cu orînduiri diferite pentru pro
gresul în sfera destinderii și 
securității în Europa. Conferin
ța europeană — se spune în co
municat — va reprezenta o con
tribuție însemnată la opera de 
traducere în viață a principiilor 
coexistenței pașnice și întăririi 
securității in Europa, facilitînd 
extinderea colaborării în diverse 
domenii între toate țările conti
nentului. A fost reliefată. în a- 
celași timp, evoluția pozitivă a 
relațiilor bilaterale, reciproo a- 
vantajoase.

H5F»

Redimensionări
economice in Argentin»

RODICA TEPEȘ
////////////A

Poporul argentinian aniversează in fiecare aa. la 25 
proclamarea independenței naționale, evemrnent totarie 
a consemnat sfirșitul a trei secole de dominau? $**L 
în anul 1810 a fost alcătuit guvernai provizoria al pre*, .s- 
ciei Rio de La Plata, iar șase ani mai târziu. Cbaerenfl 4® 
la Tucuman declara independente -Provinciile Cane dto li 
Plata". Tn anul 1826 noul stat independent a priaut aaasdi 
Republica Federală Argentina.

Imaginea tradițională a acestui stat, al doilea ea ninne 
din America Latină (se întind? pe o suprafață de 
km pătrați) era aceea a unui „stat-fermă* fc-aizor de car** 
lină, piei $» cereale pentru metropolele iadusznalrzai? a< 
lumii, de unde cumpăra aproape totuL inetwsnr Rrwrflt 
produse prelucrate. In ultimii ani. insă. Argentina 
o perioadă de red imenși «nare a eapncităt 
mice, câutind să-și modifice earaeterisueiie

Buenos Aires re centru industrial si comercial,
situat p« țărmul estuarului La Hota.

economiei printr-nn program de măsuri menit să depășească 
specificul preponderent agrar. Planul national de dezvoltare 
aflat tn prezent in aplicare, elaborat pe perioada 197®—1974. 
prima acțiune de planificare a eetroomiri pe mai mulți 
ani, are drept obiectiv de bază valorificarea propriilor re
surse. In cadrul acestei politiei economice, industriei grele 
ti revine un rol important

Prin darea în folosință a complexului hidroenergetic „El 
Chocon-Cerros Colorados", lucrare de amploare ore se e- 
xecută în centrul Patagoniei. obiectivele economice proiec
tate in această zonă din sudul țării vor prinde viață. După 
terminare, acest complex cu o capacitate de 1 S59 •• UW 
va reprezenta 27 la sută din puterea energetică a tării. In 
acest fel Patagonia, ținut socotit sărac iu zăcăminte dar tare 
tn prezent, depozitează in subsolul său 79 la sută din re
zervele naționale de fier. 80 la sută din cele de petrol și raze 
și 90 la sută din ceîe de cărbune, va contribui, prin valori
ficarea acestor bogății, la ridicarea economiei țării. Iu 
același timp, construcția unui gigantic baraj va permite iri
garea unor vaste întinderi de-a lungul fluviului Rio Grand* 
Tot in regiunea Patagoniei este in curs de realizare proiectul 
complexului de la Sierra-Grande. ce reprezintă, alături de 
„El Chocon". o piatră de hotar în „cucerirea deșertului* și 
care prevede, ca obiectiv imediat, exploatările miniere si 
instalarea unui mare complex siderurgic. -De dezvoltarea 
Patagoniei — scria ziarul argentinian „CLARIS* — depinde 
dezvoltarea întregii țâri".

O atenție deosebită se acordă petrochimiei, construcției de 
mușini și utilaje, producției de aluminiu și industriei fo
restiere. In ceea ce privește industria automobilistică. Ar
gentina ocupă locul al doilea in America Latină, după 
Brazilia.

Paralel cu măsurile vizind industrializarea țării, autorită
țile argentiniene se preocupă și de modernizarea agricultu
rii. sectorul principal al economiei. Creșterea animalelor 
constituie cea mai dezvoltată ramură a agriculturii, carnea 
reprezentind 85 la sută din valoarea totală a exportului.

Măsurile adoptate sint mărturie că Argentina este hotăritâ 
să rupă cu destinul de ..stat-fermi“ și isi mobilizează e- 
forturile spre promovarea ramurilor de bază ale industriei 
care garantează utilizarea rațională a bogățiilor naționale 
și. prin aceasta, dezvoltarea armonioasă a economiei, potrivit 
aspirațiilor națiunii argentiniene.

ear! ale patrioților 
i avut Joc pe 
<3 Mefccnc-ilul, unde 
e Mixfte ale bazei 

joezir liste, Neak Luong 
Jsst bambardate ce patriot! 

artilerie 
să fie 

xnzese unor pctem.iee presiuni 
:tacana 1-onnolîstă din capi- 
prurutdaîi Takeo, din pâr
ât ®od a tiril

eiada eforrarilor trupelor 
-■ de la Pncm Penh d® 

a den; a ispcrtanta sosea nr. 
< tare xsdrjră lezătira ruâeră 

tre Pnom Penh și regiunile 
•e de pe litoral, precum si 
intenselor bombardamente 

rtuab» în ultimele zile în a- 
std aoc.â ce aviația amer:- 

eană. patrioții khmeri continuă 
sâ troiene însemnate porțiuni 
d * această sosea strategică. în 
hangul căreia au cucerit poziții 

«atol acestei săptămint 
lanț ai luptelor desfă- 
a perioada 17 april:e-17 

«ung al Mekon- 
nis de agenția 
formații, arată că 
p-Iirte ao pierd it, 
mer. t_ mată. aoro- 

561 de mu tări. To»da-

ti. patrioțil au distrus aici 13 
tabere militare și depozite de 
armament și muniții și au cap
turat peste 40 de piese de ar
tilerie.

• LA PANMUNJON A AVUT 
LOC o noul reuniune a Consi
liului comisarilor din cadrul 
Comitetului de coordonare 
Nord-Sud, informează agenția 
A.C.T.C. Cu acest prilej, au con
tinuat discuțiile de procedură și 
s-a hotărît organizarea celei 
de-a 3-a sesiuni a Comitetului 
de coordonare In perioada 
12—14 iunie, la Seul.

Misiunea
• Oficialitățile N.A.S.A. au menținut

data lansării primului echipaj
• Moralul astronaufilor este bun

e ce
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Cu prilejul zilei de 24 mai — „Ziua învățămîntului, culturii, 

a scrisului slav și presei bulgare" — a avut loc la Sofia, 
in prezența prim-secretarului C.C. al P.C.B., președinte al Con
siliului de Stat aJ Bulgariei, Todor Jivkov, și a altor conducă
tori de partid și de stat o amplă manifestare a elevilor și stu
denților din capitala bulgară.

Timp de aproape două ore, mii de tineri au defilat prin fața 
mausoleului lui „Gheorghi Dimitrov" — locul obișnuit de des
fășurare a marilor sărbători naționale ale poporului bulgar — 
ducind cu ei steaguri și flori, portretele înaintașilor și ale con
ducătorilor de partid si de stat, care alegorice și zeci de pan
carte. pe care erau scrise angajamentele lor de a învăța și mun
ci pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate de Partidul Comu
nist Bulgar.

Entuziasta manifestare a luat sfîrșit cu nu frumos program 
de exerciții sportive si dansuri populare, interpretat de tineri 
din seriile și institutele de invățămint superior din Sofia.

Manifestări asemănătoare au avut loc în întreaga Bulgarie.

N.A.S.A. a hotărît să mențină 
data lansării — vineri, ora 13,00 
G.M.T. a primului echipa’, for
mat din astronauții Charles 
Conrad. Joseph Kerwin și Paul 
Weitz, al laboratorului orbital 
..Skylab". Decizia a fost, luată 
după o reuniune a responsabili
lor N.A.S.A., însărcinați cu 
realizarea misiunii 
care au trecut în revistă 
aspectele pregătirilor în 
rea salvării programului.

„Moralul astronauților 
bun" —- a declarat James 
cher, administrator al N.A.S.A., 
care și-a exprimat optimismul 
în ce privește succesul opera
țiunilor de salvare a misiunii 
„Skylab". Astronauții au fost 
supuși, miercuri, ultimului con
trol medical amănunțit, starea 
sănătății lor fiind 
drept corespunzătoare, 
sticurile meteorologice prevăd, 
de asemenea, condiții atmosferi-

însărcinați
„Skylab", 

toate 
vede-

este 
Flet-

apreciată 
Prono-

ce favorabile în momentul lan
sării echipaiului.

La Cape Kennedy s-a anunțat 
că. datorită creșterii temperatu
rii în compartimentele principa
le ale laboratorului orbital pînă 
la 53 grade Celsius — cu două 
grade sub limita de securitate, 
— a fost executată o manevră de 
orientare a acestuia pentru a 
feri de razele Soarelui regiunea 
in care scutul termic este dis
trus. Prin această manevră, 
compartimentul rezervoarelor, 
unde temperatura a coborît 
pînă la 2—3 grade Celsius, prin 
declanșarea automată a siste
mului refrigerator, a fost în
dreptat spre Soare. Directorul 
de zbor al misiunii, Milton 
Windier, a precizat că. prin a- 
ceastă manevră, temperatura în 
interiorul laboratorului ar pu
tea fi ținută sub control o pe
rioadă îndelungată.

DRUMUL AFRICII
în capitala Etiopiei, Addis Abeba, urmează 

să se deschidă astăzi Conferința la nivel înalt 
a Organizației Unității Africane, cu care oca
zie vor avea loc și manifestări festive consa
crate aniversării a 10 ani de la constituirea a- 
cestei organizații. Conferința va marca un mo
ment de seamă în desfășurarea luptei popoa
relor africane pentru consolidarea independen
ței lor naționale, pentru lichidarea de pe con
tinent a ultimelor rămășițe ale 
sistem colonial.

anacronicului

PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT

Consultările de la 
Viena

• DELEGAȚIILE CELOR 19 
STATE participante la consul
tările preliminare privind re
ducerea trupelor și armamente
lor în Europa Centrală s-au în
trunit joi, din nou in ședință 
plenară. Reprezentanții state
lor participante au continuat 
schimbul de vederi asupra a- 
gendei viitoarelor negocieri.

Următoarea ședință plenară 
va avea loc săptămîna viitoare, 
la o dată ce va fi anunțată ul
terior.

Convorbiri la Berlin
• ÎN CONFORMITATE CU 

ARTICOLUL T al Tratatului 
privind bazele relațiilor dintre 
R.D.G. și R.F.G., la Berlin au 
avut loc, miercuri, convorbiri

privind Încheierea unui acord 
intre R.D.G. și R.F.G. in dome
niul ocrotirii sănătății.

După cum se anunță în co
municatul dat publicității, re
luat de agenția A.D.N.. părțile 
au convenit ca negocierile să 
fie continuate Ia Bonn, la mij
locul lumi iunie.

Delegația vest-germană la 
convorbiri a fost primită de 
ministrul sănătății din R.D.G., 
Ludwig Mecklinger.

Ca zece ani în 
urmă U Addis 
Abeba se intilneau, 
pentru prima dată, 
in cadru) unei reu
niuni la nivel înalt. 

29 de reprezentanți ai țărilor in
dependente de pe continentul 
african. Cu acest prilej s-a ho
tărât crearea O.U.A. și s-a sem
nat Carta Organizației, ale că
rei principii au ghidat timp de 
un deceniu activitatea organiza
ției. Ele au Ia bază întărirea 
unității și solidarității statelor 
africane, coordonarea și inten
sificarea cooperării. apărarea 
suveranității naționale, integri
tății si independenței, elimina
rea din Africa a colonialismu
lui. favorizarea înțelegerii in
ternaționale in conformitate cu 
prevederile Cartei O.N.U. 
atunci a devenit o tradiție 
rina de 25 mai să fie sărbăto
rită de către popoarele africane 
—. și alături de ele, de toate 
forțele progresiste din intreaga 
lume — ca zi a eliberării Afri-

De
ca

Creată din năzuința spre uni
tate a popoarelor africane in 
lunta lor pentru lichidarea gre
lei moșteniri coloniale, pentru 
o viată nouă. Organizația Uni
tății Africane a exercitat o in- 
riurire pozitivă in privința re
lațiilor interafricane. Tn viața 
Africii s-au înregistrat profunde

ea 
de 

dus

urmare a amplei 
eliberare națională 
la prăbușirea impe-

mutații 
mișcări 
care a__ __  _________ __
riilor coloniale, schimbind fun
damenta] fața continentului. Lu
mea contemporană a consemnat 
apariția a noi state independen
te din care peste 40 numai tp 
Africa. Cu toate aceste victorii, 
lupta împotriva colonialismului, 
pentru decolonizare deplină, nu 
a încetat. Pe suprafețe insu- 
mind o zecime din teritoriile a- 
fricane lupta continuă. Tn 
Angola, unde forțele patriotice 
au eliberat un teritoriu de 
500 000 de km.p. locuit de 
peste un milion de oameni, lup
ta de eliberare a căpătat o am
ploare fără precedent, stimulată 
și de reconcilierea intervenită 
între cele două mișcări de eli
berare: Mișcarea Populară pen
tru Eliberarea Angolei
(M.P.L.A) și Guvernul Revolu
ționar in exil al Angolei 
(G.R.A.E.). Ultimul comunicat 
difuzat de reprezentanta din 
Dar F.s Salaam al FRELIMO. 
anunță că pe cealaltă coastă a 
Africii. în Mozambic, forma
țiuni ale Frontului de Eliberare 
au lansat un puternic atac asu
pra dispozitivelor militare ale 
trupelor colonialiste portughe
ze dislocate în provincia Cabo 
Delgado, provocind inamicului 
însemnate pierderi în oameni și 
tehnică militară. Pînă în pre-

sent forțele FRELIMO au eli
berat o cincime din suprafața 
țării. în aceste zone au apărut 
primii germeni ai vieții libere, 
organizindu-se, între altele, nu
clee administrative, spitale, 
școli. Aceleași succese le înre
gistrează și patrioții din Guine- 
ea-Bissau și Insulele Capului 
Verde.

Tn ultimul timp lupta de eli
berare a poporului namibian se 
amplifică continuu, iar In cita
dela apartheidului, în Africa de 
Sud, mișcarea antirasistă ia 
amploare. O situație asemănă
toare se constată și în Rhodesia, 
demonstrațiilor, grevelor, ac
țiunilor politice ale populației 
africane adăugindu-li-se în pre
zent lupta armată pe o scară 
din ce în ce mai mare.

Dobindirea independenței 
către tinerele state a deschis 
largi perspective de dezvoltare. 
După eliberare, eu prețul unor 
eforturi însemnate, a început 
procesul complex de făurire a 
unor noi structuri politice, eco
nomice și sociale, s-a trecut la 
elaborarea unor programe pe 
termen lung vizind valorificarea 
superioară a resurselor umane 
și materiale. Harta Africii con
temporane se prezintă cu nu
meroase centre industriale, e- 
nergetice. sociale și culturale 
ridicate în ultimii ani. Lupta ti
nerelor state africane pentru a- 
părarea dreptului lor suveran 
de a dispune de bogățiile natu
rale, in conformitate cu intere
sele naționale, constituie o tră
sătură definitorie a prezentului. 
Prin acțiunile lor, statele inde
pendente din Africa aduc o va
loroasă contribuție la promo
varea cauzei libertății, colaboră
rii. a luptei împotriva imperia
lismului.

Cu prilejul acestei sesiuni ju
biliare. șefii de state și de gu
verne africani vor aproba o 
nouă Cartă a acestei organiza
ții in care, principala prevedere 
va fi — potrivit declarațiilor 
secretarului general al O.U.A., 
Nzo Ekhangaki — „lichidarea 
ultimelor sechele ale colonialis
mului de pe continent și realiza
rea completă a decolonizării, in

de

NOI DESCOPERIRI ȘTIINȚIFICE
Specialiștii sovie

tici au realizat noi 
preparate pentru tra 
tamentu] tumorilor 
maligne, anunță a- 
genția TASS. Pre
paratele emană nu
mai raze beta, care 
nu atacă țesuturile 
sănătoase. Pentru 
realizarea medica
mentelor respective 
este folosit izotopul 
radioactiv al hidro
genului ■— tritiul. In 
timpul experiențelor

pe animale, medica
mentele au dat re
zultate bune.

• O echipă de 
cercetători de la U- 
niversitatea din Le
eds (Marea Britanie) 
a descoperit existen
ța unei noi particule 
nucleare. Savanții 
britanici nu pot pre
ciza, încă, natura e- 
xactă a acestei par
ticule, ei presupu- 
nînd că ar putea

fi vorba de un 
,,quark", a cărui e- 
xistență a fost de
monstrată teoretic, 
fără a putea fi do
vedită, pînă acum, și 
practic.

Descoperirea men
ționată a fost efec
tuată în cursul expe
riențelor desfășurate 
de aproximativ trei 
ani asupra radiațiilor 
spațiale, în special a- 
supra .,ploii de par
ticule cosmice".

• PRIMUL MINISTRU AL 
REPUBLICII IRLANDA, Liam 
Cosgrave, va efectua, la 2 iulie, 
o vizită oficială la Londra pen
tru a conferi cu premierul bri
tanic Edward Heath asupra u- 
nor aspecte legate de situația 
din Irlanda de Nord. întrevede
rea va avea Ioc a doua zi după 
anunțarea rezultatelor alegeri
lor pentru adunarea provincială 
a Irlandei de Nord.

Addis Abeba — gazda reuniunii O.U.A. — un oraș in plina 
dezvoltare.

sensul cel mal larg al cuvîntu- 
lui. Lupta de eliberare va. con
tinua pe toate fronturile, pînă 
la realizarea scopurilor urmări
te: lichidarea completă a colo
nialismului și eliminarea opre
siunii rasiale pe continent. In 
următorul deceniu O.U.A. va 
acționa în vederea eliberării 
Africii de toate formele de de
pendență în domeniile econo
miei, culturii și educației, care 
sînt strins legate de realizarea 
unei depline independențe po
litice".

In decursul activității sale 
O.U.A. a jucat un rol de seamă 
in soluționarea multor proble
me ivite pe acest continent. S-a 
demonstrat nu o dată — așa 
cum afirma recent împăratul 
Etiopiei, Haile Sellassie, în dis
cursul inaugural la cea de-a 
21-a sesiune a Consiliului minis
terial al O.U.A. — că ..popoare
le africane sînt cauabile să-și 
rezolve singure problemele fără 
amestec din afară, dezmințind 
părerile pesimiste ale sceptici
lor. Popoarele africane sînt ca
pabile să se unească și să-și 
modeleze propriul destin".

Intr-un astfel de context, 
O.U.A. își începe cel de-al do
ilea deceniu de activitate.

România socialistă, în spiritul 
politicii sale consecvente, prin
cipiale, internaționaliste, și-a 
manifestat, întotdeauna, solida
ritatea deplină cu popoarele a-

fricane, acordîndu-1® sprijin 
multilateral în lupta pentru li
bertate, pentru împlinirea aspi
rațiilor lor de independență și 
progres. Poporul român se bu
cură sincer de victoriile pe care 
popoarele acestui continent le 
dobîndesc prin luptă pe drumul 
consolidării independentei, aJ 
progresului și păcii. Relațiile 
României cu statele africane, 
întemeiate pe principiile egali
tății în drepturi, respectului de
plin al independenței și suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și a- 
vantajului reciproc, au cunos
cut și cunosc un curs ascendent.

Un strălucit exemplu al evo
luției pozitive a relațiilor dintre 
România și țările africane, al 
colaborării fructuoase cu sta
tele acestui continent, l-a con
stituit vizita întreprinsă în Afri
ca de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Călătoria conducăto
rului statului român pe conti
nentul african și 
purtate cu 
înscris

convorbirile 
acest prilej s-au 
un moment de 

importanță istorică, ca o ex
presie puternică a solida
rității României socialiste cu po
poarele recent eliberate de sub 
jugul colonial, cu mișcările de 
eliberare națională, cu toate 
forțele progresiste ale Africii.

GH. SPRINȚEROIU

Declarații la Reykjavik 
■ • INIȚIATIVA PENTRU 
DESFĂȘURAREA de NEGO- 
CIERI în așa-numitul război 
a] codului revine Marii Brita
nii, a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, premierul 
Islandei, Olafur Johannesson, 
subliniind că țara sa nu poate 
angaja tratative. în acest sens 
atît timp cît navele britanice 
se găsesc în zona națio

nală de pescuit a Islandei. Tot
odată, el a afirmat că Islanda 
nu va adopta noi măsuri în con
flictul care o opune Marii Bri
tanii cu privire la zona amin
tită, înainte de întîlnirea de la 
Reykjavik dintre președinții 
Nixon si Pompidou.

Premierul a relevat că în Is
landa există un larg curent de 
opinie care cere retragerea ță
rii din N.A.T.O. și revizuirea 
tratatului încheiat cu Statele 
Unite.
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