
VIZITA SOLEMNĂ A PREȘEDINTELUI
•9

NICOLAE CEAUSESCU LA VATICAN
1

în dimineața zilei de simbâti, 
26 mai 1973, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită so
lemnă Papei Paul al VI-lea.

Șeful statului român. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
au fost însoțiți de Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, Iacob 
Ionașcu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Italia, 
consilieri și experți.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire privind situația in
ternațională. examinîndu-se pro
blemele care preocupă în pre
zent opinia publică mondială.

A fost, subliniată, in mod deo
sebit, necesitatea intensificării 
eforturilor pentru instaurarea și 
dezvoltarea între toate statele, 
a unor relații bazate pe colabo
rare și încredere reciprocă, pen
tru consolidarea păcii și secu
rității in lume.

In acest cadru, a fost relevat 
rolul important pe care-1 poate 
avea convocarea, intr-un timp 
scurt, a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa, 
care să garanteze respectarea de 
către toate statele a principiilor 
și normelor fundamentale ale 
dreptului și eticii ii^ernaționale- 
S-a evidențiat necesitatea solu
ționării juste și pe cale pașnică 
a conflictelor existente în lume, 
pe baza respectării intereselor 
legitime ale părților în cauză și 
a dreptului fiecărui popor de a 
dispune liber de soarta sa.

S-a subliniat, de asemenea, 
Importanța intensificării spriji
nului ce trebuie acordat, pe baza 
unei ample colaborări interna
ționale, țărilor în curs de dez
voltare

în timpul schimbului de ve
deri, s-a evidențiat importanța 
ce trebuie acordată creșterii ro

lului și eficacității Organizației 
Națiunilor Unite.

Convorbirile au prilejuit tot
odată. cunoașterea preocupărilor 
și realizărilor poporului și sta
tului ro?*ân. pentru pace si pro
gres social si. în același ti mo. 
a contribuției Vaticanului la 
cauza nobilă a păcii. 

în acest context. Papa Paul al 
Vl-lea s-a interesat asupra di
verselor aspecte ale activității 
bisericilor din România si. in 
mod deosebit, asupra vieții bise
ricii catolice.

La sfîrsitul întâlnirii, care a 
durat peste cincizeci de minute. 

și s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, au fost prezentate 
Papei Paul al VI-lea tovarășa 
Elena Ceaușescu și persoanele 
oficiale care l-au însoțit pe pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România in 
vizita sa la Vatican.
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Papa Paul al VI-lea a oferit 
în dar președintelui Nicolae 
Ceaușescu un bust in marmură 
al împăratului Traiân, realizat 
în jurul anilor 120, și scos la 
lumină în urma săpăturilor de 
la Ostia antica, port roman la 
Marea Tireniană.

ÎNAPOIEREA ÎN CAPITALĂ 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
înapoiat sîmbătă în Capitală, 
după vizitele oficiale întreprinse 
la invitația președintelui Italiei 
și a căpitanilor regenți ai Repu
blicii San Marino.

Șeful statului român a fost în
soțit de Ion Pățan. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, 
George Macovescu. ministrul a- 
facerilor externe, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, de consilieri și 
experți.

Eveniment remarcabil, cu pro
funde semnificații, deschizînd 
generpase ^perspective dezvoltării 
în planuri‘superioare a relațiilor 
de prietenie dintre poporul ro
mân și popoarele italian și san- 
marinez, vizita se înscrie, totoda
tă. ca o pregnantă contribuție a 
țării noastre la promovarea unor 
noi raporturi între state, a clima
tului de înțelegere și cooperare 
pe continentul european.

întreaga desfășurare a vizitei, 
care s-a bucurat, ca de fiecare 
dată, de un larg ecou internațio
nal, a fost urmărită cu interes și 
vie satisfacție de poporul nostru. 
Acum, la înapoierea în Capitală, 
mii și mii de bucureșteni au ve
nit să-1 întîmpine pe șeful statu
lui, să-i ureze bun venit, să-și 
exprime aprobarea deplină pen
tru activitatea sa prestigioasă 
pusă în slujba dezvoltării relații
lor prietenești și de colaborare 
ale României cu toate statele, 
pentru-întărirea păcii, securității 
și conlucrării internaționale, 
pentru creșterea prestigiului ță
rii noastre în lume.

La aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au_fost ințîmpinciți cu 
multă căldură de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș. Manea Măneseu. Paul Nif*u- 
lescu-Mizil. Gheorghe pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Trc- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghi- 
anu, Gheorghe Cioară, Florian 
Dănălache. Emil Drăgănescu Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Dumi

tru Popescu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec. Constantin Băbă- 
lău. Cornel Burticâ. Mihai Dalea. 
Aurel Duca, ion Ioniță. Vasile 
Patilineț, Ștefan Andrei, cu so
țiile.

Erau prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, personalități ale 
vieții noastre științifice, cultura
le și artistice, generali, ziariști.

Au fost, de asemenea, de față 
Maurizio Battaglini. însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Italiei 
la București, șefii misiunilor di
plomatice acreditați în țara 
noastră.

Miile de bucureșteni prezenți 
au făcut conducătorului iubit al 
poporului nostru o caldă primi
re. salutîndu-1 cu însuflețire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu prietenie căldu
roasei manifestații a cetățenilor 
Capitalei, s-a întreținut cordial 
cu persoanele oficiale venite în 
întîmpinarea sa. (Agerpres)

ÎNCHEIEREA VIZITEI TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN ITALIA Șl SAN MARINO

PLECAREA DIN SAN MARINOPLECAREA DIN ROMA
GIULIO ANDREOTTI: „Președintele

Nicolae Ceaușescu este o personalitate politică 
foarte cunoscută și deosebit de apreciată 

de întregul popor italian"

PE FRONTUL CAMPANIEI ACRI

i Prezențe clare, eficiente 
] dar și absențe intolerabile

ROMA 26. — Corespondentul 
Agerpres, Radu Bogdan, trans
mite : Sîmbătă, 26 mai 1973. 
Aeroportul Ciampino-Vest. Este 
ora 15,00, ora locală. Clădirea 
aerogării este împodobită cu 
drapelele de stat ale Italiei și 
României.

Pentru a conduce pe pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ

nia, Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu, la ae
roport au venit președintele 
Consiliului de Miniștri, Giulio 
Andreotti, consilieri ai preșe
dintelui Republicii Italiene, 
deputați, senatori, alte oficiali
tăți civile și militare.

Sînt de față Iacob Ionașcu, 
ambasadorul României la 
Roma, membri ai ambasadei și 

Agenției economice a țării 
noastre, conducerea „Bibliotecii 
române" din capitala Italiei.

Au venit, totodată, să-1 sa
lute pe șeful statului român, 
ambasadorul Italiei la Bucu
rești, Antonino Restivo, pre
cum și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Continuare tn pap,, a IIl-a)

SAN MARINO 26 — De
la trimisul special Ager
pres, Nicolae Vamvu : Sâm
bătă dimineața s-a înche
iat vizita oficială a președinte
lui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu în Republi
ca San Marino, la invitația
căpitanilor regenți Francesco 
Maria Francini și Primo Bugli.

Opinia publică sanmarineză a 
urmărit cu profundă satisfacție 
și deosebit ’’nteres desfășurarea 
acestei vizite atît de rodnice, 
eveniment remarcabil ce des
chide o etapă nouă, de istorică 
însemnătate, în evoluția rela
țiilor de colaborare dintre cele 
două țări și popoare.

Schimburile de vederi la ni
vel înalt au pus pregnant în 
lumină progresele importante 

obținute, în ultimii ani, în pla
nul raporturilor bilaterale, pre
cum și voința comună de a le 
extinde și diversifica în toate 
domeniile. Ele au reliefat, tot
odată. hotărîrea ambelor părți 
de a-și conjuga și mai strîns e- 
forturile de a-și aduce o contri
buție activă la instaurarea în 
lume a unei politici bazate pe de
plina egalitate în drepturi, a sta
telor. pe respectul independen
tei și suveranității națion<?ie. la 
realizarea securității pe conti
nentul nostru, la edificarea unui 
climat de pace, înțelegere și 
cooperare.

în curbul vizitei, am fost 
martori la primirea călduroasă, 
sărbătorească, făcută conducăto
rului Român’ei socialiste. Stră
lucirea ceremoniilor oficiale, 
înaltele onorari de stat, mani
festările de însuflețită simpatie 

și profundă considerație ale 
populației sanmarineze au dat o 
vie expresie prestigiului de care 
se bucură președintele Nicolae 
Ceaușescu. a cărui' proeminentă 
personalitate și al cărui aport 
de seamă la înfăptuirea marilor 
aspirații ale omenirii contempo
rane au fost evidențiate, în 
multe momente ale vizitei.

Cu aceste sentimente priete
nești și-a luat poporul sanma- 
rinez un călduros rămas bun de 
la șeful statului român.

.. .Ora 9,00. La reședința din 
orașul San Marino. rezer
vată înalților oaspeți ro
mâni, sosesc căpitanii re
genți Francesco Maria Fran
cini și Primo Bugli, cu soțiile, 
împreună, iau loc în mașinile 
oficiale, escortate de motoci-

(Continuare în nap. a II l-a)

(Ca principal mijloc de pro
ducție în agricultură — pămin
tui, superioara sa folosire, pre-

I ocupă în cel mai înalt grad. Ce 
înseamnă un hectar de păimînt? 
Cultivat cu grîu o-ri ou porumb,

I — hrana pe un an pentru 20 
de oameni; plantat cu legume, 
valoarea lui înseamnă cel 
puțin 35—40 mii de lei veni-

Ituri; semănat cu furaje permite 
producerea a 5 000 de litri de 
lapte sau o tonă de carne. Cal-

I cuiul ia mobilizat pe gospo
dari. să întregească suprafețele 
.cultivate prin recuperarea a

Itot ceea ce pînă acum era în
scris sub capitolul „risipă". Ti
nerii din satele Ilfovului și-au 
subsumat, ieri, eforturile ac

■ I CONSTANTIN DAICOVICIU 
|l-
| Din partea Comitetului Central al Partidului Co

munist Român, a Consiliului de Stat și a Consiliu- 
I lui de Miniștri ale Republicii Socialiste România

I Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliul

Ide Stat și Consiliul de Miniștri 
ale Republicii Socialiste^ Româ
nia anunță cu profundă durere

I încetarea din viață a academi
cianului Constantin Daicoviciu, 
membru al. Consiliului de Stat

Ial Republicii Socialiste România, 
vicepreședinte al Academiei de

I Științe Sociale și Politice.
Eminent om de știință și pe- 

Idagog, academicianul Constantin 
Daicoviciu, prin multilaterala 
sa activitate, desfășurată de-a I lungul a peste cinci decenii, a 
servit cu devotament și pasiune

I știința și cultura românească, 
dezvoltarea învățămîntului, și-a 
pus întreaga sa capacitate de

I muncă, energia și cunoștințele

I 
îM

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN 

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
Al REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

țiunii de întregire a acestui giu
vaer care se numește pămînt 
semănat. Participind ieri la ac
țiunile organizate, douăzeci de 
mii de cooperatori și mecaniza
tori au arat to-t ceea ce se pu
tea ara printre grajduri și prin 
preajma construcțiilor agricole 
și le-au semănat cu furaje. Au 
săpat la casma cei cîtiva metri 
pătrați de pământ din jurul stâl
pilor de elotricitate și de tele
graf ; au defrișat drumurile 
fortuit create în toamna tre
cută ; au continuat cu săparea 
canalelor de .drenare și a con
strucției de diguri'în zona celor

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a ll-a)

în slujba cauzei propășirii pa
triei, a triumfului socialismului 
în România.

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA
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N-A AVUI LOC C^JMPETIȚIA
Tuturor ne este cunoscută 

situația nemulțumtoare a u
neia dintre disciplinele spor
tive de mare popularitate In 
țara noastră — ciclismul. Și 
pentru că, totuși, lucrurile 
trebuiesc, la un moment dat, 
urnite din starea de inerție in 
care se află, am crezut că e 
bine să s^utăm inițiativa 
Clubului sportiv „Voința" din 
Capitală, de a organiza o 
competiție în circuit la care 
să participe reprezentanți ai 
secțiilor de ciclism din cadrul 
cluburilor ți asociațiilor spor
tive bucureștem. Era un bun 
prilej pentru atragerea cicliș
tilor și verificarea stadiului în 
care se află cu pregătirile in 
vederea participării in cursul 
icestui an, la citeca impor
tante competiții internaționa
le. Era și o binevenită ocazie 
oentru a face o propagandă 
'-oncretă in favoarea acestei 
discipline sportive. în sfirșit, 
miile de bucureșteni și-ar fi 
petrecut o dimineață plăcută 
asMînd la o întrecere a că
rei desfășurare pasionantă este 
cunoscută tuturor iubitorilor 
de sport.

Fiind deschisă tuturor ca-

I

I
I 
I

I
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acluulilbleu
• Rugbi: S^i^i^^lI^ITATEA

A AVUT DE SUFERIT
Partida de ieri de pe terenul din Parcul Copilului, dintre 

„^i^lvița Roșie și Gloria (16—6). putea fi trecută !a capitolul 
intilnirilor de rutină, acceptabile. Dar, arbitrul Gabriel Efti- 
mescu a fost cu totul de altă părere, contribuind personal la 
„proasta" desfășurare a jocului. Sancțiunile de joc au fost 
dictate cu intirziere sau nejustificat, așa cum s-a procedat 
ta eliminarea lui Ciocan, de la Gloria, pentru un nevinovat 
.mulțumesc". E adevărat, că de la o vreme, in prima divizie 

o țării s-au eliminat pentru diferite abateri jucători certați 
cu disciplina. Insă, in jocul de ieri, care a debutat promiță
tor un arbitru competent și intransigent putea stăpini in- 
cercările unor jucători de a denatura intilnirea. Consemnăm 
aceasta, pentru ca este inadmisibil să urmărim. in conti
nuare. meciuri in care jucătorii iși impart „dreptatea" cu 
pumnii, sau arbitri care tolerează sau generează stări da 
nervozitate. Gri vi ța Roșie a mareat trei incerciri prin Se- 
goescu, Stoica, Comănici și Simion două transformări : de 
la Gloria, Briceag a reușit două lovituri de pedeapsă.

Pe terenul Tei. Sportul studențesc a terminat nedecis cu 
Politehnica Iași : 6—6, ieșenii fiind la al treilea egal in ulti
mele etape. Vineri, pe terenul Gheneea, Vulcan a cedat in 
fața militarilor de la Steaua cu 3—27. in țară : Uni- .-^«tattea 
Timișoara-Farul 15—« : C.S.M. Sibiu-Precizia Săcele 22—0: 
Știința Petroșani—Dinamo 10—6 i

Tot in Parcul Copilului, s-a desfășurat una din semifina
lele campionatului național de juniori dintre C.S., Școlar 
și Farul. După o partidă de bun spectacol, in care inainta- 
rea constănțeană a incintat publicul spectator, intilnirea s-a 
inchelat nedecis 13—13, departajarea zi c^ltlf■tnoreo armied 
să se facă după media de virstă. In cealaltă semifinală 
Școala sportivă nr. 2 a invins Grivița Roșie cu 6—3.

GABRIEL FLOREA

I
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Handbal: I. E. F. S. (Fete) 
$1 STEAUA (Băieți) 
CAMPIOANE

Ieri s-a consumat ultimul act al diviziei A de handbal, care 
avea să stabilească configurația clasamentelor in competiția 
feminină și masculină. Hondbalișlii de la Steaua au cucerit 
din nou (pentru a opta oară) titlul de campioni republicani. 
După o Întrecere strinsă, intr un permanent „duel", cu Uni
versitatea București, care candida cu șanse La ..șefie", in 
finalul campionatului formația militară a reușit să se deta
șeze, clasindu-»e pe locul I. cu o diferență de șapte puncte 
tată de studenți. In ultima etapă. Steaua a întrecu: Dinamo 
București cu 15—13. Cu acest prilej, maeștri emeriți ai spor
tului Gh. Gruia și 1. Popescu au susținut ultimul meci ofi
cial, fiind sărbătoriți și răsplătiți cu vii aplauze de numeroși 
iubitorii ai handbalului, prezent) la stadion. La fete echipa 
studentelor de la I.E.F.S. intră pentru prima oară In posesia 
titlului.

Box: LOTUL ROMAN 
PENTRU CAMPIONATELE
EUROPENE

Miîne seară, un lot de pugiliști români se deplasează, cu 
renul, la Belgrad, unde urmeoră sg participe la intrecerile 

-elel de a 30-a ediții (jubiliare) a Campionatelor Europene, 
.teferindu-se la această competiție de anvergură, antrenorul 
federal Ion Popa a subliniat: «Actuala ediție a „europenelor" 
de box va oferi, fără indoială, dispute echilibrata și specta
culoase. Un număr mare de concurenți și-au anunțat parti
ciparea (peste 150 de boxeri din 20 de țări) cu o pregătire 
superioară confruntărilor precedente, vor asalta : cele 11 
centuri de campioni. Noi ne prezentăm cu un lot intinerit, 
din care amintim pe cei sase debutanți la CJE : Stefan Băiati 
(semimuscă). Mircea Toni (cocoș). Simion Cuțov (semiușoarl). 
Paul Dobrescu (ușoară), Alexandru Popa (semimijlocie) și 
Sandu Tirllă (mijlocie mică), cotați cu rezultate bune in 
acest sezon. Din lot mai tac parte : vicecampibnul olimpic 
Ion Alexe (frea). Alee Năstac (mijlocie) vleecamplnn euro
pean la Madrid (1S71). Constantin Gruiescu (muscă) și Ga
briel Pometcu (pană), medoiioți cu bronz la ultima ediție 
a C.E. de la Madrid".

Oină: „CUPA ROMANIEI" 
A REUNIT PESTE
200 DE ECHIPE

Etapa de masă a tradiționalei competiții de oină, ,.Cupa 
României", a reunit la start peste 200 de echipe, majoritatea 
aparținind asociațiilor sportive din mediul rural. Alături de 
cunoscutele formații Avintul Curcani (Ilfov), Biruința Ghe- 
răieștl (Neamț), Avintul Frasin (Suceava) și Viața Nouă 
Olteni (Teleorman), au evoluat numeroase echipe de o'nă 
S^ltești inființate de scurt timp, cum sint : Recolta Miersig 
(Bihor). Recolta Boniac (Mehedinți), Crasna Lucăceni (Satu 
Mare), Recolta Mihalț (Alba), Victoria Cristești (Bistrița- 
Năsăud), Vulturul Ianca (Brăila), etc. Acestea au de
monstrat o bună pregătire in jocul de apărare și atac, reu
șind să cucerească titlul de campioane pe județ.

Cele mai bune formații, clasate pe primele locuri la a 
doua etapă, au participat, zilele trecute, la jocurile zonale, 
prilejuind dispute atractive, de un bun nivel tehnic. Pentru 
turneul final al „Cupei României", ce se desfășoară sâptă- 
nuna aceasta (1—3 iunie) la Mangalia, s-au calificat : Avintul 
Curcani Universitatea București, Tricolorul Baia Mare, 
Avintul Frasin. Biruința Gherăiești, Viața Nouă Olteni, Celu
loza Călărași șj C.P. București, deținătoarea trofeului.

tegoriilor de sportivi, compe
tiția ar fi constituit un sti
mulent în atragerea La prac
ticarea sportului cu pedale, 
ar fi rieal^^^z^t o buna propa
gandă pentru dezvoltarea ba
zei de masă a acestei disci
pline, a cicloturismului, obiec
tiv de importanță majoră, în-

Pe traseele
sportului 

cu pedale

clus intre sarcinile pe care le 
pune recenta Hotărire a Ple
narei C.C. al P.C.R. in fața 
mișcării sportive din țara 

moattră
Deocamdată cu aceste bune 

intenții, obiectivele enunțate 
rămîn simple deziderate. De 
ce ? Pentru că inițiativa exis
tă, participare există, public 
și sportivi pasionați avem. 
Lipsește, totuși, ceva. Lip

I 
I
I
I
I
I
I

sește consensul unora dintre 
factorii ce ar trebui să con
tribuie, alături de organiza
tori și sportivi, la materiali
zarea acestor acțiuni. In ca
zul de față lipsește un... tra
seu. Da, ați citit bine. Spor
tivii nu au un traseu pe care 
să-și dovedească talentul și 
pregătirea, să ofere iubitori
lor sportului cu pedale un 
spectacol agreabil, pasionant. 
Solicitate, Comitetele executi
ve ale consiliilor populare din 
sectoarele 3 și 4 ale Capitalei 
au refuzat traseele propuse 

. de organizatori pe motiv că 
se pot strica florile- Sigur, 
spațiile verzi trebuiesc pro
tejate. Dar nu prin sistarea 
acțiunilor cultural-sportive, 
nu prin reduce rea acestor 
a^~ivități, ci pnn măsuri de na
tură sd stimuleze acese ma
nifestări, prolefind, i.n același 
timp, spațiile verzi. Poate ar 
fi fost nevoie de oarecare e
fart organizatoric și gospodă
resc. Nu prea mare, dar efort 
totuși și, mai ales, de mult 
mai multă receptivitate. A
ceasta să fie oare explicația 
refuzului factorilor amintiți de 
a se angaja la realzarea im- 
țiaticei clubului „Voința^ ?

Asa stau lucrurile. Nu de 
această competiție depinde 
ieșirea la liman a ciclismului 
românesc. Ea ar fi constituit 
o verigă, poate chiar mai pu
țin importantă, intr-un șir de 
măsuri pe care le așteptăm 
din partea Federației de spe
cialitate, a cluburilor și aso
ciațiilor sportive, a tuturor 
celorlalți factori cu responsa
bilități in acest domeniu. Dar 
felul în care a fost ratată 
oompetițla care face obiectul... 
rîndurilor de față indică una 
dintre acele atitudini care se 
constituie în obstacole în ca
lea dezvoltării activității spor
tive de masă yt performanță.

AL DOBRE

ECHIPELEVOLEI

I
I
I

ROMÂNIEI CAMPIOANE
BALCANICE
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I
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in primele confruntări oficiale 
din acest sezon, echipele (femini
ne și masculine) de volei ale 
României au avuț o evoluție 
frumoasă, reușind să termine 
invingătoare Attt sextetul fe
minin cit și cel masculin și-au 
disputat șansele cu ardoare in 
cadrul Campionatelor Balcanice, 
desfășurate, timp de cind zile, 
in sala sporturilor ..Olimpia" din 
Timișoara.

Spectatorii, prezenți in număr 
mare la aceste intreceri, au avut 
prilejul să urmărească o serie de 
jocuri dinamice și atractive, cu 
acțiuni de atac și combinații 
reușite, pe care le-au răsplătit 
cu vii aplauze. Voleibaliștii noș
tri s-au impus printr-un joc 
superior, depășind categoric se
lecționatele Iugoslaviei, Alba
niei, Greciei, Turciei și Bulga
riei, ultima fostă deținătoare a 
titlului de campioană balcanică.

Ultima partidă, susținută cu 
puternica formație a Bulgariei, 
a fost mai echilibrată și specta
culoasă. Sextetul nostru a pri
mit o replicii. dirză din partea 
unui adversar cu o bună pregă
tire fizică și tehnică, care era 
neinvins și dorea să-și mențină 
trofeul cucerit anul trecut. U- 
dișteanu, 
Chițigoi.
jucători români au trebuit să se 
intrebuințeze serios, pentru 
termina invingători in trei 
turti 15—8; 15—11; 15—12. 
au folosit o gamă variată 
procedee tehnice, incununate 
de succesul final : ciștigorea 
celei de a 7-a ediții a Balca
niadei.

Și voleibalistele noastre au

Dumnooiu, Bathha. 
Duducluc i: eellalU

I
I
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FOTBAL

OBIȘNUITELE RAIABI

șl 
să 
de

reușim 
* cituși 
arate ca o 
lecție pre-

I propriu de 
_ i numele u-

jucători care au evoluat 
— Sătmăreonu _II. Sandu 

Moido- 
fost

Simbătă după amiază, pe sta
dionul „1 Mai" din Pitești in 
prezența a circa 7 000 de spec
tatori, prea puțin entuziaști și 
prea puțin sufletiști, echipa re
prezentativă de tineret a țării 
noastre a suferit o infringere 
neașteptată — 2—1 (1—1) — in 
fața echipei similare a R. D. 
Germane. Cu aceasta a fost ra
tată din nou calificarea in sfer
turile de finală ale Campiona
tului european al fotbaliștilor 
sub 23 de ani. Este una din o
bișnuitele noastre ratări. Faptul 
ne mihnește și ne ingrijoreoză 
pentru că exact la eșalonul 
unde aveam atitea „talente ’
mari speranțe" nu r * 
incropim o formație* 
puțin redutabilă, să 
echipă care joacă o 
cisă. nractică, un stil 
joc Ba de multe ori 
nor ' "
ieri 
Gabriel. Dumitriu IV. 
van. Mulțescu. Roznai au 
pomenite foarte des atunci cind 
s-a alcătuit lotul național prim

Este greu de explicat cum o 
echipă cu atitea individualități 
de valoare, să facă un meci otit 
de slab și atit de urii, de la un 
capăt la altul. Să mă ierte ta
ler tații noștri fotbaliști, dar in 
renriza secundă au fost .execu
tați" de adversar de o manie
ră penibilă. Pentru această pai 
te a jocului este elocvent faptu 
câ n-au reușit decit o singură 
dată să șuteze Ia poarta oasne 
ților. Nu punem la indoială do
rința si efortul lor pentru victo 
rie. dar de aici pinfi la acea 
luptă oarba, debusolată — din 
prima porte a jocului cind a 
veau și vintul puternic de par
tea lor — pină la acea năpusti- 
re lipsită de luciditate, de calm 
și de calcul, lipsită de orice 
idee tactică, este o distonantă

In cadrul preliminariilor 
C. M. de fotbal:

ROMAÂIA-R.D. GERMANA 
1-0 (0-0)

in partida disputată duminică 
pe stadionul „23 August*

In 
au

susținut cel mai dificil joc 
ultima zi a competiției, cind 
intilnit, de asemenea, pe cam
pioana balcanică, selecționata 
Bulgariei. Adversarele porneau 
ca favorite și au condus in pri
mele doua seturi Dar, de fie
care dată. Eugenia Rebac, Ma
riana Baga, Constanța Bălășoiu. 
Paula Cazangiu și celelalte 
componente ale lotului nostru 
s-au mobilizat la timpul potri
vit și au refăcut din. handicap, 
ciștigind meciul cu 3—1 (17—15, 
14—16, 15—11, 15—8). AșadUir,
speranțe pentru viitoarele și 
importantele confruntări inter
naționale, dintre care amintim 
Jocurile Mondiale Universitare, 
de la Moscova, in luna august.

M. LERESCU

DUPĂ CONSUMAREA 
A 9 RUNDE, in turneul in
ternațional de șah de la 
Dortmund in fruntea clasa
mentului se află fostul cam
pion mondial Boris Spasski 
(U.R.S.S.), suedezul Anders
son și bulgarul Popov, cu 
6 puncte fiecare. Șahistu) 
român Victor Ciociltea o
cupă locul 11 eu 4 puncte șl 
o partidă întreruptă. In 
runda a 9-a. Spasski l-a în
vins pe finlandezul Vested- 
nen, Popov a ciști gat la 
Gerusel. iar Kestler a remi
zat cu Keene.

IN 
TE- 
pro
din

• CAMPIONATELE 
TERNAȚSONALE Dp 
NIS ALE FRANȚEI au 
gromot primele partide
turul doi al probei de dublu

România — R. D. Ger
mană (tineret) 1—2

(1-1).
_ _ V „

mare. La acest capitol, deși 
nescontați, tot adversarii au 
fost mai buni — dintre care se 
detașează Tyll și Sachse — In 
plus mai adăugind un gabarit 
impresionant — rare au fost 
duelurile aeriene clștigate de 
fotbaliștii noștri — o excelentă 
condiție fizică, avind, astfel, in 
mare cauzele care au dus la a
cest eșec. Se pare că se poate 
vorbi — aici, in cazul unor 
componenți ai echipei — de un 
oarerare aer de vedetism, a că
rui fațetă nu este alta decit su
perficialitatea : Moldovan a fost 
unul din cei mai slabi oameni, 
a incurcat mai mult decit să 
coordoneze jocul, Mateescu și-a 
părăsit zona lăsindu-și adversa
rul să jongleze in voie, „vede
ta locală", Marian Popescu, a 
fost inobservabil In teren, Mul- 
țescu si Petrescu „sperietorile" 
portarilor in campionat, au ju
cat ca niște diletânți. Anghelini 
are doar un nume frumos de 
fotbalist. Dudu Georgescu stră
lucește numai la Reșița. Sătmâ- 
reanu II și colegul lui de echi
pă, Sandu Gabriel, știu numai 
distruge — și adesea cu mij
loace nepermise — nu și con
strui s.a.m.d. Cu aceasta vrem 
să dărimăm un mit. Mitul teh
nicității tinerilor noștri fotba
liști. Nu te poți numi un ju
cător tehnic atita timp cit ra
tezi, incredibil, o ocazie duoă 
alta, din pozițiile cele mai fa
vorabile. N-am făcut nici un 
reproș antrenorilor C. Drăgușin 
și E. Jenei. Sint convins că nu 
ei poartă vina insuccesului, ci 
jucătorii inșiși, care nu-i ascul
tă si nu sint capabili de mai 
mult. Ori asta nu e numai vina 
ior. Deci, să nu ne grăbim să 
găsim țapii ispășitori, din nou 
in antrenori.

V. CABULEA

DIVIZIA B 
LA FOTBAL 

Seria I.
S.N. Oltenița — Politehnica 

Iași 2—1, Metalul București — 
Metalul Plopeni 2—0. Ceahlăul 
Pt. Neamț — Progresul Brăila 
1-4. F.C. Galați — Gloria Bu
zău — 2—1, C.F.R. Pașcani — 
C.S. Tirgoviște l-O. Delu Tul- 
cea - C.S.U. Galați 2-0, Du- 
năreo-Giurgiu - Știința Bacău 
3—0, Chimia Rm. Vllcea — Pro
gresul București 0—0.

Politehnica Iași ocupă pri
mul loc, la egalitate de puncte 
(31) cu Metalul București. Ieșe
nii au un golaveraj mai bun. 
Seria a H-o

C.S.M.
Timișoara 0—0, F. C. Bihor — 
Metrom P
Baia Mare» .. ___
doara 1—0. Metalurgistul Cugir 
— Olimpia Satu Mare 2—2.
C.F.R. Timișoara — Metalul 
Drobeta Tr. Severin 0—0. Ni-
tramonia Făgăraș — C.F.R. Arad 
5—0, Electroputere Craiova — 
Minerul Anina 2—0.

După etapa de ieri, liderul 
s-a schimbat. F.C. Bihor ocupă 
primul loc. la egalitate de punc
te 34. cu Politehnica Timișo^ia 
Orădenii au un golaveraj su
perior (49-25. față de 39-19, al 
timișorenilor).

Sibiu — Poiitehnica

Brașov 1—0, Minerul 
» — Corvinul Hune-

Barthes.
— Marcu 

Borisov I.
6—2 ; Cornejo, 

• Engert, 
6—3, 5—7.

bărbați. Cuplul Iile Năstase 
(Romania), Jimmy Connors 
(S.U.A.) a invins cu 6—2, 
8—3 perechea Loyo Mayo 
(Mexic), Battegy (Franța). 
Alte rezultate: Estep (S.U.A.). 
Warwick (Australia) — Pilici 
(Iugoslavia), Stone * '
lia) 6—4, - ‘ 
Stockton . .
Ramirez fMexic) 4—6, 
8—6 : - - -
(Franța) 
nia), 
6—4. ‘ 
(Chile) 
(R.F.G.) .
Gorman. Van Dillen (S.U.A.) 
— Battrick (Anglia), Phillips 
Moore (Australia) 6—1, 6—4 
Froehling (S.U.A.), Pasarell 
(Porto Rico) — Kukal, Hre- 
bec (Cehoslovacia) 7—6, 7—6.

(Austro-
7—6 ; Gottfried. 
(S.U.A.) — Lara, 
‘ ■ - 6—2.

Jauffrel 
i (Româ- 
(Bulgaria) 
‘ Fillol 

Gebert 
6—0 :

.1

C^l^l^T^/ANIIN DAICOVICIU
Academia Republicii Socialiste 

România, Academia de Științe 
Sociale și Politice, Ministerul E
ducației și invățămintului aduc

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

La 27 mai a incetat din viață 
academicianul profesor doctor 
docent Constantin Daicoviciu, 
membru al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, vicepreședinte al Academiei 
de Științe Sociale și Politice.

Născut ]a 1 martie 1898, la 
Căvăran. județul Caras-Severin, 
a făcut studii de filologie cla
sică la Universitatea din Cluj, 
devenind un eminent latinist, 
incă din anul 1921 iși incepe ac
tivitatea in domeniul arheologic, 
participind la săpăturile de la 
S^rmizegetusa. Bursier al Șco
lii Române din Roma. intre anii 
1925 și 1927 realizează două stu
dii valoroase privind antichita
tea romană in Dalmația.

in anul 1928, după intoarcerea 
in țară, și-a trecut doctoratul in 
istorie și arheologie și a inceput 
activitatea didactică in dome
niul istoriei României la Uni
versitatea din Cluj.

Cercetător pasionat al trecu
tului poporului nostru. Constan
tin Daicoviciu desfășoară in- 
delungate și asidue cercetări 
arheologice in Munții Orăștiei, 
prezentate intr-o operă care a a
vut un larg ecou internațional, 
„Transilvania in antichitate", 
publicată in limbile germană, 
italiană și franceză.

După instaurarea m^tt^irii popu
lare. Constantin Daicoviciu con
duce orogramul amplu de săpă
turi arheologice, menite să scoa
tă la iveală vestigiile sistemului 
de apărare al dacilor din Mun
ții Orăștiei. Importantele desco
periri din această zonă și inde- 
osebi Cetatea cea mare de la 
Piatra Roșie au ilustrat inaltul 
grad de civilizație al dacilor, au 
permis identificarea pe toată in- 
tinderea patriei noastre a exis
tenței dacilor liberi, aducind 
contribuții fundamentale la stu-

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCI^L.I^TE ROMANIA

în ajutorul 

constructorilor 

de locuințe 

din Capitală

Dar cum este folosit acest ajutor ?
Am fost invitați de Comitetul 

municipal București a! U.T.C. 
pe citeva șantiere de' locuințe 
pentru a consemna prezența la 
muncă patriotică a mii de ti
neri care contribuie la recu
perarea unor intirzieri sau la 
predarea inainte de termen a 
unor blocuri de locuit.

— incepind de miercurea tre
cută. ne spunea tovarășul se
cretar loan Popa, scoatem in 
fiecare zi in jur de 4 000 de ti
neri in ajutorul constructorilor 
pentru executarea de munci 
necalificate. Această acțiune 
cuprinde toate cartierele Capi
talei i Drumul Taberei, Balta 
Albă, Pantelimon. Berceni, Co- 
lentica etc. Luind in conside
rare și alte obiective ale mun
cii patriotice, cum sint : ame
najările și intreținerea parcuri
lor, construcția bazelor sportive 
și de agrement, duminică vom 
avea cuprinși in astfel de ac
țiuni de folos obștesc in jur de 
zece mii de tineri.

Am dat cu plăcere curs in
vitației și ne-am deplasat ieri 
dimineața in cartierul Drumul 
Taberei, pe șantierul blocuri
lor proprietate personală ce se 
construiesc aici.

— Noi sintem de la Școala 
orofesională auto din sectorul 
8, s-au prezentat elevii Al. Pre-

(Urmare din pag. I) 

aproape 10 000 de hectare afec
tate de apa in exces și au se
mănat porumb. Au dat cite o 
mină de ajutor acolo unde era 
mai dificil pentru a pregăti — 
in ograda unui sătean sau in 
grădinile școlilor și ale consi
liilor populare — straturile de 
legume. Acest efort, cu ce ciș- 
tig pentru producție ? Tinerii 
din Vidra și Giurgiu au semă
nat 18 ha numai ca urmare a 
săpării la casma a zonei, necul
tivate pină acum, din preajma 
stilpilop de susținere a rețelei e
lectice și a celei de telefoane. 
Cum s-ar spune au pus bazele 
necesarului de furaje pe timpul 
unui an, pentru cel puțin 50 de 
vaci cu lapte. La Găujani și la 
Vasi^ți. uteciștii au pregătit, in 
curtea școlilor și a consiliilor 
populare, straturi pe care le-au 
plantat cu răsaduri de legume. 
Nu sint suprafețe mari — 25—30 
de ari — dar ei s-au străduit să 
le ciștige pentru producție. Cul- 
tivind cu legume curțile, gospo
darii din Vidra, Adunații Copă- 
ceni și Berceni au permis insu
marea unpr suprafețe mai mari 
chiar decit cele plantate cu ră
saduri de către cooperativele a
gricole. Citeva mii de tineri din 
Urziceni au continuat munca Ia 
desecări Angajamentul inițial
prevedea scoaterea de sub exce
sul de apă a 100 de hectare : au 
reușit să aducă in condiții de 
cultivație 120 de hectare, dar
Ion Moldoveanu, secretarul Co
mitetului orășenesc al U.T.C., 
oe bună dreptate se intreba - 
„Atita timp cit incă o palmă 
de loc se mai află sub apă, cum 
am putea noi. uteciștii. să ne 
considerăm satisfăcut! cu ceea 
ce am reușit ?“. Iar bilanțul 
„duminicii in haine de lucru" 

la cunoștință cu- profund regret 
incetarea din viață, in ziua de 
27 mai 1973, a cunoscutului om 
de știința și profesor, aca-

ACADEMIA DE ȘTIINȚE 
SOCIALE Șl POLITICE

* ★ *

diile privind formarea poporului 
român. in această perioadă, pu
blică numeroase lucrări, intre 
care „Sarmisegetuza sau Ulpia 
Traiană *“, „Cetatea dacică 
de la Piatra Roșie". „Dacica".

Prin bogata sa activitate ști
ințifică, prin lucrările publicate 
cit și prin participarea la un 
mare număr de reuniuni inter
naționale de inalt prestigiu. 
Constantin Daicoviciu a argu
mentat prin incontestabile pro
be materiale continuitatea ro
manilor pe teritoriul Daciei, a 
revelat puterea și civilizația da
cilor. care constituie elementul 
de bază al formării poporului 
român.

Opera științifică a savantului 
român, tradusă in numeroase 
limbi, 8-a bucurat de o inaltă 
aoreciere a forurilor științifice, 
C. Daicoviciu fiind ales mem
bru corespondent al Academiei 
Austriece de Științe, membru a 
numeroase societăți științifice, 
in 1968. |o Universitatea din 
Viena i-a fost conferit premiul 
„Gottfried von Herder".

De-a lungul a peste patru de
cenii. ca dascăl, academicianul 
Daic^ic^ a contribuit Ia pre
gătirea și educarea multor ge
nerații de tineri, la formarea a 
numeroase contingente’ de isto
rici. Rodnica și indelungata sa 
activitate in invățămint i-au 
adus stima șl prețuirea studen
ților, cadrelor didactice, a tu
turor acelora care au beneficiat 
de cunoștințele și calitățile sale 
de pedagog.

Paralel cu activitatea științifi
că și didactică, Constantin. Dai
coviciu a indeplinit diferite 
funcții care au ilustrat insuși- 
rile sale de bun organizator și 
conducător printre care secretar 
și apoi președinte al Comisiei 
Monumentelor Istorice, director 
al Institutului de Studii Clasi
ce și al Institutului de Istorie și

ACADEMIA DE ȘTIINȚE 
SOCIALE Șl POLITICE

m • • • •
Au venit și ieri 
mii de tineri

doi, Aurel Ciobanu, Mircea 
Saru, Ion Bușcă, Viorel Pan- 
țuru, Florin Bujor și Mihai Pe- 
trache, care tocmai iși incheiau 
programul de două ore. Am 
spălat geamurile și pardoseala 
la mai multe apartamente.

In aceiași cartier am intilnit 
elevi de la Liceul Aurel Vlai- 
cu și Liceul P.T.T.R.

— Sinteți mulțumiți de con
tribuția tinerilor ? l-am intre- 
bat pe tovarășul ing. Silviu 
Marinescu șeful lotului OD1 din 
cadrul șantierului 3 a I.C.M. 5.

— Cum să nu ’ Chiar foarte 
mult. Cu ei reușim să devansăm 
termenele la unele blocuri.

Iată ce spun insă activiștii 
U.T.C. despre modul defectuos 
in care este organizată munca 
tinerilor :

— Ni s-a cerut ' să aducem o 
clasă de elevi la blocurile TS1 
si TS2 — ne spune tovarășul 
Petre Costache, activist al co
mitetului municipal — dar a
junși aici, maistrul Nichita a 
spus că nu are ce ne da de lu
cru. In cele din urmă a pus 
cite o mătură in mina elevilor, 
să măture scările. Oare pentru 
astfel de lucrări trebuie să 
luăm elevii din orele de prac
tică și din timpul lor de re- 
creere ?

de Ieri, cuprinde un volum de 
lucrări echivalente cu drenarea 
apelor de pe 50 de hectare.

Ieri, au fost luate cu asalt 
și plantațiile tinere de pomi 
Intervalele s-au arat si s-au se
mănat cu furaje și cu fasole pen
tru boabe, cu cartofi și cu legu
me, după nevoile unităților și 
după disponibilul de semințe. La 
Afumați, directorul I.A.S., tova
rășul Alexandru Cocoșilă, care 
coordona activitatea celor a- 
oroape 80 de tineri, ne explica 
faptul că prin cultivarea celor 

Absențe 
intolerabile
75 de hectare de livadă, în 
toamnă, unitatea nu va fi ne
voită să cumpere nici măcar 
un kilogram de legume pentru 
cantină, asigurind. totodată un 
surplus de cel puțin 200 de tone 
fînuri furajere pentru sectorul 
zootehnic. Și, reușita celor de 
la Afumați este multiplicată 
prin eforturile materializate ia 
Urziceni, Buciumeni și Mihăi- 
lești, unde practic n-a rămas 
nici un colțișor din livezile ti
nere nesemănat cu culturi in
tercalate. La nivelul județului 
Ilfov fiind vorba de 654 de hec
tare.

Am inregistrat, ieri, și foarte 
multe absențe nemotivate la 
apelul acțiunii de recuperare 
pentru cultufa de porumb sau 

demicianul Constantin Daicovi- 
ciu, vicepreședinte al Academiei 
de Științe Sociale și Politice.

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
Șl INVAȚAMINTULUI

Arheologie din Cluj, președinte 
al Secției de istorie a Academi
ei Republicii Socialiste Româ
nia, adjunct al ministrului in- 
vățămintului. rector al Univer
sității din Cluj.

Savant patriot, membru al 
Partidului Comunist Român, 
profund pătruns de perspective
le luminoase pe care societatea 
socialistă le deschide poporului 
nostru, C. Daicoviciu a adus o 
contribuție de preț pe tărim po
litic și social și ca deputat in 
Marea Adunare Națională și 
membru al Consiliului de Stat.

Rodnica și indelungata sa ac
tivitate pentru cunoașterea cit 
mai reală a istoriei patriei, 
pentru educarea tinerelor gene
rații in spiritul celor mai bune 
tradiții ale poporului român, po
ziția sa de intelectual inaintat, 
profund legat de popor, devotat 
cauzei construcției socialiste, 
si-au găsit o inaltă recunoaștere 
in titlurile de Erou al Muncii 
Socialiste, Om de știință e
merit. Laureat al Premiului 
de Stat. in ordinele și medalii
le cu care a fost distins de con
ducerea de partid și de stat.

Eminent om de știință și pe
dagog, academicianul Constan
tin Daicoviciu, prin multilatera
la sa activitate- desfășurată 
de-a lungul a peste cinci dece
nii, a servit cu devotament și 
pasiune știința și cultura româ
nească. dezvoltarea invățămin
tului, și-a pus intreaga sa capa
citate de muncă, energia și cu
noștințele in slujba cauzei pro
pășirii patriei, a triumfului so
cialismului in România.

Prin incetarea din viață a 
academicianului profesor Con
stantin Daicnvielu. știința și 
invățămintul din tara noastră 
pierd pe unul din cei mai de 
seamă reprezentanți.

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
Șl INVAȚAMINTULUI

Alte observații adaugă tova
rășul Nicolae Budică, prim-se- 
cretar al comitetului U.T.C. al 
sectorului 7 :

— Deși am sfat in prealabil 
de vorbă cu șefii de loturi pen
tru o ne spune exact de ciți ti
neri au nevoie și am cerut să 
li se asigure condițiile de mun
că, ei nu respectă cele stabilite. 
Tinerilor li se cere să spele 
geamurile și pardoseala dar 
nici apă n-au la dispoziție : ori, 
nu putem cere fetelor să urce 
zece etaje cu gălețile cu apă. 
Și apoi se mai intimplă și așa : 
șoferii descarcă materialele in 
mijlocul drumului și noi tre
buie să le mutăm cu elevii ală
turi pentru a debloca șoseaua.

— Deseori, completează tova
rășul Ion Poleacor, activist la 
comitetul U.T.C., sector 7, ele
vii fac curățenie in aparta
mente iar femeile angajate 
pentru aceste lucrări stau la 
taifas. De ce să muncească tir 
nerii pentru salariile lor ’

Am reținut aceste observații 
pentru ca cei vizați, respectiv 
conducerea șantierelor, să ia 
măsurile cuvenite pentru ca 
intr-adevăr, prezența tinerilor 
să fie eficientă și educativă.

ROMULUS LAL

pentru furaje și legume o unor 
cit mai mori suprafețe. Nemo
tivate le considerăm o' sențele 
tinerilor din Periș și Niculesti, 
din Curcani, Hotarele și Fru- 
mușani, din Chiselet. de indată 
ce burnița din cursul dimi
neții pe bunii gosoodori nu 
i-a legat d«x casă... Și cite n-ar 
fi avut de făcut ’ In jurul con
strucțiilor zootehnice, suprafețe 
mari sint incă pradă dezordi
ne! : in vetrele satelor sint te
renuri intravirane năpădite de 
buruieni, ior in cimp, terenu
rile nesemănate din cauza ex
cesului de umiditate sint incă 
destul de intinse. Și să nu mai 
vorbim de parcelele de pe care 
s-au odunot furaje dor a căr^r 
reinsămințore intirzie. Dar. in 
vreme ce cimpul era cuprins de 
o inexplicabilă liniște tinerii 
se plimbau „ca in zi de sărbă
toare" De ce ? Iată, o intreba- 
re care, fără să vrei, o formu
lezi. Răspunsul include, in 
toate cazurile, critica la adresa 
comitetului U T.C., core n-o ini
țiat nimic fn ideea valorificării 
superioare a pămintului. N-o ini
țiat ieri și nici in zilele ante
rioare. Firește. Comitetul jude
țean Ilfov al U.T.C. trebuie să 
intervină pentru schimbarea la 
foță o lucrurilor. Dor generali
zarea experienței pozitive si 
combaterea delăsării și a ru
tinei nu se vo reuși niciodată 
in ședințe și discuții sterile du
se in birourile din centrul Bu- 
curestiului (timp de 10 2ile, toți 
activiștii ou participat lo ins
truire), ci printr-o participare 
directă. in mijlocul tinerilor, lo 
acțiunile izvorite din creutoteo 
ce se vreo dată fontele in in- 
trecereo utecistă • ...Tineretul 
factor activ in indeplinireo cin
cinalului inainte de termen".
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Încheierea vizitei tovarășului nicolae ceaușescu 
In ITALIA Șl SAN MARINO

PLECAREA DIN ROMA
(Urmare din pag. I)

Se Intonează imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Italiene.

Președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu și primul ministru 
Giulio Andreotti trec in re
vistă garda de onoare. Preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
îl conduce, apoi, spre avion pe 
șeful statului român. La scara 
aeronavei mulțumește încă o 
dată pentru vizita făcută și 
urează un călduros drum bun 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

La ora 15,30, aeronava prezi
dențială decolează, îndreptîn- 
du-se spre patrie. Pînă la 
graniță, avionul special româ
nesc este escortat de reactoare 
ale forțelor aeriene ale Italiei.

★

Președintele Consiliului de
Miniștri al Itaiiei, GluMo

Andreotti, a făcut coresponden
tului Agerpres la Roma urmă
toarea declarație i „Sîntem foar
te mulțumiți de rezultatele vizi
tei pe care a efectuat-o în Ita
lia președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România Nicolae Ceaușescu. 
Cred că nu greșesc deloc că a
ceastă primă vizită a unui șef de 
stat român pe meleagurile tării 
noastre reprezintă un moment 
deosebit de important pentru 
dezvoltarea , continuă a tradițio
nalelor noastre relații, în cele 
mai diverse domenii și, în a
celași timp, ne va permite să in
tensificăm conlucrarea noastră 
pe planul acțiunilor politice in
ternaționale, contribuind astfel 
la impulsionarea procesului de 
destindere, aflat astăzi în plină 
evoluție. Documentele semnate

cu prilejul vizitei, și, îndeosebi 
Declarația Solemnă Comună, re
afirmă aceasta în mod clar, pre
cum și hotărîrea noastră de con
tinuă apropiere și înțelegere.

In încheiere, doresc să vă 
spun că organizarea acestei vi
zite a constituit pentru noi nu 
numai o mare plăcere, dar și o 
sarcină dintre cele mai ușoare 
șl aceasta deoarece președintele 
Nicolae Ceaușescu este o perso
nalitate politică foarte cunoscu
tă și deosebit de apreciată de 
întregul popor italian. Sînt con
vins că acest lucru l-a putut 
constata și conducătorul statu
lui român, în urma manifestări
lor de aleasă prietenie și caldă 
simpatie cu care a fost încon
jurat . pretutindeni unde s-a a
flat pe pămîntul Italiei".

PLECAREA DIN SAN MARINO'
(Urmare din pag. I)

clfști, îndreptîndu-se spre loca
litatea Dogana, situată la fron
tiera Republicii San Marino.

Aici, are loc Ceremonia plecă
rii. Se intonează imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Sari Ma

rino. O gardă militară prezintă 
onorul.
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu, își
iau cu cordialitate rămas bun de 
ia căpitanii regenți și soțiile lor. 

Sînt de față personalități ale 
vieții politice sanmarineze.

Cortegiul prezidențial porneș
te în aclamațiile entuziaste ale

numeroșilor localnici veniți șl 
ei să-și ia rămas bun de la so
lii poporului român prieten.

Se ajunge Ia aeroportul Rimi
ni, unde președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt conduși la avion 
de oficialitățile locale.

Aeronava prezidențială deco
lează, cu destinația Roma.

Vizita tovarășei 
Elena Ceaușescu 

la Capela Sixtină
In timpul vizitei solemne fă

cute de președintele Nicolae 
Ceaușescu la Vatican, Papei 
Paul al VI-lea, tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat Capela Six
tină, capodoperă a lui Michelan
gelo Buonarroti, creație de o 
covîrșitoare forță artistică. Ca
pela se remarcă îndeosebi prin 

faimoasa „Judecată de apoi*, re
prezentare a „Ultimei zile de 
judecaăă* — executată de mare
le artist în perioada 1534—1541. 
Scenele șî personajele ce o com
pun reflectă pe deplin culmile 
artei atinse de Michelangelo.

Prof. Redig de Campos, direc
torul Muzeelor Vaticanului, a 
dat explicații distinsei oaspete, 
prezentînd — de asemenea — și 
frescele Iul Michelangelo din 
Capela Paullnă.

In timpul ceremoniei 

plecării din San Marino

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială in Italia 
a președintelui Consiliului de Stat 
al ' Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială in Republica 
San Marino a președintelui Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU

La invitația pi^^ș.eC^ljAtel'aii i Re-J_. 
publicii Italiene, Giovanni Leone, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Saeja.li«te. -Rumania* 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Qgișegciț ăM în
ceput vizita de stat in Italia la 
21 mai 1973.

în timpul șederii în Italia, șe
ful statului român, și persoanele 
care l-au însoțit âu vizitat, pînă 
la 25 mai a.c., ca oaspeți oficiali 
ai guvernului italian, obiective 
industriale, monumente istorice 
și așezăminte social-culturale din 
Roma, Milano, Torino și Genova, 
luînd cunoștință cu interes de 
realizările poporului italian în 
domeniile economiei, științei și 
culturii.

Inalților oaspeți li s-â rezervat 
o primire călduroasă, expresie a 
relațiilor de prietenie tradițio
nală dintre România și Italia și 
a sentimentelor de prețuire și 
stimă reciprocă de care slnt ani
mate cele două popoare, legate 
de secole prin afinități de limbă 
si cultură.

In cursul vizitei, președintele 
Colhsiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut convorbiri cu 
președintele Republicii Italiene, 
Giovanni Leone, și cu președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Giulio Andreotti, la care, din 
partea română, au participat: Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, George Mâco- 
vescu, ministrul afacerilor exter
ne. loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Roma, 
consilieri și experțl.

Din partea italiană au parti
cipat : Giuseppe Medici, minis
trul afacerilor externe, Matteo 
Matteotti. ministrul comertuiu' 
exterior, ambasadorul Republi
cii Italiene la București, func
ționari superiori de la Președin
ția Republicii. Președinția Con
siliului de Miniștri și M.A.E. 
italian.

Convorbirile, care s-au desta- 
șurat într-o atmosferă de cordi
alitate și înțelegere reciprocă, 
s-au referit la dezvoltarea rela
țiilor dintre România și Italia, 
precum și la principalele pro
bleme internaționale.

Cele două Părți au subliniat 
importanța și utilitatea contac
telor intre cele două țări, pînă 
la cel mai înalt nivel și au ex
primat dorința reciprocă de a le 
continua și dezvolta.

Animați de dorința de a răs
punde aspirațiilor de pace, a
propiere și înțelegere ale popoa
relor român și italian, de a a- 
dînci și dezvolta raporturile din
tre România și Italia și de a în
tări contribuția celor două țări 
la consolidarea păcii și securi
tății internaționale, precum și la 
dezvoltarea cooperării intre toa
te statele, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Consi
liului de Miniștri. Giulio Andre
otti, au semnat Declarația so
lemnă comună a Republicii So
cialiste România și Republicii 
Italiene.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție evoluția ascenden
tă a relațiilor bilaterale româ- 
no-italicne și au evidențiat exis
tența unor noi posibilități pen
tru lărgirea și diversificarea co
laborării lor în toate domeniile.

în domeniul relațiilor econo
mice. s-a reliefat creșterea in
tr-un ritm susținut a schimbu
rilor comerciale care se desfă
șoară pe baza Acordului pe ter- 

ițpțD lung {1970-1974) și a proto
coalelor anuale de schimburi co

merciale.
. JHaanieUîndu-și satisfacția pen
tru rezultatele obținute — Italia 
situindu-se la loc de frunte în 
comerțul exterior al României 
— Părțile au exprimat hotărîrea 
lor de a acționa în continuare 
pentru amplificarea schimburi
lor comerciale prin diversifica
rea structurii acestora, lărgirea 
cooperării economice și tehnice. 

Ținînd seama de importanța 
deosebită a cooperării, ca formă 
superioară în relațiile economice 
contemporane, și in dorința de 
a crea o bază trainică, de 
durată, raporturilor dintre ele 
în aceste domenii, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Italiene, Giulio Andreotti, au 
semnat un Acord de colaborare 
economică, industrială și tehni
că pe termen lung.

Apreciind rezultatele celei de-a 
IV-a sesiuni a Comisiei mixte de 
cooperare economică, industrială 
și tehnică, desfășurată recent la 
Roma, cele două Părți au expri
mat hotărîrea lor comună de a 
sprijini și încuraja acțiunile de 
cooperare convenite, menite să 
confere stabilitate și perspectivă 
schimburilor economice dintre 
România și Italia.

în vederea impulsionării acti
vității Comisiei mixte, Părțile au 
hotârit să ridice reprezentarea in 
cadrul acesteia la nivel guverna
mental.

Cu ocazia vizitei, a fost semnat 
Protocolul Comisiei mixte pri
vind cooperarea economică, in
dustrială și tehnică, care prevede 
importante măsuri concrete vi
zând intensificarea și diversifica
rea colaborării economice și co
merciale dintre România și Italia.

Cele două Părți au apreciat po
zitiv Protocolul de colaborare 
incheiat in luna martie a.c. între 
Camera de Comerț a Republicii 
Socialiste România și Institutul 
Italian pentru Comerț Exterior, 
precum și înțelegerile directe 
realizate intre Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie al 
Republicii Socialiste România și 
Consiliul Național de Cercetare 
Științifică din Italia, subliniind 
importanța unor asemenea înțe
legeri pentru dezvoltarea rela
țiilor bilaterale. Ele și-au expri
mat dorința de a Ie lărgi și la 
alte domenii de activitate.

Părțile și-au exprimat satis
facția pentru evoluția raporturi
lor de cooperare culturală, știin
țifică și tehnică, care se desfă
șoară pe baza Acordurilor cultu
ral și de cooperare tehnico-știin- 
țifică, precum și a înțelegerilor 
directe dintre instituțiile cultu
rale ale celor două țări.

în acest sens, încheierea re
centă a Programului de colabo
rare culturală și științifică pe 
anii 1973 — 1975 reprezintă o 
nouă contribuție la intensifioa- 
rea schimburilor reciproce.

Convinse de importanța schim
burilor culturale și științifice și 
a rolului pe care acestea îl au 
pentru promovarea apropierii și 
prieteniei între popoare, cele 
două Părți au convenit să le 
încurajeze și în viitor, in vede
rea unei cunoașteri reciproce tot 
mai aprofundate a valorilor cul
turale. pe baza legăturilor tradi
ționale de prietenie și a afinită
ților de limbă și civilizație.

în acest context, Părțile au 
exprimat satisfacția față de ^c- 

tiviUUa fructuoasă desf^urstu 1 
de Biblioteca română din 1 Roma 
și de Biblioteca italiană din 
București.

Cele două Părți s-au declarat 
gata să favorizeze contactele 
între organizațiile de tineret și 
alte organizații, în domeniul tu
rismului etc.

In dorința de a completa și 
lărgi cadrul juridic al relațiilor 
dintre ele, cele două Părți au 
semnat un Acord de navigație 
maritimă și au convenit să în
ceapă in curind negocieri in 
vederea încheierii unui Acord 
privind evitarea dublei impuneri 
între cele două țări și a unei noi 
convenții sanitar-veterinare.

Cele două Părți au examinat 
pe larg principalele probleme 
internaționale actuale de int-res 
comun și îndeosebi cele privind 
securitatea și cooperarea in Eu
ropa, reliefînd importante puncte 
de apropiere și de înțelegere.

Apreciind rezultatele înregis
trate pinâ in prezent la consul
tările preliminare de la Helsinki, 
Părțile s-au pronunțat în favoa
rea convocării, cit mai curind 
posibil, a Conferinței pentru 
securitate și coo^rare in Eu
ropa.

Cele două Părți au exprimat 
dorința ca această Conferință să 
contribuie la consolidarea păcii 
și securității și la dezvoltarea 
cooperării in Europa în taate do
meniile. înfăptuirea acestui o
biectiv trebuie să ducă la exclu
derea folosirii forței sau amenin
țării cu forța, să pună la adăpost 
toate statele de orice agresiune, 
presiune, imixtiune sau impune
re a voinței altuia și să asigure 
condițiile ca toate națiunile să 
se dezvolte liber, potrivit voinței 
proprii și să colaboreze intre ele. 
in conformitate cu principiile 
dreptului international.

Pornind de la realitatea că edi
ficarea unei securități autentice 
in Europa nu poate să nu țină 
seama de aspectele militare, cele 
două Părți au examinat această 
problemă, de asemenea, in lu
mina desfășurării convorbirilor 
în curs de la Viena, cu privire 
la Europa centrală.

Cele două Părți, care nu apar
țin direct zonei geografice la care 
se referă negocierile, $i-au afir
mat totuși hotărîrea de a con
tribui. in strinsă colaborare cu 
celelalte delegații participante, 
la reușita actualelor consultări 
din capitala Austriei, precum și 
la negocierile care vor urma: ele 
au subliniat că orice măsură de 
natură politică sau militară în
treprinsă in Europa nu trebuie 
să fie îndreptată împotriva nici 
unui stat sau continent, nu tre
buie să afecteze securitatea altor 
state, altor zone ale Europei sau 
altor continente.

Cele două Părți s-au pronun
țat pentru adoptarea de măsuri 
concrete și efective pentru înce
tarea cursei înarmărilor, realiza
rea dezarmării generale și, în 
primul rind, a dezarmării nu
cleare, menite să ducă la întări
rea păcii, securității și destin
derii internaționale. în legătură 
cu aceasta, ele au examinat des
fășurarea negocierilor în curs în 
cadrul Comitetului de Dezarma
re de la Geneva.

Totodată, cele două Părți au 
evidential importanța statorni
cirii unor relații de bună veci
nătate în Balcani și stabilirii 
unui climat de pace și cooperare 
în zona Mediteranei în vederea 
promovării destinderii și secu
rității în Europa. 

■' f 1| jbe an exprimat botărirea 
lor de a acționa, in continuare, 
pentru accentuarea cursului nou. 
pozitiv, care se conturează in 
viața internațională și s-au pro- 
nunțaț cu fermitate pentru stin
gerea focrelor de încordare și 
conflicte care mai dăinuie in di
ferite zone ale lumii, pentru so
luționarea. pe eale politică, a 
tuturor problemelor litigioase 
dintre state.

In acest context, ele au salutat 
cu satisfacție încheierea aeordu- 
lui cu privire la încetarea răz
boiului din Vietnam si a aeordu- 
lui de restabilire a păcii și înțe
legerii naționale in Laos, ceea ce 
constituie un început bun pentru 
dezvoltarea unei politici de pace 
și colaborare în această zonă. Ele 
au exprimat speranța că se va 
ajunge in curind la un acord 
privind restabilirea unei i păci 
trainice în întreaga Indochinâ.

Exprimindu-și îngrijorarea pen
tru situația încordată existentă 
în Orientul Apropiat, cele două 
Părți au subliniat necesitatea gă
sirii unei soluții politice a con
flictului. pe baza Rezoluției 242 
a Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967, in conformi
tate cu interesele și drepturile 
legitime ale tuturor țărilor și 
popoarelor din această regiune, 
inclusiv respectarea drepturilor 
legitime ale palestinienilor.

Cele două Părți au subliniat 
importanța pe care ele o atribuie 
intensificării sprijinului ce tre
buie acordat, pe baza unei largi 
cooperări internaționale, țărilor 
în curs de dezvoltare pentru asi
gurarea progresului lor și elimi
narea decalajului existent între 
acestea și țările dezvoltate.

Părțile au evidențiat impor
tanța pe care țările lor o acordă 
întăririi rolului și creșterii efica
cității O.N.U. ca instrument pen
tru promovarea păcii, securității 
și cooperării internaționale și au 
hotărit să dezvolte colaborarea 
statornicită intre reprezentanții 
lor în acest for internațional.

Avind in vedere importanta 
contribuție a contactelor perso
nale și a schimbului de păreri 
dintre factorii de răspundere ai 
celor două țâri la dezvoltarea 
colaborării bilaterale, Ia întărirea 
încrederii, stimei și respectului 
reciproc dintre popoarele român 
și italian, cele două Părți au ex
primat via satisfacție pentru con
vorbirile lor rodnice, prilejuite 
de vizita președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
prima vizită a unui șef de stat 
român în Italia, moment de o 
deosebită semnificație în relațiile 
bilaterale româno-italiene și au 
reafirmat hotărîrea lor de a con
tinua asemenea contacte, in inte
resul celor două popoare, al păcii 
și securității în Europa și în lu
mea întreagă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a adresat cele mai v.ii mulțumiri 
președintelui Giovanni Leone și 
guvernului italian pentru primi
rea călduroasă care i-a fost re
zervată pretutindeni în timpul 
vizitei în Italia.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au invitat pe 
președintele Republicii Italiene, 
Giovanni Leone, și pe doamna 
Vittoria Leone, să facă o vizită 
oficială în România.

Invitație a fost acceptată cu 
plăcere. Data vizitei urmează să 
fie stabilită pe cale diplomatică.

La invitația Excelențelor lor, 
Căpitanii Regenți ai Republicii 

: San Marino, Francesco Maria 
I Francini și Primo Bugli, pre- 
| ședintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, 
I Nicolae Ceaușescu, a făcut, îm- 
* preună cu tova

Ceaușe^u, o vizită oficiala în 
, Republica San Marino in peri

oada 25—26 mai 1973.
Inalților oaspeți li s-a rezer- 

1 vat o primire călduroasă — ex
! presie a relațiilor de prietenie 
i și colaborare existente între 
1 cele două țări.

In cursul vizitei, președintele 
I Consiliului de Stat, Nicolae 
i Ceaușescu, a avut convorbiri cu 
] Căpitanii Regenți ai Republicii, 
| Francesco Maria Fruncini și 
. Primo Bugli.

Din partea română, la con
vorbiri au participat : Ion Pă- 

| țan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul co

I merțului exterior, George Ma
I covescu, ministrul afacerilor 
i externe, loan Avram, ministrul 

industriei construcțiilor de ma
I șini grele, consilieri și experți.

Din partea sanmarineză au 
participat : Gianluigi Berii, se
cretar de stat pentru afacerile 
externe, Giuseppe Lonfernini, 
secretar de stat pentru aface- 

| rile interne și programare, 
Remy Giacomini, secretar de 
stat pentru finanțe, bilanț, co
merț și artizanat, Francesco 
Vali. ministrul industriei și a
griculturii, consilieri și experfi.

A fost prezent Pompiliu Ce- 
lan. consulul Republicii Socia- 

I liste România în Republica San 
Marino.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră de cordialitate și înțelegere 
reciprocă, a fost examinat sta
dial relațiilor dintre România 
și San Marino și a avut loc un 
schimb de păreri asupra prin
cipalelor probleme internațio
nale de interes reciproc. Părțile 
au evidențiat aspirațiile lor co
mune pentru pace și destindere 
internațională, precum și dorin
ța comună de a consolida în 
viitor legăturile de prietenie 
dintre România și San Marino, 
de a întări contribuția celor 
două țări la cauza păcii și secu
rității internaționale și la dez
voltarea cooperării între toate 
statele.

DE LA BORDUL AVIONULUI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a trimis domnului Giovanni Leone, 
președintele Republicii Italiene, următoarea 
telegramă :

Părăsind teritoriul Italiei, doresc să vă 
exprim, în numele meu și al soției mele, cele 
mai calde mulțumiri pentru ospitalitatea de
săvârșită de care ne-am bucurat pe pămîntul 
frumoasei dumneavoastră țări.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, 
convorbirile pe care le-am avut vor contribui 
la întărirea prieteniei și dezvoltarea pe mul
tiple planuri a relațiilor româno-italiene, în 
interesul celor două popoare, al cauzei co
laborării și păcii in Europa și în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa 
dumneavoastră și întregului popor italian 
prieten urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate și pace.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a trimis domnilor Francisco Maria 
Francini și Primo Bugli, Căpitani Regenți ai 
Republicii San Marino, următoarea tele
gramă :

La părăsirea teritoriului Republicii San 
Marino, doresc să vă mulțumesc cordial pen
tru primirea plină de căldură și ospitalitatea 
aleasă de care ne-am bucurat în tot timpul 
vizitei pe pămîntul țării dumneavoastră.

Cu convingerea că legăturile de prietenie și 
colaborare dintre țările și popoarele noastre 
vor cunoaște o dezvoltare continuă doresc să 
vă adresez dumneavoastră, și, prin dumnea
voastră. harnicului și entuziastului popor 
sanmarinez cele mai calde urări de sănătate 
și fericire, de progres și prosperitate.

Cele două părți au apreciat 
pozitiv stabilirea raporturilor 
oficiale dintre ele, la nivel de 
reprezentanțe consulare* în a
nul 1968. Constatînd cu satis
facție evoluția pozitivă a rela
țiilor dintre Republica Socia
listă România și Republica San 
Marino, ambele părți au expri
mat dorința de a găsi căile și 
formele cele mai potrivite pen
tru dezvoltarea acestora în vii
tor, îndeosebi în domeniile 
cultural, artistic, turistic și 
sportiv.

în dorința de a da o bază 
trainică și de perspectivă ra
porturilor bilaterale româno- 
sanmarineze, cele două părți au 
convenit să analizeze posibili
tatea încheierii, intr-un viitor 
apropiat, a unui aranjament de 
colaborare în domeniile oalta- 
ral-artistic, turistic și sportiv.

In cadrul convorbirilor, cele 
două părți au expus direcțiile 
principale ale politicii externe 
a țărilor lor și au procedat la 
un larg schimb de păreri asupra 
principalelor probleme interna
ționale actuale, în special cele 
privind securitatea și coope
rarea în Europa, constatînd cu 
satisfacție existența a numeroa
se puncte de convergență.

Din partea sanmarineză s-a 
exprimat respectul și aprecierea 
față de activitatea internaționa
lă a Republicii Socialiste Româ
nia, consacrată păcii, securității 
și cooperării internaționale.

Din partea română s-a expri
mat respectul și aprecierea pen
tru politica de neutralitate de 
îndelungată tradiție, dusă de 
Republica San Marino.

Apreciind pozitiv rezultatele 
înregistrate la reuniunea multi
laterală pregătitoare de la Hel
sinki, cele două părți s-au pro
nunțat pentru convocarea, în 
perioada imediat următoare, cK 
mai repede posibil, a Conferin
ței pentru securitate și coope
rare în Europa, realizîndu-se 
astfel un pas important pe ca
lea statornicirii unui climat de 
destindere, încredere și colabo
rare pașnică între statele conti
nentului.

Părțile au subliniat, de ase
menea, importanța pe care ar 
avea-o adoptarea de către sta
tele participante la conferință a 
unui document care să consfin
țească normele și principiile 
dreptului internațional ce tre

buie să guverneze relațiile din
tre toate statele continentului, 
precum și luarea unor angaja
mente solemne de respectare a 
acestora.

Ele au fost de acord că prima 
conferință trebuie să ajungă la 
înțelegeri care să contribuie la 
dezvoltarea largă a cooperării 
în Europa prin extinderea le
găturilor economice, comercia
le, tehnico-științifice, culturale 
«i artistice, i amplificarea schim
bului de informații și a colabo
rării în domeniul protejării și 
îmbunătățirii mediului înconju
rător.

Cele două părți au subliniat, 
de asemenea, importanța reali
zării de progrese în domeniul 
dezarmării generale și. în pri
mul rînd, al dezarmării nuclea
re, pentru întărirea securității, 
stabilității și încrederii pe con
tinentul european și in întrea
ga lume.

Subliniind necesitatea partici
pării tuturor statelor — mici, 
mijlocii și mari — fără nici o 
deosebire și pe bază de depli
nă egalitate, la dezbaterea și 
soluționarea problemelor care 
confruntă întreaga omenire, cele 
două părți au exprimat hotă
rîrea lor de a acționa în conti
nuare pentru accentuarea cursu
lui nou, pozitiv ce se conturea
ză in viața internațională. In a
cest context, ele s-au pronunțat 
cu fermitate pentru stingerea 
focarelor de încordare și con
flicte care mai dăinuie în dife
rite zone ale lumii, pentru so
luționarea pe cale politică a |u- 
turor problemelor litigioase din
tre state, pentru destindere, 
pentru creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite și a 
altor organizații internaționale, 
pentru întărirea păcii și colabo
rării între toate națiunile.

Părțile au reafirmat, de ase
menea, importanța menținerii 
păcii si dezvoltării cooperării 
între state, bazate pe libertate, 
egalitate și justiție internațio
nală, și au subliniat necesitatea 
respectării stricte a principiilor 
dreptului internațional, egalita
tea în drepturi a muror state
lor, dreptul fiecărui stat la e
xistență liberă, la suveranitate 
și independență națională, a
vantajul reciproc, obligațiile tu
turor statelor de a nu interveni 
în afacerile interne sau externe 

ale altui stat și de a nu recurge 
la amenințarea cu forța sau la 
folosirea forței împotriva altui 
stat, precum și dreptul fiecărui 
popor de a decide singur asupra 
destinului său.

Avînd în vedere importanta 
contribuție a contactelor perso
nale și a schimbului de păreri 
dintre factorii de răspundere ai 
celor două țări, la dezvoltarea 
colaborării bilaterale, la întă
rirea continuă a încrederii, sti
mei și respectului reciproc din
tre popoarele român și sanma- 
rinez, cele două părți și-au 
exprimat via lor satisiacție 
pentru convorbirile lor rod
nice, prilejuite de vizita o
ficială a președintelui Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu — prima vizită a 
unui șef de stat român in San 
Marino —' eveniment de deose
bită semnificație in relațiile 
bilaterale româno-sanmarineze 
și au reafirmaț hotărîrea lor de 
a continua și în viitor aseme
nea contacte, în interesul celor 
două popoare, al păcii și secu
rității în Europa și in întreaga 
lume.

Șeful statului român a adre
sat căpitanilor regenți mulțu
miri cordiale pentru primirea 
prietenească și călduroasă in 
Republica San Marino.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a invi
tat pe Căpitanii Regenți, ai Re
publicii San Marino să facă o 
vizită oficială în Republica So
cialistă România. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere. Data 
vizitei urmează să fie stabilită 
pe cale diplomatică.

0 manifestare 
tradițională

Tradiționala manifestare 
cultural-artistică și sportivă 
a uteciștilor din sectorul 3 
al Capitalei, „Festivalul Pri
măverii", desfășurat la com
plexul sportiv „Metalul", a 
fost ieri capul de afiș al 
Săptămînii „Primăvara cul
turală bucureșteană". Tinerii 
din întreprinderile și școlile 
din sector, invitați din Capi
tală au umplut tribunele 
stadionului și spațiile din 
jur, fiind prezenți, încă de la 
primele ore ale dimineții, la 
finalele unor pasionante pro
be sportive, aplau-diud în 
continuare, parada sportivi
lor, a tinerilor din detașa
mentele de pregătire pentru 
apărarea patriei. Partida de 
fotbal a divizionarelor B, 
Metalul—București și Metalul 
Plopeni, demonstrațiile spor
tive din pauza meciului, e
xecutate de componenții clu
bului gazdă, finajele de 
handbal, volei (băieți și fete), 
crosul tineretului, ca și spec
tacolele unor formați de mu
zică populară și ușoară, fo
cul de tabără au fost tot a- 
titea momente de atracție 
ale unui program variat, mi
nuțios pregătit, din care ti
nerii au avut ce alege cu 
satisfacție.

V. R.
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PREȘEDINTELE NIMEIRI

KHARTUM 27 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Demo- 
cr atice Sudan, generalul Gaafar 

a.—.med Nimeiri, a primit 
delegația Partidului Comunist 
Român. condusă de Mihai Gere, 
membru supleant al Cornitetu- 

Executiv, secretar al C.C. al 
P-C.R- care face. în prezent, o 

n această țară, la invita- 
riunii Socialiste Suda-

CONFERINȚEI«

Oaspetîi r?—âr.: k-aJ î~tHr.it 
ra Sayed Ahmed Abdelhalim, 

al Biroului Politic și 
secretar a! U.S.S-, Mahdi Musta
fa Ei Hadi, membru al Biroului 
Pc’.iuc. secretar pentru probi e- 
rre internaționale. cu alți 
membri din conducerea parti
dului si reprezentanți ai orga
nizat! fior de masă. Au fost a- 
bcrd«:e ur.ele aspecte privind 
relațiile bilaterale, pe plan po- 
liâe, economic și în alte domenii 
de activitate.

Mitingul de la Casa 
a studenților din

de cultură
București

Sîmbătă dupâ-amiazâ, a avut loc la Casa de cultură a 
denților din București un miting organizat cu ocazia „Zilei 
berării Africii". Au participat tineri muncitori, elevi și studenți 
bucureșteni, precum și studenți străini care se pregătesc în insti
tutele de învățămînt superior din Capitală.

stu- 
eli-

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul ion Sasu. secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., președintele 
Consiliului U.A.S.C. din Centrul 
universitar București.

A luat cuvîntul Ioan Bari, se
cretar al Consiliului U.A.S.C.R., 
care, din partea Comitetului 
Executiv al Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din 
România, a tuturor studenților 
și tinerilor din patria noastră, 
a transmis colegilor din țările 
africane, tineretului și popoare
lor de pe acest continent un 
călduros salut de prietenie și 
solidaritate internațională cu 
prilejul zilei eliberării Africii. 
După ce s-a referit pe larg ia 
lupta Încununată de succese a 
popoarelor africane împotriva 
jazului colonial, la profundele 
transformări 
și culturale 
independente 
Organizației ___ _
in cei zece ani de existență, la 
soluționarea unor importante 
probleme de pe continentul a- 
frican. vorbitorul a subliniat că 
partidul și statul nostru, po
porul român, tînăra generație 
a României socialiste au urmă
rit și urmăresc cu viu interes 
evoluția generală a statelor a- 
fricane independente, exprimîn- 
du-și simpatia și solidaritatea 
militantă cu mișcările de eli
berare națională, cu lupta pli
nă de sacrificii a popoarelor 
africane pentru cucerirea si 
consolidarea independenței. Vi-

economice, sociale 
din noile state 
si la contribuția 
Unității Africane,

zita efectuată în primăvara a- 
nului trecut în mai multe țări 
africane de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezintă 
un moment de o deosebită im
portanță și semnificație în isto
ria relațiilor de prietenie care 
leagă poporul român de po
poarele africane.

Referindu-se la bunele relații 
de prietenie și solidaritate exis
tente intre poporul român și 
popoarele Africii, vorbitorul a 
evidențiat dezvoltarea și întă
rirea legăturilor organizațiilor 
de tineret și studenți din 
România cu organizațiile pro
gresiste și democratice din ță
rile africane. Tînăra generație 
din România socialistă, expri- 
mindu-și adeziunea față de po
litica internă și externă a par
tidului și statului nostru, este 
ferm hotărîtâ să sprijine cu 
aceeași consecvență, ca și pînă 
acum, eforturile pentru extin
derea relațiilor de colaborare 
și solidaritate între poporul ro
mân și popoarele Africii. Așa 
cum se arată în mesajul pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, adresat Or
ganizației Unității Africane cu 
prilejul celei de-a X-a aniver- 

„România este ferm hotă- 
să acorde în continuare

întregul său sprijin politic, di
plomatic, moral și material sta
telor africane și mișcărilor de 
eliberare națională din Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau, Na
mibia în lupta lor justă pentru 
libertate și progres social, pen-

tru înfăptuirea năzuințelor lor 
fundamentale. Guvernul și po
porul român condamnă cu fer
mitate politica de discriminare 
rasială și apartheid dusă de re
gimurile rasiste din Africa de 
sud și Rhodesia, sprijină cauza 
dreaptă a mișcărilor antira- 
siste".

Sintem bucuroși — a spus 
în continuare vorbitorul — că 
în institutele de învățămînt su
perior din țara noastră, alături 
de studenții români, învață și 
se pregătesc pentru a deveni 
specialiști cu înaltă calificare 
un număr mereu crescînd de 
studenți din țările Africii. Dînd 
expresie sentimentelor de prie
tenie și solidaritate ale studen- 
țimii române, U.A.S.C.R. va 
depune eforturi pentru dezvol
tarea și intensificarea legături
lor de colaborare, în spiritul 
respectului reciproc, dintre stu
denții români și cei din țările 
africane.

In încheiere, vorbitorul a urat 
tinerilor, tuturor popoarelor de 
pe continentul african, noi suc
cese în lupta pentru lichidarea 
ultimelor rămășițe coloniale, 
pentru cucerirea și consolidarea 
independenței naționale, îm
potriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru un viitor de pace și 
prosperitate.

Sentimente de profundă prie
tenie și solidaritate ale tinerei 
generații din România cu lupta 
popoarelor, tineretului și stu
denților din țările Africii au 
exprimat și Nicolae Foia, 
muncitor la Uzinele de utilaj 
chimic „Grivița Roșie", Adrian 
Ștefănescu, elev la Liceul „Dr. 
Fetru Groza" și Manuela Bo- 
rundel, studentă la A.S.E.

GH. $.
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panții vor dezbate probleme le
gate de cooperarea și securitatea 
ea rope ană îndeosebi colaborarea 
intre statele situate in nordul 
Europei si in bazinul Mării 
Baltice.

Informațiile care ne parvin de Ia Helsinki indică o acrele- 
are a ritmului de lucru în cadrul reuniunii pregătitoare in 

vederea conferinței general-europene. Consultările au dobindil 
un accentuat caracter concret, fiind axate pe elaborarea finali 
a documentelor ce vor fi supuse forului european — care, la 
nivelul miniștrilor de externe, urmează să se întrunească ia 
cel mai scrut timp cu putință, în săptămini imediat apropiate- 
întîlnirile din capitala finlandeză se prelungesc pină ia ore 
tîrzii, cind noaptea coboară peste calmul oraș nordic. Cores
pondenții aflați la Helsinki scriu despre „ședințe-maraton“, 
despre orele nesfîrșite în care diplomații din cele 34 de «tate 
ale continentului își pun de acord punctele de vedere asupra 
problemelor de bază ce privesc viitorul Europei. Desigur, ore
le afectate convorbirilor sînt un indiciu al efortului depus 
a se reglementa în timp util dosarele in suspensie, dat
termenul fixat pentru încheierea acestei etape a lucrărilor — 
prima zi a lunii iunie. Dar. dincolo de „ședințele-maraton”, *- 
cuvine să consemnăm rezultatele înregistrate in direcția com
pletării directivelor privind cele patru capitole ce alcătuiesc 
ordinea de zi a proiectatei conferințe.

Adoptarea regulilor de procedură dobindește o semnificația 
deosebită pentru grăbirea pregătirilor. In fond, aceste reguli 
nu au un caracter tehnic-organizatoric, ci sint de cea mai 
mare importanță politică pentru reușita strădaniilor dedicate 
făuririi unui trainic sistem de securitate europeană- Problema 
procedurală și-a vădit de altfel, isemnătatea chiar de la înce
putul consultărilor multilaterale de la Helsinki. Consensul rea
lizat atunci, care a avut la bază propunerile prezentate de 
România, a exercitat o certă influență pozitivă, creindu-se un 
cadru fertil pentru o dezbatere constructivă, desfășurată in 
condiții de deplină egalitate a tuturor participanțiior. S-a do
vedit în practică rolul decisiv pe care îl are pentru reușita 
unei reuniuni situarea la fundamentul ei — și, evident, scrupu
loasa respectare în practică — a unor reguli de procedură 
democratice, fare să consfințească un statut egal pentru toate 
delegațiile.

In esență, deciziile din noiembrie 1972 — cind, Ia Helsinki, 
a început faza exploratorie a convorbirilor — au fost reafir-

Ș mate în regulile de procedură destinate conferinței general- 
J europene. Principiul major — de o indiscutabilă valoare pob- 

tic* — este acel* al oarticipârii cu depline drepturi a tuturor 
§ statelor interesate, indiferent de sistemul lor politic «i sociaL 

de dimensiuni, nivel atins pe pianul dezvoltării, ce apartenență 
Ș sau neapartenență la alianțe militare- Textul adoptat relevă 
§ că statele iau parte la conferință ca state suverane <i inde- 
Ș pendente deplin egale și că această conferință are loc in afara 
§ cadrului alianțelor militare. In corelație directă cu acest prin- 
5 cipîu, se prevede dreptul fiecărui stat de a participa ia toate 
§ formele de activitate și în toate organele conferinței fără a se 

practica nici un fel de discriminare de orice natură ar fi. A- 
Ș dop tarea regulii rotației în conducerea lucrărilor conferinței 

aprofundează ideea egalității tuturor statelor participante, de- 
oarece în acest mod absolut toate delegațiile vor avea posibi- 

ș litatea să fie prezente nu namai in sala dezbaterilor, ci și în 
instanțele menite să dirijeze activitatea conferinței. In sfirșit 

§ o componentă de maximă importanță a regulilor de procedură 
o constituie consensul. Adoptarea hotăririior pe baza consen- 

§ sului — adică cu consimțămintul tuturor participanțiior — 
Ș conferă fiecărui stat garanția că nu vor fi lezate interesele sale 

vitale, că se vor respecta drepturile suverane ale fiecărei n>- 
țiuni.

în procesul pregătirii conferinței pentru securitate și coope- 
§ rare definitivarea regulilor de procedură se inscrie ca un mo- 
*5 ment pozitiv. Ultima sâptămînă — prin bilanțul înregistrat 
S de consultările din capitala finlandeză — a dovedit că dezi- 
Ș deratul convocării imediate a conferinței general-europene este 
Jj pe deplin realist, chiar dacă o serie de probleme nu și-au găsit 

încă soluționarea. în săptămîna aceasta s-au abordat și aspec- 
Ș lele instituționale ale conferinței și problema creării unui orga- 

nism permanent consultativ care să asigure continuitatea efor- 
turilor destinate făuririi unui trainic sistem de securitate euro- 
peana. Reprezentantul român a fost desemnat prin consens co- 
ordonator al comitetului de redactare care să elaboreze, în 

§ zilele următoare, directivele pentru acest punct al ordinei de 
zi. Continua activitatea și * .
du-se ritmul, pentru a se realiza formele finale ale documeo- 

ș telor.
§ Desfășurarea reuniunii 

încurajatoare, evidențiind t----------- .— ------------ F-------
Ș fundarea dialogului statelor de pe continent in vederea rea- 

lizării aspirației popoarelor — asigurarea securității europene. 
§ Tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Noi sintem convinși 
Ș că rezultatele care s-au obținut pe calea destinderii pot fi ex- 
$ tinse, că stă în puterea popoarelor — unite — să asigure ca 
§ în Europa, pe planeta noastră, să fie instaurate relații noi me- 

nite să chezășuiască egalitatea, libertatea și fericirea fiecărei 
națiuni".

Ș EUGENIC OBREA
£̂ /iinHHnnnNnnuiN/iiiHnnnnnnnnnn

în alte grupe de lucru, intensificin-

de la Helsinki este, fără îndoială, 
posibilitățile existente pentru apro-

r//z////>\

Convorbiri franco-italiene
Miniștrii afacerilor externe ai 

Italiei și Franței, Giuseppe Me
dici și Michel Jobert, au avut 
sîmbătă, la Olbia, un schimb de 
vederi asupra relațiilor dintre 
cele două țări și a principalelor 
probleme internaționale. Au fost 
abordate, între altele, după cum 
informează agenția France Presse, 
convorbirile de la Helsinki con
sacrate pregătirii conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate 
și cooperare, consultările prelimi-

nare privind reducerea trupelor 
și armamentelor în Europa cen
trală, care se desfășoară la Viena, 
evoluția situației în Orientul A- 
propiat, raporturile dintre Piața 
comună și Statele Unite. Cei doi 
miniștri au examinat, de aseme
nea, o serie de probleme legate 
de vizita pe care președintele 
Giovanni Leone o va face în a- 
ceastă lună în Franța.

Cind rasiștii

in- 
fn

• DUMINICA, în capitala 
Siriei au fost comunicate re
zultatele alegerilor generale 
pentru desemnarea noului Con
siliu al Poporului, organul le
gislativ suprem ales pentru 
perioada următorilor patru 
ani, conform prevederilor- con
stituționale siriene.

Candidați] Frontului Național 
Progresist — din care fac uarte 
Partidul Ba as. de guvernămînt, 
Umaniștii arabi. Socialiștii a- 
rabi. Uniunea Socialistă Arabă 
si Partidul Comunist — au ob
ținut o victorie clara, cucerind, 
potrivit agențiilor TASs și 
Reuter, două treimi din crie 
186 de locuri ale viitorului for 
legislativ sirian.

La Întoarcerea sa de la 
Atena, unde a avut întreve
deri cu reprezentanți ai gu
vernului grec, Glafcos de
rides, președintele parlamen
tului cipriot și reprezentant 
al ciprioților greci la nego
cierile intercomunitare din 
insulă, a declarat că „per
spectivele reglementării pro
blemei cipriote sînt, în mo
mentul de față, încurajatoa
re". El a opinat că „încheie
rea unui acord nu este 
exclusă, condiția necesară 
fiind, insă respectarea prin
cipiului conform căruia 
dprul este un stat indepen
dent, suveran și unitar".

• ÎN CAPITALA Etiopiei s-a 
deschis, duminică, a X-a adu
nare la nivel înalt jubiliară a 
Organizației Unității Africane. 
Șeful statului nigerian, Y’akubu 
Gowon, a fost ales președinte 
al Adunării.

nomice, industriale și tehnice; 
semnat recent de cele două țări.

• Noul guvern 
iordanian

* Societate mixtă 
sovieto-vest-germană

Organizația sovietică 
mașexport" și firma 
mană „Anton ' 
ființat, la _________
mixtă „Neotype Tehmașexport 
G.M.B.H.".

Această primă societate mixtă 
sovieto-vest-germană, care ur
mează să desfacă în R.F. Ger
mania mașini poligrafice de 
producție sovietică, a fost crea
tă în cadrul oferit de acordul 
de dezvoltare a colaborării eco-

„Teh-
vest-ger- 

Olert" au în-. 
Koln, societatea

Noul guvern iordanian, prezi
dat de Zayd Rifai, a depus jură- 
mîntul în fața regelui Hussein. 
Cabinetul cuprinde 19 miniștri, 
dintre care cinci au făcut parte 
și din vechiul guvern. în afara 
funcției de prim-ministru, Zavd 
Rifai deține și portofoliile afa
cerilor externe și apărării. Fos
tul guvern a fost dizolvat după 
demisia, din motive de sănă
tate, a premierului Ahmed 
Lawzi.

• NUMĂRUL membrilor Par
tidului Comunist Francez a 
crescut, de la începutul anului 
1973 pînă la 15 mai, cu 46 387 
noi membri.

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

INVAZIE IN AMAZONIA
NHIIMhl SP4TIU
SOIIIIO IMKICU

al ziarului ..Pravda', șeful pre- 
gramelor internaționale ah 
N.A-S.A . Arnold Fratkin. a re 
leva: că. in cadrul vîitoruiu 
experiment spațial sovieto-axne- 
rican, o navă sovietică de u 
„Soiuz". cu doi cosmonauți 1 
bord, urmează a fi lansată * 
Cosmos la 15 iulie 1975. după 
care, la un interval de apro
ximativ șapte ore și jumătate, 
iși va lua zborul o navă spa
țială de tip „Apollo-. avind un 
echipaj de trei persoane.

Ia interviul său. reprezentan
tul N.A-S.A. a mai arătat că. in 
momentul de față, pregătirile 
pentru acest zbor au intrat in- 
:r-o fază ia care sin: experi
mentate aparatur.ie pentru asi
gurarea zborului cosmic in 
comun și sistemele de asigurare 
a condițiilor de viață pentru e- 
chipaje. fiind. lotodaxă. puse 
la punct diferite detalii ale ex
perimentului. A fost rezolvată, 
de asemenea, cu succes pro
blema tebrucă de principiu le
gată de componențele diferite 
ale atmosferelor aruficiaie din 
nava sovietica si cea amer:- 
oană. '

în legătură cu același expe
riment comun. Thomas Stafford, 
comandantul navei „Apollo', a 
da: următoarea apreciere viito
rului zbor i „Proiectul zborului 
„So. uz"-.. A polio" tși propune
țeluri nobile și umanitare. în
făptuirea lui va constitui un 
anort însemnat Ia asigurarea 
securității zborurilor cosmice, 
deci la cucerirea spațiului 
mic în scopuri pașnice".

sud-africani

In Brazilia a fost declanșat un semnal de a- 
larmâ. Personalități ale vieții publice brazilie
ne cer autoritâților să-și revizuiască atitudinea 
față de investițiile străine de capital în econo
mia națională, pentru a elimina orice depen
dență față de capitalul străin ce exploatează 
bogățiile țării.

oaopolunle străine 
— constata, recent, 
directorul Compa
niei braziliene
„Rondoo S.A." din 
Porto Alegre — 

instituit controlul asupra 
a numeroase întreprinderi bra
ziliene care nu au putut rezista 
concurenței firmelor străine. 
Companiile nord-amerieane și 
vest-europene. a căror prezență 
se face simțită in numeroase 
ramuri ale economiei naționale, 
și-au concentrat activitatea nu
mai asupra acelor sectoare la 
care pot obține profituri mari 
și imediate.

Astfel Amazonia, teritoriu ce 
reprezintă peste jumătate din 
suprafața Braziliei, a fost aca
parată. in mare parte, de către 
societăți străine. în nesfîrșitele 
păduri s-au instalat cu radare, 
avioane, elicoptere, trimișii so- 
r’etățiîor străine care jefuiesc 
fără milă bogățiile solului și 
subsolului Amazoniei. Consecin
țele acestei situații — remarca

un specialist brazilian — sint o 
exploatare nerațională a resurse
lor naturale, distrugerea fără dis- 
cernămint a florei și faanei, ce
ea ce înseamnă un imens pericol 
pentru echilibru) ecologic al te
ritoriului. Intensificarea activi
tății societăților străine deter
mină populația aborigenă sâ se 
transfere in alte regiuni ale ță
rii pentru a supraviețui.

La Rio nu există informații o- 
ficiale asupra numărului societă
ților străine care operează in sec
torul minereurilor „U.S. Steel" 
și-a început activitatea in 
Amazonia in 1966, cind elicop
terele ei survolau teritoriile din
tre riurile Yingu, Tocantins și 
Araguaia. oficiat in 
manganului, dar in 
in goană după fier, 
dimensiunile reale ale 
tului, care se întinde pe o su
prafață de 160 000 de ha., John 
Trimaine. reprezentantul fir
mei americane, a primit dispo- 
zițiuni să înceapă achiziționarea 
de terenuri. După numai doi ani.

căutarea 
realitate. 
Stabilind 
zăcămin-

apelind la specialiști in opera
țiuni de speculă, compania ame
ricană putea conta pe proprie
tatea asupra unei întinderi de 
M 000 de ha (legea braziliană 
permite cumpărarea a numai 
5 000 ha), o suprafață aproxima
tiv egală răminind in 
firmei braziliene „I 
Vale do Rio 
„U. S. Steel" 
din acțiuni

„Bethlehem_____ ___
siderat a| doilea consorțiu 
temațional al oțelului, s-a in
stalat solid la Amapa, pentru 
exploatarea zăcămintelor de 
mangan. Lista proprietăților 
consorțiului este foarte lungă : 
deține vechea mină de mangan 
..Amapa" (a patra din lume, cu 
30 000 tone rezervă) și noua mi
nă deschisă recent ; controlea
ză Institutul Regional pentru 
Dezvoltarea Amapei (I.R.D.A.) 
și a acaparat 51 la sută din ac
țiunile „Brumusa" (Bruynzeel 
Madeirsa s.p.a). cea mai mare 
societate de construcții din A- 
mazonia, care posedă în acest 
domeniu 90 la sută din produc
ția brută și 99.5 la sută din to
talul producției regiunii Amapa. 
Penetrația capitalului străin nu 
se limitează la exploatarea mi
nelor și pădurilor, ci există so
cietăți străine care controlează 
transportul și comerțul. Firma 
..Primar S.A." — cea mai puter
nică din sector — are o flotă de 
100 de nave, la care se adaugă 
încă două nave-fabrică. Inițial, 
ea făcea parte din grupul ame-

i miinile 
..Compania 

Doce". in care... 
deține 49 la sută

and Steel44, con- 
in-

reisaj nou în Amazonia

E. R. Grace Company" 
(care exploatează minele de co
sitor din Rondonia). Ulterior 
însă, s-a unit cu „Hans Dieter 
Works", firmă aparținînd unui 
mare indsutriaș vest-german.

In prezent, în Amazonia 
cursa pentru achiziționarea de 
terenuri devine tot mai frenetică. 
Din unele documente ale Depar
tamentului național al Braziliei 
rezultă că „Volkswagen" și „U- 
nion Paulista de Bancos" — dacă 
vor menține actualul ritm de a- 
chiziții — pînă la sfîrșitul anului

1973 vor stăpîni în Amazonia o 
suprafață de circa 180 000 km.p. ; 
firma „Suia Missu" posedă deja 
678 000 ha. și controlează 90 la 
sută din industria zahărului, iar 
compania japoneză „Toyomen- 
ka“, instalată sub numele de 
„Superfinese Madeiras Ltda" Ia 
izvoarele Amazoanelor, posedă 
320 000 ha și continuă să cum
pere noi terenuri.

Trebuie adăugat, însă, că pe 
această listă nu figurează toți 
noii mari latifundiari...

GH. SPRINȚEROIU

cos-
PROGRAMUL I

La Ambasada Republicii 
Socialiste România din Re
publica Federala Germania a 
avut loc o seară dedicată ani
versării a 125 de ani de la 
Revoluția din 1848. Au fost 
de față personalități politice, 
oameni de afaceri și de cul
tură din R.F.G., precum 
ambasadorul României 
Bonn, Constantin Oancea.

Gheorghe Pușcaș, atașatul 
cultural al Ambasadei, a vor
bit despre evenimentele anu
lui 1848 și semnificația lor 
istorică, după care a fost pre
zentat un film documentar 
românesc.

promit „prefaceri •••

9i 
la

Cum să modifici 
fără să schimbi ni
mic ? Guvernul Re
publicii Sud-Afri- 
cane crede că a gă
sit un răspuns la 
această dilemă, pre- 
zentînd spre apro
bare Parlamentului 
un proiect de lege cu 
privire la „drpntnl 
populației africane 
de a declara greva" 
Teoretic, 
respectiv 
„prefaceri ___
rale-, garantînd, 
țara 
caracterizată 
tr-o cruntă discrimi-

rasială, dreptu- 
sindicale ale

proiectul 
anunță 

structu- 
* în 

apartheidului, 
prin-

nare 
rile ________
populației de culoare. 
In practică însă... 
nu se schimbă ni
mic. Pentru că după 
prima frază afirma
tivă din proiect ur
mează un lung șir 
de negații care o 
anulează i nu sînt 
permise acțiunile 
sindicale ce pun în 
cauză legile existen
te (evident rasiale — 

se admit 
împotriva

n.r.), nu 
proteste 
actualului sistem de 
retribuție (după cum 
se știe, salariile albi-

lor Întrec cu mult pe 
cele ale negrilor), nu 
sînt legale grevele 
într-o serie de im
portante ramuri ale 
economiei (majorita
tea) și așa mai de
parte, specif-icîn- 
du-se, ca o ultimă și 
elocventă concluzie, 
că, de fapt, muncito
rii africani nici nu 
pot organiza vreo 
acțiune cindicală fă
ră... aprobarea prea
labilă a mai multor 
„autorități compe
tente".

ELIBERAREA (seriile IV—V) : 
Grădina Select (ora 19,45).

ULTIMUL CARTUȘ - Gala fil
mului românesc : Patria (ora 20), 
Modern (ora 18). Grădina Modern 
(ora 20).-

FATA BATRINA : Modern (ore
le 9; 11,K; 13,30). Popular (orele 
15.30; 13; 20,15).

CIPRIAN PORUMBESCU : Sala 
Palatului (ora 18), Capitol (orele 
9,30; 12,30; 16.15; 19.15). Grădins 
Capitol (ora 20).

OMUL NU E SINGUR : Lumina 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.30:
20.45),

ROND DE NOAPTE : Scala (O- 
rele 9; 11,15: 13,30; 16,15; 18.45: 
21,15), București (orele 9; 11,15: 
13,30: 16,30; 18,45: 21). Stadionul 
Dinamo (ora 20.15). Grădina Bucu
rești (ora -20,15).

BALADA PENTRU MARIUCA : 
Timpuri Noi (orele 9—20.15 In con
tinuare).

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21), Favorit (orele 9,15; 11,30: 
13,45: 16: 18,15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9: 11,15: 13.30; 16: 18,30; 20.45), 
Buzești (orele 9; 11,15; 13.30; 16:

20.30), Grădina Festival (ora 
20), Grădina Buzești (ora 20,15).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
Doina (orele 9.30; 11,30),

DOMNULUI PROFESOR. 
DRAGOSTE : Doina (orele 
15,30; 18: 20.30).

PE ARTPILE VTNTULUI î 
ceafărul (orele 10; 14,30: 19), 
dina Luceafărul (ora 20). Arenele 
Romane (ora 20).

CLASA MUNCITOARE ____
tN PARADIS : Central (orele 
12.30: 15: 17.30 : 20.15).

CIND LEGENDELE MOR : 
celsior (orele 9: 11,15: 13.30:
18.15; 20.30), Gloria (orele 8.30: 
13.30: 16: 18,30: 20,45).

CEATA : Bucegi (orele 15.45: 18: 
20.30). Miorița (orele 9: 11.15: 13.30: 
15.45: 18; 20 15) Grădina Bucegi 
(ora 20).

GRĂBIT! APUSUL SOARELUI • 
Gri vita (orele 9: 12.30: 16: 19,30)
Lira forele 15.30: 19).

DRUMURILE BĂRBAȚILOR 
Drumul Sării (orele 15.30; 18:
20.15).

TARA SĂLBATICĂ r înfrățirea 
(orele 15.30: 18: 20.15). Moșilor (o- 
rele 15.30: 18; 20.15). Grădina Mo
șilor (ora 2Q).

cu

Lu- 
Gră-

MERGE
10:

Ex-
16
11:

CU MTINILE CURATE : Viitorul 
(orele 16; 18; 20,15).

CE SE INTIMPLĂ DOCTORE ? : 
Volga (orele 9: 11,15: 13,30; 15,45;
18; 20,15), Arta (orele 15,30; 18;
20.15) , Grădina Arta (ora 20,30).

VERONICA : Cotroceni (orele 16; 
18; 20). Progresul (orele 9; 16;
18: 20).

ACEA PISICA BLESTEMATA . 
Aurora (orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18: 20,30). Tomis (orele 8,30; 11;
13,30: 16; 18.30; 20,30), Grădina Au
rora (ora 20). Grădina Tomis (ora
20.15) .

TECUMSEH : Dacia (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30). Vitan 
(orele 15,30; 18: 20.30), Grădina Vi
tan (ora 20).

EU NU VAD. TU NU VOR
BEȘTI. tu NU AUDE : Ferentari 
(orele 15.30: 17.45: 20).

RAPORTUL AGENTULUI
Pacea (orele 16: 18; 20).

NTCI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : Ciulești (orele 15.30; 18: 
20.3(1) Grădina Lira (ora 20).

BATRlNTT BANDIȚI : Floreasca 
(orele 15.30; 18; 20,15).

COWBOY : Munca (orele 15,30: 
18; Î0.15).

ELIBERAREA (seria a III-a) :
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Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).
MISTERUL DIN INSULA BAL- 

FE : Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

EXPLOZIA : Crîngași (orele
15.30: 18: 20,15).

ORGANIZAȚIA : Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

LUPUL MARILOR ; RĂZBUNA
REA : Unirea (orele 16; 19,30), 
Grădina Unirea (ora 20).

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Schitu Măgureanu) : JOC 
DE PISICI — ora 20; Teatrul „Ma
ria Filotti" Brăila (la Teatrul Mic) : 
HANGIȚA — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : RE
VISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19.30; (Sala Victoria) : TRASNITUL 
MEU DRAG — ora 19,30: SPECTA
COL DE SUNET SI LUMINA : 
POEZIA FLORILOR la Expo-Flora 
— Parcul Herăstrău — orele 20,30; 
21,15).

17,30 Curs de limba franceză. 
Lecția a 56-a reluare. 18,00 Telex. 
18,05 La ordinea zilei. Azi, jude
țul Ialomița. 18,20 Căminul. 19,00 
Ecranul. Emisiune de actualitate 
și critică cinematografică. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen. 1973 — 
an hotărîtor. 20,00 Cintecul săptă- 
mînii : Primul loc de pe pămînt, 
de Al. Mandy. 20,05 Reportajul 
săptămînii. împliniri — o familie, 
50 de ani împreună. 20,35 Roman- 
foileton : Femeia in alb (episodul 
V). 21,25 Revista literară TV. Ne
voia de a rîde sănătos. 22,25 24
de ore. 22,45 Luminile rampei. So
liști ai teatrelor lirice din Bucu
rești, Cluj și Timișoara.

PROGRAMUL II

20,00 Avampremieră. 20,05 Film 
serial pentru copii : Daktari (re
luare). 20,30 Dans și muzică din 
Japonia și R. P. Polonă. 21,00 Film 
documentar. Victor Iliu. 21.15 în- 
tîlnire pe platou. Emisiune mu- 
zical-coregrafică. 21,35 Film serial : 
Pe urmele lui Caplja — reluarea 
episodului V.
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