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însemnate
sporuri la

productivii;!
tea muncii

de

dealături 
activitatea

depășiri de

Patru din sectoarele de 
producție ale minei Lo- 
nea — I, II, III și V — aveau 
extrasă, ieri, peste sarcina 
de plan de la începutul 
lunii mai, cantitatea 
1792 tone de cărbune.

Consemnăm 
acest rezultat,
constantă a sectorului I al 
minei, care de la începu
tul anului a încheiat fieca
re lună cu
plan, rezultat obținut pe 
seama unor 
sporuri Ia productivitatea 
muncii. Minerii din briga
da condusă de MARIN 
CIUBĂR, de Ia abatajul 
cameră nr. 123 au depășit 
productivitatea fizică pla
nificată cu 680 kg/post, 
iar ortacii brigadierului 
STANCU ALBU de Ia aba
tajul cameră nr. 102 au 
sporit același indicator ca
litativ cu 690 kg cărbune 
Pe fiecare post prestat.

însemnate

Ce mai „fac" utilajele care stau ?

Depozitul gazdă onorabilă,
dar costisitoare

----------------------------------------------

- Cinci ai cu cine lucra, 
cum sa nu apaiu și rezultate 
bune i La aoar asia e ; fie
care să.și iaca cu tragere de 
inima îndatoririle, să-și înde
plinească conștiincios partea 
ce-i revine din totalul de ope
rații pe care le are de execu
tat la front brigada. Sint me
reu lăudați șefii de schimb și 
pe bună dreptate, dar mai e 
ceva : ce s-ar face ei singuri, 
fără ceilalți, fără vagonetari 
de exemplu ? Sint la fel de 
însemnați pentru formația de 
lucru. Să nu uităm nici o cli
pă că și noi am fost începă
tori. Iar acum conducem co
lective de brigăzi...

Fără îndoială că aceste 
convingeri depănate cu patos 
de robustul brigadier IOAN

Vizita președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, polarizează atenția 
opiniei publice, italiene, a cercu
rilor politice, care îi confe
ră semnificația unui eveniment 
de importanță majoră. Prin cu- 
vintul 
Leone, 
dă dă 
înaltei 
ducătorul statului nostru, față 
de România socialistă : „In per
soana dumneavoastră, Italia a- 
duce omagiul său unui mare 
popor, care, de-a lungul seco
lelor, s-a distins prin patrimo
niul său cultural și uman și 
care întotdeauna s-a inspirat 
din idealurile de civilizație, 
independentă și suveranitate".

întreaga desfășurare a pro
gramului din cea de-a doua zi 
a vizitei ilustrează în modul 
cel mai convingător dorința 
reciprocă a factorilor de răs
pundere din țările noastre de 
a da no-i valențe, noi dimensi
uni legăturilor de colaborare 
și prietenie româno-italiene,

pe 
e-

președintelui Giovanni 
însuși poporul țării gaz- 
expresia cordialității și 
considerații față de con-

Convorbiri

de a pune în evidență noi mij
loace pentru amplificarea lor, 
proiectîndu-le, totodată, 
planul larg al concertării 
forturilor pentru asigurarea u-
nui climat de securitate si
conviețuire pașnică pe conti
nentul european și în întreaga 
lume.

Momentul culminant al Zi
lei l-a constituit, desigur, sem
narea Declarației solemne co
mune, document de referință 
nu numai pentru viitorul lu
minos al raporturilor dintre ță
rile noastre dar și pentru via
ta internațională în ansamblul 
său, cancelariile diplomatice 
avînd la îndemina .un nou fac
tor de stimulare în vasta ope
ră de instaurare între state a 
unor relații întemeiate pe de
plina egalitate în drepturi si 
respectul mutual. Este o ilus
trare grăitoare a realismului 
politic, a faptului că în lumea 
de astăzi este pe deplin posi
bil ca țări cu orînduiri social- 
politice diferite să găsească 
puncte de convergență, o 
platformă comună în slujirea

nobilelor idealuri ale păcii si 
prieteniei între popoare.

In acest context s-au desfă
șurat și întîlnirile, convorbiri
le la nivel înalt româno-italie
ne cu președintele Republicii 
și cu primul ministru, la Pa
latul Quirinale și la Palazzo 
Madama, materializate în acor
duri și înțelegeri, care, prin a- 
plicarea lor în viată, deschid 
largi perspective colaborării 
bilaterale, conduc Ia trecerea 
lor > într-o etapă nouă, superi
oară.

Cu aceste considerații de 
ansamblu, să derulăm filmul 
vizitei :

...De la Palatul Quirinale, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
se îndreaptă spre locul cere
moniei care marchează un vi
brant omagiu adus celor care 
au luptat 
libertatea 
Hei.

Este o 
generos, 
străzile capitalei, acea „mira-

și s-au jertfit pentru 
și independența Tta-

dimineață cu soare 
scăldînd în lumină

(Continuare in pag. a 4-a)

oficiale între președinții
Nicolae Ceaușescu și Giovanni Leone

• Ne-am propus, să investi
găm modul în care sînt gos
podărite o parte 
cele materiale ale 
și anume, acelea 
sesc în momentul 
cate în cele două depozite — 
de utilaje și de materiale — 
din incinta minei.

O privire „de suprafață" ne 
permite să constatăm că spa
tiile încăpătoare ale depozitu
lui de materiale găzduiesc, 
așezate în ordine, toate cele 
trebuincioase pentru buna des
fășurare a muncii în subteran 
— echipamente pentru munci
tori și mai'ștrh piese de 
schimb și alte materiale — ce 
urmează a fi folosite cores
punzător destinației. Cu ajuto
rul tovarășei Elvira Toderaș, 
șefa depozitului, am descope
rit, însă, că nu toate materi
alele au o destinație precisă, 
așa cum ar trebui să se întîm- 
ple. Exemplificăm : 16 pini- 
oane pentru* sondeze, a 450 
lei/buc. sînt „intrate" în ma
gazie încă din 1971, fără 
să fi fost vreunul întrebuin
țat ; 10 roți dințate, intrate 

-- -în- hms februarie 1972, în va
loare, fiecare, de 1 140 lei, nu 
au fost folosite iar 5 242 kg de 
plasă minieră (stivuită în 
„țarcul" neacoperit al incin
tei), avînd costul de 7,40 
lei/kg (și culoarea ruginie !), 
stau imobilizate 
menea, din 1971. 
materiale ? Iată 
ocupă spațiile,

din mijloa- 
minei Dîlja, 
care se gă- 
de față sto-

depășite 
solî- 
s-au

prea

aici, de ase- 
Ce fac aceste 
ce fac : „Ne
Ie manevrăm

deseori, le înregistrăm, inven
tariem"... ne-a declarat . șefa 
depozitului. Pentru ce au fost 
achiziționate, de ce stau ne
folosite ? — „Au fost coman
date de compartimentul apro
vizionare al unității in urma 
cerințelor exprimate de con
ducerile sectoarelor" — ne-a 
relatat Mircea Cuteanu, teh
nician cu aprovizionarea. 
Apoi: „Motivul pentru care
nu sînt folosite nu îl cunosc 
exact, dar cred că ori n-au 
trebuit niciodată, ori sînt în 
momentul de față
moral". Și totuși au fost 
citate de la furnizori, 
făcut cheltuieli I ? I

— Explicația este că 
ușor au fost lansate comen
zile, cu multă larghețe s-au 
consumat fondurile bănești 
ale unității, ne-a comunicat 
economistul principal Șerban 
Neghea. Pentru a se asigura 
o rezervă de piese de schimb, 
în loc de 1—2 bucăți s-au ro
tunjit „nevoile" Ia 8—10—16. 
Dar nu numai atît: au fost 
cazuri în care necunoscînd e- 
xact situația din depozit, cei 
care lansează comenzile au 
cerut materiale pe care le 
posedam deja. Ca urmare, 
odată cu trecerea timpului, 
a crescut stocul cu materiale 
fără mișcare și cu mișcare 
lentă. In ianuarie a. c„ de 
pildă, după ultima inventarie
re existau în depozit materi
ale cu mișcare lentă și fără

mișcare în valoare de 726 000 
lei !

Situația este asemănătoare 
la depozitul de utilaje. Aici 
apar evidențiate în fișele de 
magazie, de cîțiva ani, utila
je al căror rost la mina Dîlja 
nu a fost înțeles niciodată.

De exemplu : un elevator 
pentru ridicat și stivuit lemn, 
în valoare de 19 396 lei, din 
1968 (în ultimul an prețul său 
a „scăzut" la 18 589 — pentru 
că s-a „pierdut" motorul) ; o 
colivie, din ’71, în valoare de 
19 650 lei ; trei vase de con
dens, din ’70, — a
lei/buc. ; 12 opritori de 
nete cu prețul cuprins 
9 și 12 mii fiecare etc.

Efectele negative ale 
tei blocări de valori materiale 
sint multiple. „Amortismen
tul pe care-1 plătim lunar pen
tru utilaiele disponibile este 
de 10 543 lei, ne-a declarat 
contabilul Gheorghe Șerbănes- 
cu. Cu 6 599 lei participă Ia 
aceste cheltuieli un transpor
tor TR 3 dat disponibil din 
luna iulie anul trecut. Nu 
știm ce inai caută Ia noi aces
te utilaje..."

Explicațiile primite de la 
inginerul Tiberiu Bindea, șef 
sector general, ne-au lămurit 
doar în parte asupra cauzelor 
generatoare ale stării de lu
cruri constatate. „Cel mai a- 
desea unele artioole ne sînt 
refuzate inițial de către fur
nizorii prevăzuți în planurile 
anuale de aprovizionare, pen
tru ca, apoi, să ne trimită to
tuși utilajul, pe care noi deja 
îl procurasem din altă jarte. 
La materiale e adevărat, că 
se stabilesc 
mai mari decît

Oamenii
de bază

ai

sectorului

7 695 
vago- 
între

aces-

uneori rezerve 
necesarul..."

Ing. Anton HOFFMAN

DEMETER din sectorul I al 
minei Paroșeni, și le-a însu
șit în îndelungata confrun
tare cu munca. De aceea, a- 
cum cind conduce citeva zeci 
de oameni, vrednicul și price
putul brigadier știe să-i pre- 
țuiască pe toți, deopotrivă, pe 
TOADER FARCĂU, pe 
GHEORGHE VRINCEANU, pe 
VASILE LUNGU și atîția alții 
despre care ne spune : „sînt 
băieții mei de bază".

...în primele două decade 
din această lună, la frontalul 
6 131 condus de loan Demeter 
se avansase cu 2 ml mai mult 
decit prevedea planul. Suc
cesul n-a temperat elanul or
tacilor ei, care știu să folo
sească orice prilej pentru a 
se autodepăși, a constituit un 
imbold, un îndemn de „mai 
bine" în finalul lunii. Ca ur
mare, în prima zi a celei de-a 
treia deeade, pregătindu-și 
riguros în toate detaliile des
fășurarea operațiilor, minerii 
Iui Demeter au încercat o per
formanță : REALIZAREA INTE-

Marți, 22 mai, au avut loc, 
la Palatul Quirinale, convorbi
rile oficiale între președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Italiene, Gio
vanni Leone.

Președintele Giovanni Leone 
l-a întîmpinat, în 
bronsino", pe șeful 
mân.

După o strîngere 
mină, președinții, împreună cu 
delegațiile celor două părți, au 
luat loc în jurul 
velor din „Sala 
di Lilla".

La convorbiri 
din partea română, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, George. Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, loan Avram, ministrul 
industriei Construcțiilor de ma
șini grele, Iacob Ionașcu, am
basadorul României la Roma, 
Gheorghe Oprea și Constantin

„Sala del 
statului ro

cordială de

mesei tratati- 
deglj Arazzi

a.u participat,

Mitea, consilieri ai președinte
lui Consiliului de Stat.

Din partea italiană, au luat 
parte Giuseppe Medici, minis
trul afacerilor externe, Nicola 
Picella, secretar general al 
Președinției Republicii. Rober
to Gaja, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, Federico Sensi, consilierul 
diplomatic al președintelui re
publicii, Antonino Restivo, am
basadorul Italiei la București, 
Roberto Ducci, Cesirio Guarz- 
zaroni, Mario Mondello, am
basadori, directori generali 
în Ministerul Afacerilor Ex
terne pentru problemele po
litice și, respectiv, economice 
și culturale.

In cadrul convorbirilor, cei 
doi președinți și-au exprimat 
deplina satisfacție față de e- 
voluția mereu ascendentă, pe 
multiple planuri, a relațiilor 
româno-italiene, apreciind că 
vizita șefului statului român 
in Italia reprezintă un moment

de cea mai mare importanță, 
care deschide o nouă etapă în 
dezvoltarea legăturilot dintre 
cele două țări și popoare. In 
context, s-a subliniat că există 
cele -mai favorabile condiții 
pentru oa între România și Ita
lia să se realizeze o amplă co
laborare și cooperare, în toa
te domeniile pe baza princi
piilor respectării suveranității 
și independentei naționale, e- 
galitătii în drepturi, neameste
cului în treburile interne si 
avantajului reciproc.

A avut loc, totodată, un 
schimb de vederi în probleme
le internaționale actuale. în
deosebi în ce privește situa
ția din Europa, relevîndu-se 
dorința comună a celor, da
tări de a întări conlucrarea 
dintre ele în vederea edifică
rii, pe continent. și în lume, a 
unui climat de destindere, os
ce și cooperare,

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțeleqere 
reciprocă și caldă cordialitate.

Ceremonia semnării Declarației
Solemne

Socialiste

H. ANTON

(Continuare in pag. a 3-a)
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Marți la prînz, la „Villa 
Madama", reședința Consiliu
lui de Miniștri, a avut loc 
ceremonia semnării Declara-» 
ției Solemne comune a Re
publicii Socialiste România 
și Republicii Italiene,

Declarația a fost semna
tă, din partea română,

' președintele Consiliului
Stat, Nicolae Ceaușescu, și de

de 
de

SALUTUL ADRESAT DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI, ION 6HE0R6HE MAURER

comune a Republicii
România și Republicii

Italiene
ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, iar din 
partea italiană — de Giulio 
Andreotti, președintele Con
siliului de Miniștri, și 
pe Medici, ministrul 
lor externe

Președintele
Ceaușescu și Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, au semnat apoi

Giusep- 
af aceri -

Nicolat-

Acordul de colaborare econo
mică, industrială și tehnică 
pe termen lung dintre Româ
nia și Italia. Din partea ita
liană, acordul a fost 
de Giulio Andreotti 
seppe Medici.

La solemnitate au
pat persoanele oficiale

semnat
și Giu-

partici-
ro-

(Continuare in pag. a 4-a)

Deschiderea lucrărilor

Lifer

UN FRUMOS SUCCES MUZICAL
AL PIONIERILOR DIN PETRILA

avut

Zilele trecute am primit o 
veste deosebit de plăcută de 
la Petriia, care ne sporește 
încrederea în talentul și po
sibilitățile artistice ale pio
nierilor — la concursul cul
tural-artistic al elevilor (una 
dintre fazele finale a
Ioc de curînd ia Deva) corul 
.Doina" al Școlii generale 
nr. 5 a lost distins cu pre
miul special al U.G.S.R. și 
titlul de laureat al Festivalu
lui. Este un foarte frumos 
succes al copiilor, succes ca
re umple de mîndrie și co
lectivul de cadre didactice 
de la această școală, 
rînd totodată, că in 
Jiului 
tistice

Dar, 
fineții 
tistică
de durată. Cu 
necesară unui 
se cere armonizare și nuanța
re, formarea posibilităților de 
interpretare complexă. La 
Școala generală nr. 5 din Pe
triia interesul pentru acest 
gen muzical e vechi și me-

se află capacităfi 
remarcabile.
in spatele acestei 
se află 
intensă

suge-
Valea 

ar

o muncă ar- 
sistematică și 
citit mai mult 

cor căruia i

reu constant. Ne-am 
profesorului TITU 
IU, director 
un iubitor al muzicii corale, 
de mulfi ani component 
corului muncitoresc din Petri
ia) pentru a cunoaște nu atît 
un succes evident, ci 
sistem de muncă.

— încă de la înființarea 
școlii noastre, în 1965, au e- 
xistat formații corale. Actua
la orientare am imprimat-o 
in 1971 cînd s-a înființat a- 
sbciatia corală „Doina". Ne 
propuneam atunci mai multe 
obiective printre care întă
rirea ansamblului coral, ex
tinderea 
I — IV, 
muzical 
acestora 
le rezultate 
locul întîi pe municipiu și, 
în acest an, titlul de laureați, 
distincție pe care o apreciem 
nu numai ca o răsplată, ci și 
o implicită invitație la mai 
mult.

Corul „Doina" l-am ascultat 
de mai multe ori și de fieca
re dată pare mai subtil, cu

al

adresat
GHERO- 

școlii (și

al

un

iul și la clasele 
activizarea grupului 
folcloric. In sensul 
au înflorit și prime- 

de două ori

elemente muzicale noi, de 
nuanță și acuratețe a sunetu
lui. Pregătit de patru ani de 
Vladimir Ureche (salariat al 
E. M. Petriia, un talentat și 
pasionat activist cultural) co
rul a făcut necontenite pro
grese. Mai întîi dirijorul a 
introdus un exceptional sis
tem de selecție, pentru a fi 
păstrată formația: in trimes
trul al Il-lea sint pregătiți e- 
levii din clasele I — IV pen
tru a înlocui pe cei din cla
sele terminale. Iată de ce s-a 
înființat și un bun grup vo
cal folcloric iar corul a păs
trat mereu un număr de 120 
de copii. Deși s-au întîmpi- 
nat și destule greutăți (cea 
mai importantă — lipsa unei 
săli de repetiții, ceea ce ne 
face să gîndim la oboseala 
copiilor, dar și la pasiunea 
lor), aspectul progresiv este 
evident. Posibilitățile inter
pretative se pot deduce din 
repertoriul bogat, foarte di-

Onorată asistență,
In numele guvernului Re

publicii Socialiste România, 
vă adresez un cordial sa
lul dumneavoastră, par- 
ticipanții la cel de-al XXI-lea 
Congres Internațional de Me 
dicină și Farmacie Militară, în- 
credințîndu-vă de satisfacția 
ce ne-o prilejuiește faptul că 
țara noastră găzduiește a- 
ceastă prestigioasă reuniune 
științifică.

Medicina, una dintre marile 
preocupări umane, a adus și 
aduce o contribuție de preț la 
apărarea sănătății omului, și 
prin aceasta la însăși manifes
tarea ființei umane ca forță 
hotărîtoare a progresului soci
etății. Indiscutabil că uriașa 
dezvoltare a științei în zilele 
noastre, ritmul mereu accele
rat al acestei dezvoltări des
chide și medicinei noi perspec
tive, creează tot mai largi po
sibilități pentru soluționarea 
marilor probleme pe care le 
ridică asigurarea sănătății. Fi
rește că aceste posibilități pot 
fi pe deplin valorificate numai 
printr-o muncă colectivă de 
mare amploare, la scară națio
nală și internațională, deoare
ce, cum bine se știe, știința nu 
are și nici nu poate să aibă

granițe. De aici necesitatea u- 
nui intens schimb de informa
ții și a unor largi contacte în
tre savanții tuturor țărilor.

Congresul dv. răspunde toc
mai unor asemenea necesități. 
Nu putem să nu relevăm, în a- 
cest context, importanța dome
niului căruia v-ați consacrat, a 
obiectivelor pe care le urmăriți.

Este bine cunoscut că medi
cina militară a apărut relativ 
tîrziu in istoria militară, ca o 
expresie a încercărilor de 
atenua caracterul inuman 
celei mai inumane forme
rezolvare a conflictelor dintre 
oameni pe care o reprezintă 
războiul. Sintem însă astăzi în 
situația de a constata că, 
torită unui șir de factori, 
tre care și apariția unor 
forme de război, anumite 
ceriri în această direcție
amenințate. Faptul este cu a- 
tît mai îngrijorător cu cît, în 
procesul dezvoltării științei și 
tehnicii, au apărut nenumăra
te procedee care permit inten
sificarea absurdă a terorismu 
lui sau practicarea genocidului 
la mari proporții. Iată de ce 
se impune o sporire a eforturi
lor pentru a păstra și dezvol
ta acele practici, norme, legi 
menite să contribuie la maxi-

a 
al 
de

da- 
în- 
noi 
cu- 
sînt

ma atenuare a consecințelor 
nefaste ale războiului.

In cadrul acestor preocupări, 
medicina militară se situează 
pe un loc de frunte. De aici și 
însemnătatea deosebită a ~ 
greșului dv. 
principalele 
Comitetului 
Medicină și 
care, în consens cu prevederi
le Convenției de 
cu recomandările 
Națiunilor Unite, 
tele exprimate în 
Internaționale ale 
precum și în Declarația de la 
San Remo din septembrie 
1971, își propune să traducă 
în viață principiile de drept 
internațional privind respecta
rea regulilor de protecție a 
persoanelor umane, victime a- 
Ie conflictelor militare.

Fără îndoială că lucrările 
Congresului dv. vor prilejui 
un interesant și util schimb de 
idei cu privire la unele proble
me principale ale medicinei 
militare contemporane și ca 
atare vor fi primite cu satis
facție de toți cei ce sint ani 
mâți de idealuri umaniste

Cu aceste gînduri vă urez 
deplin succes în munca nobilă 
pe care o întreprindeți.

Con- 
între 

ale 
de

E1 se înscrie 
manifestări 

Internațional 
Farmacie Militară

la Geneva, 
Organizației 

cu dezidera- 
Conferințele 
Crucii Roșii.

A

T. SPATARU

(Continuare in pag. a 2-a)

Echipa de control obștesc nr. 
37 din Lupeni, al cărei respon
sabil 
bicei 
tății 
și a 
în piața orașului în toate uni
tățile comerciale de aici.

La un control efectuat la 
unitatea C.L.F nr. 49 din piață 
(responsabil Marin Dogaru). 
toate ar fi fost bune și la lo
cul lor dacă... Dacă n-am fi 
găsit în magazia unității cir
ca 400 kg. de cartofi, pream- 
balați în pungi, dar... nepuși 
în vînzare deoarece — după 
spusele responsabilului — se 
primise dispoziție „verbală" 
să-i vîndă doar după masă 
(cartofii sosiseră cu o zi îna
inte : 868 kg) ; controlul se e-

sint, își exercită de o- 
controlul asupra activi- 

depozitului C.L.F. nr. 2 
celei ce se desfășoară

fectua în jurul orei 19, fapt 
ce ne determină să credem că 
responsabilul nu știe că ora 
19 (cînd in urma insistențelor 
noastre s-au pus cartofii în 
vînzare) nu mai poate fi 
considerată după-masă, ci sea-

însotind controlul obștesc

ștrangulare în aprovizionarea 
unităților de stat, practica ne
cinstită de dosire a mărfii de 
către unii din salariații unită
ților comerciale, atrage după 
sine automat ridicarea cu re
peziciune a prețului mărfii (a-

ră în toată regula. Și asta în 
timp ce, cu vreo două săptă- 
rnînii înainte, în oraș se resim
țea o lipsă acută de cartofi. 
Imediat ce cartofii s-au pus 
în vînzare, cumpărătorii ne-au 
adresat mulțumiri sincere, 
pentru că am intervenit, în- 
trucît pe piața neorganizată se 
vindea kilogramul de cartofi 
cu 5 lei. O remarcă : orice

celeași) pe piața neorganizată
In ac’eeași unitate, am mai 

găsit o cutie cu circa 10 kg. măs
line negre, calitatea extra. Cu 
ce scop erau dosite? Pentru un 
botez — aflăm de la responsa
bil. Sub tejghea — o pungă cu 
cartofi pentru o vînzătoare... 
Și uite așa. unii au 
de le prisosește iar al

ții nu au și sînt nevoiți

Congresului internațional 
de medicină

și farmacie militară
Sub înaltul patronaj al 

președintelui Consiliului ' de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, marți dimi
neața s-au deschis la Bucu
rești lucrările celui de-al 
XXI-lea Congres internațio
nal de medicină și farmacie 
militară. prestigioasă ma
nifestare științifică.

La lucrările Congresului 
participă peste 500 de dele
gați ai corpului medico-mili- 
tar din 50 de țări ale lumii 
iau part'e, de asemenea, re
prezentanți ai Comitetului 
Internațional de Medicină și 
Farmacie Militară, ai organi
zației Mondiale a Sănătății, 
Comitetului Internațional de 
Cruce Roșie, precum și ai 
altor organisme medicale 
internaționale. Actuala reu
niune dezbate probleme de 
un deosebit interes în dome
niul medicinei militare.

La ședința festivă de des
chidere a congresului au luai 
parte tovarășii Ion Gheorghe

Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste
Gheorghe Cioară, 
general al municipiului Bu
curești, general de armată 
Ion Ioniță, ministrul apără
rii naționale, acad. 
Burgheze, ministrul 
ții, prof. dr. docent 
Popescu, președintele 
societăților de științe medi
cale, generali și ofițeri.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a adresat participan- 
ților la congres, în numele 
guvernului Republicii Socia
liste România, un cordial sa
lut care a fost primit cu 
deosebit interes, cu vie 
satisfacție.

General de armată Ion Ioni- 
tâ ministrul apărării naționale, 
a deschis, apoi lucrările 
greșului.

Congresul își continuă 
baterile, timp de cinci 
in ședințe de lucru.

(Agerpres)

România, 
primarul

Theodor 
sănătă- 

Valerian 
Uniunii

Con-

dez- 
zile,

Mîine, în pagina
să dea pe kilogramul de car
tofi 5 lei în loc de 1,80 lei. 
De la bun început trebuie să 
spunem că cu toate investiga 
țiile noastre, pe responsabilii 
pieței nu i-arn găsit, în ziua 
controlului absolut de loc. 
Oare de ce am fost evitați ? 
Ca să nu-i întrebăm de ce 
ne-au promis cu o lună în ur
mă că vor instala panoul cu 
prețurile pe sortimente și cali
tăți și nu s-au ținut de cuvînl? 
Ca să nu-i întrebăm de ce 
ne-au promis atunci — asigu- 
rîndu-ne că e un caz izolat, 
cînd am găsit cîțiva producă-

Marin BLENDEA.
Lupent

(Continuare in pag. a 3-a)

Individ
colectivitate
• Ccr.t.ciul muncitoresc in 

acțiune (Cînd nici bunul 
simț nu mai ajută, intervi
ne drastic legea 1) ;

• Dăruire ;

• „Cîntecul de leagăn" al 
lui Petrișer (opinii) ;

* Marginalii Ia un pre -i 
public (De la false inten
ții umanitare. Ia egoism 
feroce).

i



2 Steagul roșu MIERCURI, 23 MAI 1973

Integrată în mișcarea social-politică europeană

Revnlutia din Țările Române are un specific propriu
izvorît din realitățile interne

Desfășurată pe fundalul 
mișcărilor revoluționare care 
au învolburat întreaga Europa, 
revoluția burghezo-democra
tică din Țările Române a fost 
in mod hotântor generată de 
factori interni, avindu-și pro
priile ei cauze și temeiuri, tră- 
gindu-și izvoarele de sevă din 
realitățile țării, din probelemele 
și necesitățile acute ale dez
voltării societății românești.

După cum este cunoscut, 
spre jumătatea secolului tre

cut, forțele de producție 
cunoscut o creștere tot mai 
pidă ; s-a înmulțit numărul 
telierelor și manufacturilor, 
crescut producția de 
produsele agriculturii au fost a- 
trase tor mai mult in sfera 
schimbului. Dezvoltarea 
vității economice era insa 
mai puternic afectară de vechile 
rinduieli feudale. Astfel, privile
giile economice și fiscale ale 
clasei feudale, servituțile care-i 
legau pe țărani de moșii în
grădeau libertatea ae acțiune a 
burgheziei pe tărim economic, 
frinau atit acumularea de ca
pital, cit și procesul de formare 
a muncitorilor.

Factorilor de ordin economic 
și social, care stînjeneau pro
gresul Țărilor Române, li se a- 
dăugau factori de ordin natio
nal. Astfel, Țara Românească 
și Moldova se aflau sub domi
nația imperiului otoman, iar 
Transilvania și Bucovina sub 
dominația imperiului habsbur- 
gic. Concomitent cu jefuirea 
sistematică a bogățiilor țării, 
stăpînirea străină se opunea re
alizării aspirațiilor poporului ro
mân de independență, unitate 
națională și integritate terito-

ci statului na-rială, de făurire 
țional unitar.

Desfășurindu-se în condițiile 
avintului revoluționar care a cu
prins întreaga Europă ia mij
locul secolului trecut, revoluția 
românească de la 1848 s-a in
tegrat acestui curent social- po
litic, constituind avanpostul cel 
mai înaintat al revoluției bur
gheze din sud-estul continentu
lui. Revoluționarii români au

obiective ți suunde condițiile 
biective ale mișcării revoluționa
re a poporului erau coapte și 
nu mai era așteptată decit 
seînteia care să aprindă și 
aici, în Europa de sud-est, 
flăcările revoluției.

Revoluționarii români au avut 
ei înșiși sentimentul apartenen
ței lor la marea familie u luptă
torilor revoluționari de pretutin
deni. Intr-un document emis

I

au 
ra- 
a- 
a 

mărfuri,

acti- 
tot

nvolutionor
întreținut strinse legături cu 
mișcările revoluționare din ce
lelalte țări ale europei, mill- 
tind activ pentru cauza libertății 
popoarelor a înțelegerii și 
conlucrării națiunilor. Integrați 
- prin reprezentanți ai lor 
mișcării de eliberare socială și 
națională europene, românii au 
fost prezenți in februarie 1848 
pe baricadele pariziene. Nicolae 
Bălcescu, aflat in acele zile la 
Paris, scriindu-i lui Vasile Ale- 
csandri, iși exprima entuziasmul 
față de revoluție și proclamarea 
Republicii, a»ind convingerea 
că „Revoluția va schimba fața 
lumii". De asemenea un grup 
de studenți români din Paris, la 
cîteva zile de la proclamarea 
Republicii, au adus guvernului 
provizoriu „încredințarea de a 
lor rimnatie".

Participînd la evenimentele 
revoluționare din Franța, tinerii 
români au fost stimulați să 
grăbească izbucnirea unor e- 
venimente similare în patria lor,

■

/

9
r I *w.

chiar (a 11 iunie 1848 m ziua 
victoriei revoluției la Bucu
rești, se scria că poporui ro
mân „SE INCORPORASE MA- 
REI FAMILII EUROPENE..." și 

A FRATERNIZAT CU 
POPOARELE". Poporul 
s-a alăturat celorlalte 
care luptau împotriva ------ |a

că „EL 
TOATL 
român 
națiuni 
despotismului. Referindu-se 
aceasta, ziarul „Pruncul Român' 
din 17 iunie 1848 scria că „PO
PORUL ROMÂN NU RĂMINE 

SURD LA CHEMAREA LIBERTĂ
ȚII, NU RĂMINE ÎNAPOI LA 
OBȘTEASCA LUPTĂ A NAȚIILOR 
ÎMPOTRIVA DESPOTISMULUI".
De altfel, de la început și 
pină la sfîrșit, cînd revoluția 
a fost înăbușită prin lovituri 
contrarevolu‘:onare venite din 
afară, evenimentele revoluțio
nare din Țările Române 
ca fiind cuprinse într-un 
mai larg, în lanțul unor 
cații europene.

Condițiile specifice din 
Române i-au determinat pe revo-

apar 
cadru 
impli-

Țările

Inovatorul
de.Se împlinesc 24 de mi 

cind s-a angajat ca muncitor 
necalificat în uzina noastră. 
Așii au trecut repede și o 
dată cu ei s-a maturizat, și-a 
ridicat necontenit pregătirea 
profesională în meseria de 
electrician. Mereu dornic de 
a ști mai mult. de a 
ii cit mai util societății, 
tînărul electrician își împar
te timpul la două preocupări: 
munca în uzină și studiul a- 
casă. Inovațiile și raționaliză
rile făcute de el .în produc-, 
tie, care se aplică și astăzi, 
au adus însemnate economii 
uzinei și au redus efortul fi
zic al muncitorilor. Acum 
cînd se lucrează la standul 
de încercare pentru curent 
continuu, la dispozitivul de 
strîns colectoarele la motoa
rele L.A.M.-4, la dispozitivul 
pentru strunjirea lamelelor de 
colector la conicitate pe 
strung, sau la curățirea bare
lor de la motoarele ou perie 
circulară, munca este mult 
ușurată și cu un randament 
îmbunătățit; operațiile se 
efectuează într-un timp mult 
mai scurt. Dacă cuptoarele 
electrice de la turnătoria de 
otel a I.U.M.P. funcționează 
azi fără întreruperi, acest lu
cru se datorește într-o în
semnată măsură inovatorului 
nostru care prin reproiecta- 
rea și reb.obinarea trasforma- 
torului de curent utilizat aici 
a făcut ca deranjamentele, 
frecvente pînă atunci, să fie 
înlăturate și să se realizeze 
totodată înseninate economii.

Un neobosit inovator, un 
competent și respectat ingi
ner, un bun conducător,, așa 
este, cunoscut acum comunis
tul Nicolae Biro,

Wilhelm LOJAD1 
muncitor — I.U.M.P.

Reamenajarea
canalului Cocs

in toamna anului trecut 
am scris despre inițiativa 
lăudabilă luată de gospodarii 
orașului Lupeni avînd drept 
scop curățirea de aluviuni a 
analului Cocs, lucrare care 

i cerul un mare volum de 
muncă menită șă ferească de 
furia apelor pîrîului ieșit din 
matcă, care, pînă la vărsarea in 
Jiu, făcea ravagii printre 
blocurile nr. 44 și 46, pe stră-

(Urmare din pag. 1)

oKALA A DOUA CICLURI De 
AVANSARE IN 24 DE ORE.

...La sfirșitul tilei se putea 
consemna că aspirația comu
nă se transformase, prin stră
daniile conjugate ale tuturoi 
membrilor brigăzii, intr-un act 
autentic. Judecata de dinain
te cu o zi devenise realitate : 
s-a avansat în frontal 2,5 ml. 
Combina 2 K-52 făcuse patru 
drumuri pe transportorul blin
dat, dintr-un capăt in altul 
al abatajului, tăind de fiecare 
dată din stratul dur sute de 
tone de cărbune.

...Nu numai loan Demeter 
iși apreciază, așa cum se cu
vine, oamenii cu care lucrea
ză. „L-am urmărit deseori pe 
Emanoil Chicideanu cum ma
nevrează combina, îmi spunea 
inginerul Radu Tomescu, șe
ful de sector. Sint convins că 
simte în virful degetelor, a-

.u.Miani lornăm sa utmarșascu 
icuiiMUvu unvr OMiecuvc mu< 

»i lup.:, cu u,re 
eumpenu. și in care se miouiau 
■>mri» pivurj.neie euueraru so
ciale cu ceie ale enoeraru na
ționale. rrogramui revoluționar 
al napunn romane a reueciot 
o prooremauca 
du-se pe « o 
rea onnduirii 
varea problemei agrare - la ni
velul stadiului de evoluție din 
acea vreme -, constituirea unui 
stat modem, dotat cu instituții 
aferente, instaurarea dreptății, 
libertății și egalității naționale 
și sociale și, pe de alta parte, 
unitatea statală și independen
ța.

Prin obiective și prin program, 
revoluția română de la 1848 se 
înscrie la loc de cinste in cadrul 
fenomenului revoluționar euro
pean.

Avînd la bază profunde cauze 
interne, răspunzînd cerințelor 
arzătoare ale societății româ
nești, acționînd pentru elibera
rea ei socială și națională, re
voluția burghezo-democratică de 
la 1848 din Țările Române a a- 
parținut, totodată, cauzei Înțele
gerii și conlucrării națiunilor. în 
consecință, ea are o însemnă
tate deosebită deoarece -'rfn 
programul și obiectivele sale e- 
sențiale, prin desfășurarea sin
cronică, prin gîndirea celor mai 
autentici reprezentanți ai săi și 
prin eforturile acestora de a o 
integra în mișcările vremii, poa
te fi socotită o parte a revolu
ției europene.

vasta, urrnann- 
parce miaiura 

îeuuaie, rezoi-

Prof. Ștefan MARINESCU, 
"liala județeană a Arhivelor 

Statului Deva

NOTĂ
Ți-e jena să nu dai...

Invitația la turism pedestru

CALEIDOSCOP
De Ia platoul 
carstic Padiș...

...situat la 1 200 rn înălțime 
în Munții Apuseni, se ajunge 
la un ținut de o frumusețe u- 
nică în Europa. Cunoscut sub 
numele de Cetățile Ponorului, 
el este format din 3 doline u- 
riașe Și un rîu subteran, ce 
curge printr-un tunel în lungi
me de 4 km. Trecerea prin do
line se face printr-un portal 
natural, înalt de 76 de metri, a 
cărui formă sugerează arhi
tectonica gotică. Ieșind la su
prafață, apele rîului subteran, 
de care sînt legate multe le
gende, formează o impresio
nantă cascadă.

Izvoarele 
intermitente

GEOGRAFIC
sâ între pinteni muntoși. O- 
riunde ai săpa in oraș, dai de 
sare. De altfel, salina de aici 
este cea mai mare și mai mo
dernă din țară. Muntele de 
sare de la Slânic constituie u- 
nul dintre cele mai impresio
nante fenomene natuale de pe 
continent, fn inima acestui ma
siv cristalin se află un lac for
mat prin inundarea unei stră
vechi mine, denumit de local
nici Grota Miresei. Este vestit 
însă lacul de la poalele acestui 
munte, care are calități tera
peutice remarcabile. Medicii 
au descoperit și o altă posibi
litate de utilizare a masivu
lui de aici. In galeriile salinei, 
se tratează cu succes afecțiu
nile asmatice, ca într-un veri
tabil sanatoriu subteran, în 
care medicamentul de bază îl 
constituie aerul încărcat cu 
cristale microscopice de sare.

O după amiază oarecare în 
unitatea de coafură de lîngă 
cinematograful „Cultural", Lu
peni. Unele cliente așteptau 
rîndul pe scaun, altele în pi
cioare, fiecare căutînd să-și o- 
moare timpul cum putea (ci
tind, discutînd cu vecina); fe
mei de diferite vîrste, de di
verse ocupații avînd însă ce
va comun. Mai exact legate 
printr-un gest săvîrșit de toa
te ca un ritual... Fiecare, du
pă ce achita bonul la respon- ' 
sabila unității se îndrepta spre 
coafeza care o servise, îi în
tindea chitanța introducînd în 
același timp în buzunarul ha-

latului alb cîteva monezi... 
bacșișul. Nu-mi amintesc dacă 
exista pe vreun perete obiș
nuitul afiș „nu primim bacșiș", 
dar m-aai adresat vecinei, 
spunîndu-j că fiind de curînd 
sosită în oraș, nu știu care-i 
obiceiul pe aici. Cît se dă 
bacșiș ?

— Cît vreți, îmi răspunse 
trei, cinci lei... depinde...

— Dv. obișnuiți să dati 
totdeauna ?

— Desigur, toate dau, 
jenă să nu dai...

— Dacă nici una n-ar 
dv. ce-ati face ?

— Ei, atunci s-ar schimba 
povestea, doar pentru asta au 
salar.

...izbucurile cum sint numite 
în popor — sint o raritate în 
Europa Centrală și răsăritea
nă. La noi în țară, pe teritoriul 
județului Bihor, există un ase
menea izvor, din care apa se 
ivește regulat, din 30 în 30 de 
minute. Izvorul funcționează, 
ca și cum ar fi acționat de 
un robinet. Izbucul bihorean 
este situat în munții Codrului, 
la 
la 
în

3 km de satul Ponoare și 
2 km de lacul Izbuc, aflate 
bazinul Crisului Negru.

Unul dintre cele 
mai interesante

în-

ti-e

da,

Definirea noțiunii 
de turist...

I

...atit de utilizată astăzi, 
este de natură mult mai re
centă decit s-ar putea crede- 
Termenul respectiv a fost for
mulat și recomandat a fi insusi’ 
pe plan mondial la 22 ianua 
re 1936, de către Comitetul de 
experți statisticieni ai Ligii 
Națiunilor. Asupra acestui ter 
men s-a revenit de mai multe 
ori : în anul 1950 la Dublin, 
in 1953 la O.N.U., precum și 
în cadrul unor conferințe Inter- 
națioanle, desfășurate -nh 
ausoiciile O.N.U., în anii 1963, 
1967, 1968 șl 1969, în diverse 
târî. In urma discuțiilor nurtat» 
tn cadrul acestor conferințe 
S-au recunoscut si s-au reco
mandat a fi utilizate cateao- 
riile : turist, vizitator, excursio
nist și vizitator în croazieră.

(Agernres)

orașe...
...din țara noastră, în ceea 

ce privește așezarea geografi
că, este localitatea balneocli
materică Slănic-Prahova. El se 
află la altitudinea de 411 m, 
într-o depresiune subcarpatică, 
udată de pîriul C!5n1c și prin-O. BERBECARU, 

Lupeni

Gheorghe

măsură să 
că lucra- 
întreruptă
— a

zile Parîngului și 
Șine ai.

Acum sîntem in 
informăm cititorii 
rea respectivă — 
în anotimpul rece
reluată și, continuată în 
susținut. Au fost aduse 
cile de beton necesare 
tru acoperirea canalului, iar 
o echipă de muncitori execu
tă lucrările aferente. Sperăm 
ca în curînd canalul să fie 
placat pînă la Jiu, grămezile 
de aluviuni îndepărtate stra
da Parîngului redată în în
tregime circulației, 
dreptul blocurilor 
află canalul, cu 
ce-l caracterizează 
să-și reamenajeze 
lor grădiniță de flori și co
vorul de iarbă verde.

Iar în 
unde ■ se 

hărnicia 
locatarii 

frumoasa

Margareta MICA, 
subredacția Lupeni

Dună placul
gestionarei

La magazinul C.L.F nr. 
din Petrila se mai practi-5 

că și ncum unele metode 
străine comerțului nostru. 
De pildă, recent gestionara 
unității. Maria Mihai, nu 
servea cartofi decît acelor 
cumpărători care acceptau 
să plătească și patru văpă- 
țîni de salată depreciată. De 
asemenea, acest magazin se 
deschide și se închide după 
bunul plac 
după orar, 
s-a deschis 
loc de 16, 
s-a fnchis, 
este de la orele 1.6 la 20 
Sîmbătă, 5 mai, magazinul 
a fost închis la orele 19, iar 
gestionara s-a dus în vizită 
la magazinul „Gostat" de 
unde s-a întors la orele 20 
și a tras obloanele

Zilele trecute, pe ușa uni
tății a fost lipit un anunț:

După

al gestionarei, r,U 
fn ziua de 4 mai 
Ia orele 16,30 în 
iar la ora 19,30 
deși programul

„închis, caz de boală" 
atîta muncă,. «

Acest fapi arată 
la respectiva unitate
rar cei însărcinați eu con
trolul activității de comerț

ă oe 
trec

Emilian DOBOȘ, 
muncitor — 

Preparați» Petrila

tunci cind apasă butoanele 
de comandă, fiecare zvîenire 
a ei cînd „mușcă" 
tul de rocă durâ. Cunoaște 
calitățile utilajului, 
:e-i poate cere”.

încredere unul in celălalt, 
ncredere în forța colectivă
- iată ce convingeri iți faci 
cunoscindu-l. Aceleași calități
- înțelepciune și hărnicie - 
le posedă și minerii IOAN 
PETRILA („e mic, dar țel mai 
iute" - așa il știu toți), IOAN 
''INT't A („cel moi bun coor
donator intre șefii de 
schimb"), CONSTANTIN DO. 
CA („cel mai operativ lăcătuș 
de ii ere a combinei 
transportoarelor și agregate
lor hidraulice"). Cu toții, apar
te și împreună, sînt „cei mai" I 
Ca urmare, brigada unui ve- 
teran al Văii Jiului - loan 
Demeter - este în aceaștă 
lună pe locul de frunte in
tre brigăzile miniere ale Pa- 
roșeniului.

din fron-

Și Știe

La semnalele critice ale ziarului

MOTIVĂRILE NU... CURĂȚĂ
Sau despre anomaliile în onorarea comenzilor de către 

chimică a cooperativei „Unirea"

„Roadele" 
nu prea se văd!

Referitor la articolul 
„Marfa ți ambalajul în ali
mentația publică" (apărut în 
ziarul „Steagul roșu" nr. 
7 251), conducerea întreprin
derii locale de stat pentru 
alimentația publică ne co
munică : „Starea de fapt 
privind ambianta în cofetă
riile noastre a fost cea sesi
zată în ziar, pentru care am 
luat măsuri de remediere a 
situației; a fost renovată co
fetăria „Carpați" (unitatea 
nr. 75) și dotată cu aparat 
de radio și picup ; s-a dispus 
repararea tuturor celorlalte 
aparate de radio din unită
țile noastre. In ceea ce pri
vește tonomatele, vă infor-

se 
foarte repede, 
costînd foarte 

Cei

măm, că s-a dispus înlocui
rea lor cu alte aparate fo
nice, deoarece acestea 
defectează 
reparațiile
mult, nefiind rentabile 
doi pictori decoratori anga
jați ai întreprinderii noastre 
au fost instruiți încă o dată 
în scopul ca ornnrea localu
rilor să se facă 4n limitele 
bunului Bust"

Și ? Care sint „roadele" 
dispozițiilor și instruirilor 7 
Că nu prea se văd !

„Spațiul ocupat 
abuziv a fost 

eliberat..."
Pe marginea articolului 

(apărut in ziarul „Steagul

roșu“ nr. 7 286 din 7 aprilie 
1973) intitulat „Care vine 
inai întîi", Consiliul popular 
al orașului Petrila (sub sem
nătura tovarășului vicepre
ședinte, ing. Dumitru Grun- 
ță) ne comunică : „Locuința 
repartizată tovarășului Pe'^u 
Dunăre a fost ocupată în 
mod abuziv de numltu’ A- 
drian Drucan. In «constă ••- 
tuație. a fost eliberată o de
cizie de evacuare și s-a Pro
cedat Ia eliberarea acestui 
spațiu, peirtnra'fi' >cu’»a. de* 
cel căruia i se repartizase".

Lucrări

curățătoria
Cazul cetățeanului Gh. N, 

care a apelat la Serviciile cu
rățătoriei chimice din cadrul 
cooperativei „Unirea" nu este 
unic. Unitatea nu-și respectă 
în multe cazuri obliqațiile de 
bună servire, așa după cum 
vom putea constata din cele 
ce urmează.

Cetățeanul in cauză a predat 
pentru curățire în ziua de 6 
aprilie un costum. I s-a spus 
să se prezinte pentru ridicarea 
lui după 10 zile. Infățișîndu-se 
în ziua de 18 a fost însă in
format că lucrarea nu este ga
ta, după curii a motivat respon
sabila Maria Jianu, din cauză 
că n-au avut soluție. Este a- 
mînat pentru un nou termen 
de 10 zile după care, prezen- 
tîndu-se în ziua de 28, munci
toarea, care făcea oficiul do 
predare-primife. responsabila 
fiind ocupată cu lucrări scrip
tice de încheiere a lunii, La 
țntrebat; „Vă cunoașteți costu
mul ?“ La răspunsul afirmativ, 
cetățeanul a fost introdus în- 
tr-rj încăpere alăturată ica să-și 
identifice costumul, Haina 
prezenta o pată evidentă. I s-a 
explicat că aceasta provine de 
la un nasture din materia) 
plastic al unui alt costum, ca
re s-a dizolvat în cursul ope 
rației de curățire și a fost în
drumat să revină,

Din cei zece cetățeni care 
s-au prezentat în unitate în zi
ua. de 28 aprilie, Intre orele' 

.10-11, tipar doi au reușit să-și 
reprimească hainele curățate.

In birou — atmosferă încăr
cată. Trei stud&nți străini ai
LM.P. doresc să-și ridice arti.
colele de îmbrăcăminte • date, 
la curățat. Cu chiu cu vai
ponsabila reușește să se
înțeleasă că nu sînt gata, 
tivul jnvopat: s-a defectat 
șina.

Inginerul A. T, solicită 
desiile date la curățit încă de 
la începutul lunii aprilie, Re
primește unul. Al doilea, i se 
spune că, nu este gata. Pleacă 
dar se reîntoarce și reclamă 
că lucrarea este 
litate.

Muncitorului 
cheatu 
i 
din 
domnește 
miner Ion Borșoș de la mina 
Dîlja a predat o haină cu so- 
licitarea să t se scoată unele 
pete de vopsea, lucrare care 
a fost angajată, pentru rare 
s-a încasat costul, pentru ca 
atunci cînd s-a prezentat s-o 
ridice să i se spună că din 
cauza slabei calității a soluției 
petele nu pot fi scoase. Pe bu
nă dreptate cetățeanul este in.

res- 
facă 
mo- 
ma-

par-

de slaba ca-

Toma Ure- 
C.F.R. nu 

se găsește costumul 
cauza dezordlnei ce 

în unitate. Maistru)

de la
găsește 

dezordlnei

dignat, reproșînd, de ce nu 1 
s-a spus acest lucru de la în
ceput, de ce a fost, nevoie să 
fie purtat pe drumuri o lună 
de zile. întrebare la care nu 
primești; răspuns. Indignat es
te și muncitorul Mihai Apostol 
do la sectorul minier Livezeni 
căruia i s-a ars o mînecă a 
hainei,

Multi cetățeni vin și pleacă 
nemulțumiți. Nu și-au reprimit 
hainele de la curățat deși ter- ' 
menele au foșt depășite, Moti
vele invocate de responsabilă 
— lipsa de soluție, slaba cali
tate a acesteia, defectarea ma
șinii, că obiectele nu s-au pri
mit curățate de la atelier, au 
fost restituite la atelier pentru 
retuș ș.a.m.d. - nu-f satisfac 
pe cliențl, Oamenii a.u plătit 
și vor să-și reprimească lu
crurile curățate în termenul 
stabilit

Problema felului cum unita
tea de curățătorie chimică 
boiangerle înțeleqe să-și res
pecte obligațiile fată de 
care apelează la serviciile 
nu este nouă. Iată de ce aștep
tăm din partea conducerii co
operativei un răspuns convin
gător.

Și
cei

el

Acțiune de vaccinai e

aparute 
în edituriV

a copiilor
Ministerul Sănătății 

la cunoștință că, pină 
mai se desfășoară, in intreaga 
țară, acțiunea de primă vac
cinare antivariolică a copiilor 
nășcuți intre 1 septembrie 
1971 și 30 aprilie 1972 și a 
restanțierilor din acțiunea din 
toamna anului 1972 care nu 
au depășit virsta de 24 de 
luni Se precizează că inter
valul intre vaccinarea antiva-

aduce 
la 31

riolică și oricare altă vaccinare 
sau revaccinare este de mi
nimum 30 de zile.

La această acțiune sint in
vitați a-și prezenta copiii la 
circumscripțiile teritoriale atit 
localnicii, cît și familiile cu 
domiciliu flotant sau care, in 
etapu de vaccinare, se află 
ocazional in localitate.

♦ Recent, fn editurile noas
tre au apărut cîteva lucrări 
din domeniul literaturi) tehni- 
co-ștllnțlflce. care rețin aten
ția 
se 
de 
de _ _ ____ ___
limbi : română, engleză, fran
ceză. germană șl \usă. El cu
prinde circa 11 000 de 
aparținînd diferitelor 
ale metalurgiei

cititorului Printre 
află ..Dicționarul 
metalurgie" vastă 
informare apărută

acestea 
poliglot 
lucrare 

tn cinci

termeni, 
ramuri

(Agerpres)

Pionieri în excursie
de 

cla-
In cadrul activităților 

pionieri programate la 
sa a V-a C de la Școala ge
nerală nr. 5 Petrila, 40 elevi 
au fost duminică tntr-o ex
cursie pe ruta Petrila, Tis- 
mana, Baia do Aramă, Tg. 
Jiu și retur. Au fost vizi-

tate mănăstirea Tismana, 
monumentele lui Constantin 
Brăncușj din Tg Jiu

Excursia a fost organizată 
de prof R od lea Bălănoacu și 
Constantin Oblea, președin
tele comitetului de părinți 
pe școală.

♦ Terminologii de 
matematică, de ecuații, 
calculul probabilităților, 
tîstică. teoria numerelor și a 
informației de cibernetică, ma
șini de calcul sau cercetare o- 
perațlonală, pot fi găsite in 
proaspătul „dicționar rus-ro- 
mân de matematici", tipărit de 
Editura tehnică. Peste 10 000 
de termeni de matematică ele
mentară șl superioară apar in 
transpunere bilingvă.

analiză 
de 

sta-

Un frumos succes muzical 
a! pionierilor

(Urmare din pag. 1)

vers ca stil și cu bucăți difi
cile care solicită mari cali
tăți : cintece despre patrie 
și partid („Partid, pavăza 
mea“, de fon Chirescu, „Ră, 
mint legendar" de A. Pleșca 
„Plaiuri părintești" de Lau- 
rențiu Profeta) ■,'cintece pio
nierești („Privind drapelu 
țării11 de C. Romașcanu ; „Cin- 
tec ostășesc" de Vasile Do
nase) ; prelucrări folclorice 
(„Cuc-cucu/eț" de Nelulones 
cu, potpuriu de melodii popu 
lare locale de Gh. Popa) 
„Concertul broaștelor" de A 
Donhausser, „Corul vinători- 
lor“, (din opera „Freischutz" 
de Weber), și multe altele 
cele mai multe aranjate pe 
patru voci Valoarea artisti
că a acestui cor, în care 
copiii cîntă cu exemplară dă
ruire, se află in vraja mu
zicală pe care o imprimă sâ. 
Iii.

Ceea ce e pilduitor la 
'ceaslă școală este și colaba, 
rarea cu părinfii. In timpul 
concursului, Constantin O- 
blea președintele comitetului 
de părinți, se afla alături de 
copii, incurajindu-i și din, 
du-le mici stimulente. E un 
iapt meritoriu și cu semniii- 
ații generoase in această 

convergență de efort, al că
rui prim rezultat este cuprins 
in personalitatea copilului!

Activitatea muzicală este 
așadar, o tradiție la Școala ge- 
terală nr. 5 din Petrila, obținu- 
ă cu prețul muncii și al dragos
tei. Recenta distincție primi
tă ne apare ca un rezultat 
firesc, care trebuie să existe, 
și un corolar, dar și un 
nou impuls Este un nou pri
lej de a constata foarte buna 
activitate pionierească din 
Valea Jiului și modul cum 
ea se transformă, un punct de 
comparație in cadrul 
larg al țării.

Iosif DAVID

♦ Fosilele de animale și 
plante, descoperite In formați
ile geologice din țara noastră, 
sint determinate intr-o primă 
lucrare de acest gen — „Paleon
tologia statigrafică a României", 
de Nicolae Macarovici și Iile 
Turculeț, Pentru fiecare eră 
geologică, cititorii găsesp o 
caracterizare a evoluției gene
rale a viețuitoarelor și, res
pectiv, a fosilelor. Liste cu de
numirile din domeniile fau
nei și florei, numeroase planșe 
și fotografii aduc lămuriri su
plimentare considerațiilor de 
ordin teoretic cuprinse în lu
crare.

O ediție în limba germa
nă a cunoscutei evocări isto
rice sadoveniene „Neamul Șoi- 
măreștilor" a fost realizată de 
Editura Kriterion, în colabora
re cu o firmă berlineză. Tăl
măcirea aparține lui Jakob

jurnal intim, coresponden- 
ale autorului cu Breton șl 

Eluard și alte materiale.

Paul Molin.

Scriitorul și gazetarul 
Sașa Pană apare in pos
tura de memorialist. Volu
mul. tipărit de curînd
Ia Editura Minerva, poar
tă titlul „Născut in '02“. 
Iri volum sint reunite pagini

Editura Kriterion oferă 
cititorilor de limbă maghiară 
„însemnările lui Felix Krull", 
lucrare a celebrului scriitor 
german Thomas Mann și ro
manul epistolar al scriitorului 
francez Laclos —- „legături 
primejdioase".

Tot In Editura Kriterion 
a fost publicat volumul d® 
versuri al lui Stepan Tcaciuc, 
„Anii de descîntec", apărut In 
limba ucraineană.
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Ce aduce nou actualul cod al muncii (VI)

Protecția muncii și asigurările sociale

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
ȘI INXĂȚĂMINTULUI

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

muncii și 
accidente- 
îmbolnăvi- 
Alte lor- 
și ele la

Crearea unor condiții opti
me în scopul realizării unei 
cît mai înalte productivități 
a muncii și, în același timp, 
a unei depline protecții a 
celor ce muncesc, constituie 
o trăsătură ' caracteristică a 
organizării socialiste a mun
cii.

Potrivit actualei reglemen
tări din codul muncii, îmbu
nătățirea continuă a condiți
ilor de muncă, grija pentru 
apărarea vieții și sănătății 
în procesul de producție, pen
tru prevenirea accidentelor 
de muncă și îmbolnăvirilor 
profesionale, constituie o 
preocupare permanentă a sta
tului și o obligație de prim or
din a tuturor ministerelor 
celorlalte 
unităților 
tuțiilor.

Această
tala — menită să ușureze e- 
fortul fizic și să realizeze se
curitatea muncitorului — nu 
este o simplă declarație de 
principii. In înfăptuirea ei, 
statul nostru manifestă preo
cupare pentru înzestrarea 
continuă a întreprinderilor cu 
utilaje de înaltă tehnicitate, 
pentru mecanizarea și auto
matizarea proceselor de pro
ducție. Pentru protecția mun
cii se alocă fonduri importan
te, se asigură celor ce mun
cesc echipament de protec
ție gratuit și echipament de 
lucru cu preț redus, se acor
dă 
tru 
cu 
dii

re a planului de producție.
Trebuie menționat faptul 

că în noua reglementare, pro
tecției muncii i se atribuie în
țelesul ei restrâns, limitat la 
normele de tehnica securită
ții și de igienă a 
deci la prevenirea 
lor de muncă și a 
rilor profesionale, 
me care contribuie 
apărarea sănătății și vieții an

in privința răspunderii pen
tru realizarea deplină a mă
surilor de protecția muncii, 
noul cod reafirmă princioiul 
consacrat în Legea 5/65, răs
punderea revenind celor ce 
organizează, conduc, coordo
nează și controlează procese
le de muncă. Persoanele în
cadrate în muncă sînt insă O- 
bligate să respecte integral 
normele de securitate și de i-

Și 
organe centrale, a 
economice și insti-

cerință fundamen-

alimentație specială pen- 
cei ce lucrează în locuri 
condiții deosebite, conce- 
suplimentare plătite, spo

ruri de salar și program re
dus de lucru.

In aceeași idee, a grijii fa
ță de om și pentru a sublinia 
importanța ce se' acordă pro
tecției muncii în țara noastră, 
noul cod al muncii consacră 
textul principal potrivit că
ruia măsurile de protecție a 

• muncii constituie parte inte
grantă — și nu accesorie — a 
^organizării producției, ele tre
buind a fi luate pe tot par
cursul procesului de muncă 
— tncepînd încă, din faza de 
proiectare a lucrărilor — și 
odată cu măsurile de realiza-

„Zori de zi" VASILE 
a ieșit pe înserate 

tulburat. S-a apropi- 
un autoturism parcat

OLAH
cam... 
at de 
in Piața Victoriei din inte
riorul 
aparat 
Ca să 
buia 
geamului, împotriva 
a folosit „unealta" 
la îndemină 
intervenția unor cejățeni a- 
fiați prin apropiere, O.V. a 
pornit în mare grabă spre 
gară. I-a fost însă întrerupt 
drumul. Opt luni cît va is
păși pedeapsa binemeritată, 
la închisoare, unde se în
toarce pentru a treîa oară.

căruia îl atrăsese un 
de radio „Mamaia" 

ajungă ia aparat, tre- 
rezolvată problema 

căruia 
cea mai 

pumnul. La

Negoț 
cu bunul 
statului

de

GHEORGHE DURNESCU, 
va purta un an și tref luni 
costumul care-i pecetluieș
te comportarea necinstită. 
Prietenul său de negoț VA- 
SII F COMAN. condamnat Ia 
un an închisoare a scăpat 
de data aceasta, îiind gra
țiat. Au crezut amîndoi că 
pot să-și bage mîna pînă Ia 
cot în avutul obștesc, fără 
a da socoteală. Vasile Co- 
man în calitate de șef
grupă Ia I.R.E.H. Deva lo
tul S.C.M. Livezeni, a sus
tras din magazia ce o avea 
în subordinea sa 27 de saci 
cu ciment. A încredințat 
marfa Iui Gheorghe Durnes- 
cu. șofer la aceeași unitate, 
care avea sarcina să-i vîn- 
dă. Acesta a mai luat pe 
deasupra încă patru saci tot 
cu ciment și 35 mc de nisip, 

fără știrea asociatului. Nu 
au apucat să împartă cîști- 
gul ilicit, dar au rămas „a- 
sociați" la ispășirea pedep
sei penale, pe măsura fap
telor fiecăruia. Așa s-a fă
cut că în loc de ciment pe 
bani, cei doi au dat cinstea 
pe rușine.

St
LEGILE TĂRII

— cum ar fi, de pil- 
referitoare la timpul 
sau concediul de o- 
constituie capitole a-

gajaților 
dă, cele 
de lucru 
dihnă — 
parte.

In ceea ce privește sistemul 
de norme prin care se stabi
lesc măsurile de protecția 
muncii, noul cod a adoptat 
sistemul prevăzut de Legea 
5/65 acela în „cascadă" : nor
me republicane, departamen
tale și la nivelul unităților 
In acest sens, în nou] cod se 
prevede că măsurile de ț_ro- 
tecția muncii — inclusiv mă
surile pentru prevenirea și 
combaterea poluării mediului 
înconjurător — se stabilesc 
pe locuri de muncă, mașini, 
utilaje, aparate, instalații, echi
pamente și procese tehnologi
ce și că pentru cunoașterea 
acestor măsuri conducerile u- 
nităților au obligația de a ins
trui persoanele încadrate în 
muncă. Acestea, la rîndul lor, 
sînt obligate să cunoască si 
să respecte normele în toată 
activitatea lor

O dispoziție nouă înscrisă 
în cod este și aceea potrivit 
căreia conducerile unităților 
au obligația de a analiza pe
riodic, cu organele 
și sanitare, cauzele acciden
telor de munca și a 
virilor profesionale și de a 
lua măsuri pentru înlăturarea 
factorilor nocivi.

sindicale

îmbolnă-

gienă la locurile de muncă, să 
folosească și să întrețină - 
în bune condiții 
de protecție individuale 
le-au fost încredințate.

Noul cod al muncii a menți
nut de asemenea principial 
potrivit căruia orice încălcare 
cu vinovăție a normelor ae 
protecția muncii atrage după 
sine răspunderea disciplinară 
administrativă, materială sau 
penală, după caz, potrivit le
gii-

Câ și instituția protecției 
muncii, asigurările sociale au 
aceeași finalitate de proiecție 
a vieții și sănătății celor ce 
muncesc. Ele reprezintă un 
sistem de ocrotire a tuturor 
celor încadrați în muncă și 
a membrilor lor de Fimilie 
nesalariați și aflați în Între
ținerea acestora, sistem bazat 
pe principiu] ajutorului re- 
ciproc-specific relațiilor de 
producție socialiste. Aceste a- 
sigurări sociale se înfăptuiesc 
pe seama statului, în între
gime, plata cotizațiilor de a- 
sigurări revenind unităților 
socialiste din care face par
te angajatul.

Potrivit codului muncii, a- 
sigurările sociale se realizea
ză prin : indemnizații acorda
te în caz de incapacitate ds 
muncă determinată de boală 
sau accident, oii pentru refa
cerea și întărirea sănătății

mijloacele
ce

pentru deces în familie și al
te cazuri prevăzute de lege ț 
înlesniri în caz de trimitere 
la odihnă și tratament în sta
țiuni ; pensii; asistență me
dicală gratuită cu caracter 
profilactic și curativ pe 
timpul tratamentului rmbiiia- 
toriu și ai internării în spita
le sau altor unități cu paturi; 
medicamente, și materiale sa
nitare gratuite; întreținere 
gratuită pe timpul internării 
precum și repartizarea în al
te munci a celor aflați sub 
tratament medical.

Pe aceeași linie a protegu
irii celui încadrat în ■ muncă 
aflat în situații deosebite, noul 
cod al muncii prevede că — 
în afara unor excepții — con
tractul de muncă nu poate fi 
desfăcut din inițiativa unită
ții în timpul incapacității tem
porare de muncă în care pri
mește ajutoare de la asigurări 
sociale, în caz de graviditate, 
în timpul concediului de mater
nitate, în perioada de alăptare 
sau de îngrijire a copilului 
bolnav în vîrstă de pînă la 3 
ani, precum și în timpul cît 
soțul face serviciul militar, 
chiar dacă ar exista situații 
care, altfel, ar fi dus la desfa
cerea contractului, cum ar fi 
necorespunderea în muncă sau 
săvîrșirea de abateri discipli
nare.

Nouă este și dispoziția din 
cod care prevede că în vede
rea recuperării sociale st pro
fesionale a acelor persoane 
care, fiind încadrate în mun
că, nu pot lucra în meseria 
sau profesia lor ea urmare a 
unor accidente de muncă, boli 
profesionale ->au altor boli ca
re provoacă invaliditatea u- 
nitățile sînt obligate să orga
nizeze cursuri de recalificare, 
să asigure calificarea și nla 
sarea în muncă a persoanelor 
handicapate.

Reglementarea protecției 
muncii și asigurărilor sociale 
prin noul cod al muncii cons
tituie o nouă mărturie a uma
nismului și democratismului 
societății noastre socialiste.

David MANIU
Procuror șef la Procuratura 

locală Petroșani

Răspundem celor ce
VASILE ISTRATE, Lupeni. 

Adresați-vă Consiliului popu
lar al județului Ilfov, Bucu
rești, pentru cercetarea cazu
lui despre care ne‘ scrieți, cu- 
noscînd că E. M. Lupeni nu 
vă poate compensa în bani 
concediul neefectuat întrucît 
această obligație -revenea 
fostei direcții de pază civilă 
a județului, care trebuia să 
vă soluționeze problema con
cediului. pentru. perioada 
pînă la 1 noiembrie 1972, cînd 
vi s-a desfăcut contractul de 
muncă.

MIHAI VARO. Petroșani. 
Privitor la cele reclamate de 
dv. E G C. Petroșani ne in
formează că sînteți retribuit 
corespunzător legislației în vi
goare. Pentru soluționarea li-

ne scriu
tigrului dintre dv. și conduce
rea unității în problemele de 
salarizare și a echipamentului 
de protecție vă recomandăm 
să vă adresați comisiei de ju
decată a exploatării.

LENUȚA TIRLEA, Paroșeni. 
Perioada cît ați fost încadrată 
ca muncitoare necalificată nu 
se poate considera ca vechime 
în meserie.

întrucît salarizarea unui 
muncitor necalificat se face ’ 
în funcție de gradul de difi
cultate 
odată cu 
calificat 
schimbă, 
așa că apar cazuri cînd noul 
salar poate fi mai mic decît 
acela cu care ați fost retribu-, 
ită înainte de calificare.

VASILE STRUNGARU Vul
can. Asupra cererii dv. de des
facere a contractului de 
muncă, după numai 6 luni de 
la angajare, hotărăște condu
cerea E. M. Vulcan, singupa în 
măsură să aprobe sau nu a- 
ceasta în funcție de cerințele 
sale de producție.

a muncii prestate, 
trecerea la muncitor 
și natura muncii se 
respectiv salarizarea,

NICOLAE STAN, Lupeni. 
Gospodărirea anvelopelor și 
camerelor de aer a fost regle
mentată prin Decretul nr. 
81/1973 prin care se stabilesc 
norme privind utilizarea ju
dicioasă a acestora în scopul 
reducerii cheltuielilor mate
riale de producție, valorifică
rii cauciucurilor și a camere
lor uzate care nu mai pot fi 
reparate sau recondiționate.

Numai spanac și salată în unitățile

(Urmare din pag, 1)

tori vînzînd cu suprapreț, că 
vor acorda o atenție mai mare 
supravegherii pi-eții; c3 vor 
lua măsuri împotriva acelora 
ce vînd cu suprapreț ?

Așa stînd situația, nu 
urai mirat că se cerea pe 
de mere 10 lei, pe o 
tură de pătrunjel 1 leu, 
un kilogram de morcovi 
lei. iar multi din producătorii 
pe care i-am rugat să ne ara
te recipisa cu taxa plătită 
pentru a avea dreptul de a 
vinde (cu care ocazie i se a- 
fișează și stabilește și prețul!) 
ba că n-au mai găsit-o,. ba că 
s-au mutat din alt. loc și au 
uitat-o acolo.., Un- anume Ion 
Drăghici, producător cu auto
rizația nr. 22 429 eliberată de 
Consiliul popular Arad, auto
rizație pe care era trecut un 
anume Ion Drăgan, peste care 
era șters cu o linie numele de 
Drăgan și trecut Drăghici, mai 
susținea că actul respectiv e 
perfect valabil asigurîndu-ne 
că l-a văzut și tov. Coroi, 
responsabilul pielii. Dacă în-

ne-a
1 k9- 
legă

pe
5

Să crede cineva că actele au
tentificate de un organ de stat 
pot fi modificate du-pă bunul 
plac al oricărui interesat, se 
înșeală amarnic 1

Dar ce să faci, cînd pisica 
nu-i acasă...

Sabin Gianu de la „Avico
la" Mintia vinde găini, calcu
lând prețul cu repeziciunea u- 
nui „calculator" electronic 
(prin alte piețe am
zut că există tabele 
ciale, pe care poate
le controleze orice cumpă
rător indiferent de nota la
matematică pe care a avut-o 

,1a școală) avînd asupra sa un 
aviz cu nr. 139/25. IV. 1973, e- 
liberat de un anume Ionică 
Grigore fără nici o ștampilă, 
mirîndu-se că mai trebuie și 
așa ceva.

Și precum „așchia nu sare 
departe de copac", nici vînză- 
torul nu face decît ce face 
șeful... Așa că la unitatea 
C.L.F. nr. 19 din piața veche 
care are ca responsabil tot pe 
Marin Dogaru, vînzătorul A- 
lexandru Mucea pusese și din

vă- 
spe- 

să

însă din ..amnezie 
pentru care i s-a < 

„tratamentul" cuve- 
zece luni de închi- 
Dacă și după acest

sul deoparte firea 30-35 kq. 
cartofi (mai modest). Cînd 
i-am spus să-i pună în vînza- 
re ne-a spus senin „De ce 
să-i pun, tovarășe, că nici 
n-am ce vinde din ei". Asta pe 
lingă faptul că dezordinea și 
murdăria la această unitate, 
face casă bună cu dezintere
sul și delăsarea...

Aprovizionarea la ambele
unități ale C.L.F. inclusiv la 
toneta din piață lasă de dorit. 
Nu se găsea ceapă, usturoi
morcovi („fructe nu mai vor
bim căci, după Cum spunea un 
cumpărător, n-am . mai văzut 
mere sau alte fructe prin apro
zare cam de de pe la revelion 
castraveți, roșii. Se găsea însă 
peste tot spanac și salată. 
Spanac în lăzi, în butoaie cu 
apă, în vrac cum dorești (da
că dorești) dar adevărul e că... 
s-a cam dus timpul spanacu
lui I

Vrem să se termine odată 
pentru totdeauna cu practica 
necinstită a dosirii măriurilor 
vrem curățenie și ordine, vrem 
respectarea de către toți pro
ducătorii a prețurilor stabili
te, vrem cu alte cuvinte 
comerț 
în care 
fie pe primul plan !

Dar pentru toate acestea 
trebuie o mai mare și atentă 
supraveghere, un control mai 
sever și o îndrumare mai aten
tă din partea celor în drept, 
dar .mai ales măsuri concrete. 
Măsuri pentru ca pe viitor, să 

. fie evitate astfel de situații 
străine comerțului nostru so
cialist. Le așteptăm I

un 
civilizat, un comerț 
etica și echitatea să

Cel doi copii af lui MI
HAI MOACÂ din Petroșani 
sînt lipsiți de sprijinul ma
terial din partea tatălui lor. 
Se pare că tatăl a uitat de 
ei din 1972. I s-a amintit de 
obligația ce o are de înde
plinit (plata a 240 lei pen
sie alimentară) Nu și-a re
venit 
drept 
plicat 
nit — 
soare, 
timp va prezenta aceleași.. 
simptome cu siguranță „tra
tamentul" va ’I prelungit.

Om partea Academiei 
Republicii Socialiste România

și a Ministerului 
Educației și Învățămîntului

Academia Republicii Socialiste România și Mi
nisterul Educației și Invătămîntului anunță cu 
profundă durere încetarea din viață a academi
cianului profesor Grigore C, Moisil, reputat sa
vant, personalitate de seamă a științei și învă- 
țămîntului superior din țara noastră.

SPORT SPORT SPORT SPORT
Agenda campionatului județean

Deși învins, liderul clasa
mentului, Minerul Vulcan, se 
menține tot pe primul loc. 
Principalul său „urmăritor", 
Parîngul Lonea, are însă un 
joc mâi puțin disputat. Să 
vedem ce surprize vor Pro
duce ultimele două etape, ți- 
nînd seama că, în etapa din 
27 mai 1973, principalele can
didate la șefie au de susținut 
meciuri deloc ușoare, în de
plasare... Pînă atunci, o su
mară ..trecere în revistă" a 
etapei de duminică :

♦ Preparatorul Lupeni — 
Minerul Uricani 4—2 (2—1). 
Mai debisă în fazele de fina
lizare, echipa antrenorului 
Mihai Basarab, Preparatorul, 
a obținut o victorie meritorie. 
Au înscris : Dosan în min. 13, 
Munteanu în min. 33, Maioga 
în min, 62, Romanți în min. 73 
pentru gazde, Haidamac și 
Udrescu în minutele 40 și res
pectiv 88 pentru oaspeți.

Parîngul Lenea

n

de fotbal
Minerul Vulcan 3-Z

♦ Preparația Petrila — Mi
nerul Aninoasa 1—1 (0—1).
Joc cu multe ocazii de gol, la 
ambele porți. Portarul Dan- 
ciu de la oaspeți a apărat ex
cepțional, fiind unul dintre 
cei mai buni jucători de pe 
teren. Au marcat Băieșu în 
min. 23 pentru oaspeți și 
Cricovan din lovitură de Ia 11 
metri. în min 71.

< Streiul Baru — Prepara
ția Coroești 2—1 (0—0). După 
o repriză albă, oaspeții reușesc 
deschiderea scorului în min. 
63 prin Dărămuș. Gazdele ri
postează 
larea în
Cu trei 
minării 
scriu
Floroi.

energic și obțin ega- 
min. 78 prin Cișmaș. 
minute
partidei, gazdele ln- 

golul victoriei prin 
La juniori : 2—1

înaintea ter-
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Divizia C
Știința învinsă din nou 

în deplasare
Tinerii fotbaliști de la Știin

ța s-au deplasat duminică la 
Motru, unde au întîlnit echipa 
Minerul din localitate — una 
din formațiile fruntașe ale cla
samentului seriei în care ac
tivează. Conform așteptărilor, ■ eu redutabila formație de di- 
studenții au fost învinși din 
nou de data aceasta însă la 
un scor .concludent: 0-3 (0-1).

Așa cum ne-a relatat antre
norul echipei Știința, prof. 
Gheorghe Irimie, această în
frângere se datorește în prin
cipal greșelilor copilărești co
mise în apărare, de care au 
profitat din plin .adversarii, 
precum și impreciziei în șut 
a atacanților.

Chiar în primul minut al 
partidei, gazdele, speculînd o 
degajare greșită a lui Nădă- 
șan, au reușit să deschidă sco
rul prin Manea. In continuare, 
jocul se echilibrează și echipa 
Știința ratează egalarea în 
min. 10, prin David care a șu
tat din apropiere pe lîngă ba
ră. In min. 18, același David, 
a expediat mingea peste poar
ta goală...

La reluare, în min. 70, mine
rii își măresc avantajul la 
2-0, tot prin Manea, care a 
fructificat o centrare impecabi
lă a lui Marttnovici. Cu trei 
minute înrunte de încheierea 
meciului, același Manea pecet
luiește scorul la 3-0 pentru e- 
chipa sa.

In general, a fost un 
plăcut, aplaudat de către 
blicul spectator din Motru.

Arbitrul Gabriel Blau 
Timișoara, care a condus 
tisfăcător, a refuzat în prima 
repriză, un penalii studenților, 
ca urmare al unui henț clar în 
careu comis de un apărător de 
la Motru,.

ȘTIINȚA a evoluat în urmă
toarea formație: Bogheanu — 
Rișcuță (Burnete), Zăvălaș. Ru
su, Ștefănescu — Nădășan,

joc 
pu-

d'in 
sa-

Bîtea — David, Gruia (Sandu), 
Faur, Alexandroni.

Duminică, echipa Știința va 
întîlni pe teren . propriu pe 
Steagul roșu Plenița, nrmînd 
ca miercurea viitoare să joace

vizie A, Steaua, în cadrul 
„Cupei României" la fotbal,

C. M.

însemnare

Telegrafic dacă am aprecia 
această partidă, ne-am rezuma 
doar Ia următoarele cuvinte : 
meci viu disputat, un adevă
rat derby al campionatului 
județean, cu faze spectaculoa
se și goluri frumoase... Pentru 
că am asistat, însă, la această 
partidă decisivă, spre a urmă
ri „pe viu" nivelul fotbalului 
practicat de două pretenden
te Ia promovarea în divizia C, 
vom încerca, în cele ce ur
mează, o „secțiune" mai de
taliată în meciul de la Lonea, 
cu intenția de a-i releva vir
tuțile și a-i admonesta scăde
rile evidente. Cum au tranșat, 
deci, victoria în favoarea lor 
fotbaliștii de la Parîngul ?

...Chiar în primul minut de 
joc, o țîșnire irezistibilă, prin
tre apărătorii echipei din 
Vulcan, a lui Baky, prinde 
descoperit _ întregul „baraj" 
defensiv și se soldează cu gol 
Oaspeții nu protestează abso
lut deloc, dar în finalul me
ciului își amintesc „perfect" 
că a fost ofsaid.. Ofsaid 
clar(! !). Urmărim, în conti
nuare, atacurile dezlănțuite 
ale gazdelor, ieșirile dezinvol
te, hotărîte din „cleștele" apă
rării în atac ale echipei Iui 
luliu Czimbalmos. După o 
„bombă" a lui David, preves
tind majorarea scorului, cei 
care înscriu sînt.. oaspeții 
prin Perju (din lovitură libe
ră, de la 25 metri), un 
splendid, la vinclu, cum rar 
poate fi întîlnit chiar pe sta-

gol

dioanele divizionarelor 
Jocul „curge" apoi firesc 
gazdele sînt mai decise în a- 
părare. mijlocașii (Demetres
cu și Bucși) acționează ca 
două ..pistoane" bine „unse", 
cei care manevrează mai teh
nic balonul rămîn însă oaspe
ții. Minutul 31 aduce al doilea 
gol al Parîngului. După un 
reușit ,.un-doi“ cu David,

A

Baky înscrie plasat, la colț, 
peste apărători : 2—1. După 
un atac ferm al Minerului, 
stopat în ultimă instanță de 
Gyarmati, jocul se întrerupe 
din cauza unei altercații re
gretabile (min 36), pînă în 
finalul reprizei ambele echi
pe evoluînd sub imperiul li
nei nervozități excesive.

începutul reprizei serunde 
e șters, cu acțiuni singulare, 
frînte cu ușurință (Mîndruț, 
lacov, Sereș, Demetrescu) de 
apărători, o bună bucată de 
timp în care fotbalul, pn 
ieșise 
golul 
după 
(ca o.
tarea lui Mîndruț din min 73) 
și odată cu el un final de 
meci entuziasmant, cu încer
cări disperate de a menține 
rezultatul (Lonea) și de a-1 
modifica (Vulcan). Oaspeții 
reușesc reducerea handicapu
lui în min. 87 prin Florea, 
dar peste un minut arbitrul 
fluieră, sfirșîtul partidei

Ce am mai putea adăuga ? 
Parîngul Lonea a câștigat pe 
merit derby-ul, 
mai mult și 
puțin.

Arbitrul V. 
nedoara, mai 
decît ajutat de tușieri, a con
dus cu greșeli (despre acestea 
— în „însemnarea" alăturată) 
următoarele echipe ! PARÎN
GUL LONEA : Mîndru (Dră- 
gușin) — Lupa, GYARMATI, 
MUNTEAN®, Dănilă — DE- 
METRESC®, Bucși — BAKY, 
David (RAB®LEA), 
Nyalassy; MINERUL 
CAN : Vinczafi — Cugereanu, 
Rusu (Urițescu), Fesner, FLO
REA — PERJ®. FERENCZI 
(Zagoni) — ȘIMON, Mîndruț, 
Maioș, IACOV.

'ă, 
din arenă. „Vine" apoi 
lui Rabuiea (min 81) 
un dribling prelungit 

răzbunare pentru ra-

a...
a dominat 

ratat mai

Tătaru din Hu- 
mult încurcat

Sereș, 
VUI>

V. TEODORESG®

Aplauze pentru... cartonașul galben
Cartonașul galben I Cînd 

unui fotbalist i se arată în 
teren cartonașul galben în
seamnă că acesta e vinovat, 
este avertizat și... să se fe
rească, ca de foc, de a doua 
„infracțiune". Cum reacțio
nează, de obicei, publicul 
cînd arbitrul pune mîna... la 
piept și scoate cartonașul 
galben ? Depinde I Cu flu
ierături sau rămîne impasi
bil (cînd cel admonestat e 
component al echipei loca
le), cu aplauze, în 99 la sută 
dintre cazuri (cînd cel aten
ționat cu... eliminarea e ju
cător din echipa oaspete).

...Duminică, în timpul par
tidei Parîngul Lonea — Mi
nerul Vulcan, aveau să mi 
se întoarcă pe dos toate a- 
ceste convingeri anterioare. 
Despre ce este vorba ? In 
min. 38, după o „pauză" ne
dorită de 2 minute, arbitrul 
V. Tătaru din Hunedoara 
dictează reluarea jocului, nti 
înainte însă de a arăta car
tonașul galben jucătorului 
David de la Parîngul Lonea. 
Ropote subite de aplauze ’n 
tribună ! Stupoare... Rămî-

HANDBAL
Duminică, la Lupeni, a avut 

loc un interesant meci din ca
drul primei etape a campio
natului județean masculin de 
calificare. S-au întîlnit echipe
le Minerul din localitate și 
Stejarul Hațeg. Meciul a fost 
frumos, rapid, cu faze deosebit 
de spectaculoase. S-a remarcai

In cadrul campionatului mu
nicipal de calificare Ia volei, 
cele mai disputate — și toto
dată cele mai spectaculoase - 
meciuri din primele două eta
pe s-au dovedit a fi: Parîngul

Carevasăzică și 
gest spontan al

nem uimiți, 
acest frumos 
aplauzelor poate fi, în une
le situații, alterat, găunos, 
inutil. Aplaudă oare publi
cul . lonean, cu inima 
deschisă, un 
adresa unuia 
săi ? Da ! Păi 
David — era 
treaga tribună, nimeni 
se aștepta la altceva 
trebuia să fie eliminat 
joc pentru lovirea intențio
nată. violentă, fără balon, a 
adversarului (Ferenczi). Ar
bitrul însă, timorat de am
bianta încărcată din jur, își 
calcă pe inimă și nu face 
ceea ce, de fapt, regulamen
tul îl obligă, acordînd doar 
un simplu și inofensiv aver
tisment la o încălcare fla
grantă, sub ochii publicului, 
a eticii sportive. E adevărat, 
ieșirea reprobabilă a iui IBa- 

un 
16

Parîngul, 
i-a căzut 

Mîndru 
Și David 

Iar arbitrul 
V. Tâtaru, plăcîndu-i, proba-

larg
avertisment la 
dintre „idolii" 

cum ? Simplu i 
clar pentru în- 

nu

din

m 
mul- 
gra-

zice. 
Să-l

vid a fost r>rer-“dată de 
incident în careul de 
metri ai 
în urma 
„victimă" 
(părăsind 
s-a „răzbunat"

echipei 
căruia 
portarul 
terenul).

bil, filmele cu vendette sici
liene, consideră conturile în
cheiate și spre a nu mai 
ține... încurcat publicul (care 
văzuse totul șî nu știa la 
ce să se aștepte !) arată sa
tisfăcut spre tribune un car
tonaș galben nou-n®uț, 
ropotele de aplauze ale 
țimii entuziasmate de
va greșeală.

Asta-i bună I — veți 
Exact E formidabilă !
vezi, să-l auzi, aplaudat, de 
către o întreagă tribună. p« 
arbitru pentru că acesta 
arătat cartonașul galben u- 
nui jucător localnic, e ceva ! 
Așa ceva rar vezi 1 De alt
fel pînă acum n-am mai vă
zut. Și nici nu cred c-o să 
mai vedem Doar la Lonea 
se poate asista la o aseme
nea „premieră" ' Să vezi pu 
blicul aplaudînd sancționa 
rea jucătorului localnic I 
Mîine, poimîine, cu același 
nesaț vor aplauda elimina
rea de pe teren a unui fot
balist localnic, atunci "'nd 
acesta de fapt ar trebui să 
fie luat de organele d< or
dine Exagerăm — da dar 
conștient...

a

V V.

în mod deosebit portarul local
nicilor, Brașoveanu. Scor final: 
17-12 (6-4). Cele mai multe 
goluri au fost marcate de Ga
bor (6) și Prigoană (5) pentru 
Minerul, Tașolă (5) și Drago- 
nin (4) pentru hațeqani. A ar
bitrat corect C. Bălan 
Petroșani.

din

3-0 
Jiu)

Volei
Lonea — Minerul Lupeni 
și Preparația Coroești — 
Petroșani 3-2. In bună formă
se află voleibaliștii de la Lo
nea și nou — promovata echi 
pă din Coroești, unde voleiul 
are o frumoasă tradiție.

Șl» PROFESIONALA
LIII'IM

organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi vacante :

trei posturi de pedagog

Depozitul - gazdă onorabilă, dar costisitoare
(Urmare din pag. 1)

Faptele întîlnite ne îndrep- 
' lățesc să credem că la Dîlja 

mijloacele materiale ale uni
tății nu sînt gospodărite cu 
destulă responsabilitate Lan
sarea unor comenzi se face cu 
insuficient discernămînt. Sînt 
blocate aici importante valori 
materiale a căror recircuitare 
trebuie să se producă neîn- 
tîrziat pentru a înlătura chel-

tuielile inutile pe care le pro
voacă, pentru a stopa uzura 
morală și fizică pe care o 
suportă fiecare articol neîn
trebuințat. Parte din ele con
stituie nevoi de mare urgen 
ță pentru alte unități miniere 
din Valea Jiului, își pot găsi 
o utilizare eficientă în mîini- 
le altor gospodari. Se impune, 
deci, ca aceste neajunsuri să 
fie cunoscute de B.A.T.P.S. a

Centralei cărbunelui Petroșani, 
care a preluat gestiunea aces 
tor valori materiale, să se 
treacă operativ la redistribui
rea mijloacelor fixe, a piese
lor de schimb și a materiale
lor disponibile către unitățile 
care au nevoie de ele, dezafec- 
tînd prețul de cost al fiecărei 
tone de cărbune livrată de 
sectoarele productive ale mi
nei Dîlja.

- un muncitor calificat, e 
lectrician de întreținere și 
reparații.

Concursul va avea Ioc în ziua de 24 mai 
1973.

Condiții: pentru posturile de pedagog 
absolvenți ai liceului teoretic sau pedagogic 
băieți. Pentru postul de muncitor calificat 
absolvent al școlii profesionale.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Italia
(Urmare din pag. 1)

bilia Urbis Roma** — minuna
tul oraș Roma, cum îl defineau 
anticii săi locuitori. De-a lun
gul arterelor străbătute de co
loana oficială, cetățenii îl sa
lută cu cordialitate pe oaspe
tele stimat, fac semne priete
nești.

In fața privirilor se desfă
șoară în evantai „Piazza Ve- 
nezia“, centrul geografic al 
capitalei. Aici, la începutul 
vestitei „Via dei Forj Impe
riali", unde dăinuie ca un me
saj al gloriei de odinioară a 
„GefSții eterne" copleșitoa
rele monumente ale trecutului, 
se înalță „Altarul Patriei**. An
samblul monumental, semnifi- 
cînd înfăptuirea unității națio
nale, este alcătuit din coloane 
și terase panoramice, dispuse 
pe planuri succesive. începută 
în 1886, construcția înaltă de

Ceremonia semnării Declarației Solemne comune*

a Republicii Socialiste România și Republicii Italiene
(Urmare din pag. 1)

mâne care îl însoțesc pe 
președintele Consiliului de 
Stat în vizita sa în It'alia, 
precum și Matteo Matteotti, 
ministrul comerțului exte
rior, Roberto Gaja, secretar 
general al Ministerului Afa

Alocuțiunea primului 
ministru 

Giulio Andreotti
Domnule președinte,

Permiteți-mi să exprim satis
facția guvernului nostru pen
tru semnarea Declarației So
lemne, a acordului de coope
rare dintre Italia și România, 
pentru celelalte documente ca
re au fost semnate sau care 
vor fi semnate în curînd.

Pacea lumii este rezultatul 
eforturilor oamenilor de bună
voință care o realizează pen
tru a o salvgarda și pentru a 
o întări. In acest spirit, noi 
căutăm să îmbunătățim în 
mod constant relațiile noastre 
cu toate națiunile, șl în mod 
deosebit cu cele care au cu 
noi legăturile cele mai vechi 
de prietenie și cultură. In a- 
celași spirit, noi acționăm — 
ca și dumneavoastră — cu ho- 
tărîre și convingere pentru 
succesul conferinței pentru 
securitatea europeană, care va 
trebui să fie un nou pas îna
inte pentru liniștea Europei, 
Acum cîteva luni am semnat 
protocolul privind consultări 
cu Uniunea Sovietică.

Accentuînd — pe linia res

Declarație Solemnă comună
Republica Socialistă Româ

nia și Republica Italiană, fi
nind seama de relațiile de pri
etenie dintre cele două țări 
și de afinitățile de limbă și 
de cultură dintre popoarele 
lor,

Animale de dorința comună 
de a realiza aspirațiile de a- 
propiere și de înțelegere ale 
popoarelor român și italian și 
de a dezvolta și în viitor rela
țiile de prietenie tradițională, 
de stjmă reciprocă și de coo
perare dintre cele două state, 
de a promova extinderea con
tactelor în favoarea dezvoltă
rii cooperării pașnice dintre 
popoarele lor, pe baza durabi
lă a respectării principiilor și 
normelor dreptului internațio
nal.

Dorind să crească aportul 
celor două țări la cauza păcii 
și a securității in Europa și in 
lume și să contribuie la dez
voltarea cooperării intre toa
te statele,

Reafirmind atașamentul lor 
față de scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite, care 
proclamă voința popoarelor de 
a da dovadă de toleranță și a 
trăi in pace unul cu altul, in
tr-un spirit de bună vecinăta
te și de a dezvolta relații prie
tenești între toate națiunile, 
conștiente de responsabilitatea 
care incumbă tuturor statelor, 
indiferent de mărime, nivel de 
dezvoltare, sistem politic, e- 
conomic și social, pentru in
staurarea unui climat de pa
ce și securitate în lume și pen
tru dezvoltarea relațiilor prie
tenești și de cooperare intre 
toate țările și reamintind că 
toate statele, fără nici o deo
sebire, au dreptul și obligația 
de a participa la soluționarea 
problemelor internaționale ca
re le privesc.

Convinse că respectarea de
plinei suveranități și a egalită
ții in drepturi a tuturor state
lor constituie baza durabilă a 
cooperării, securității și a pă
cii internaționale,

Reafirmind dreptul și indato 
rirea tuturor statelor de a co
opera între ele in diversele do
menii ale relațiilor internațio
nale,

Avind in vedere importanța 
menținerii și întăririi păcii in 
ternaționale bazată pe liberta
te, egalitate, justiție și respec
tarea drepturilor fundamenta 

81 de m a fost terminată în 
anul 1911 de către arhitectul 
Giuseppe Lacconi.

După primul război mondial, 
la nivelul intîi al clădirii, a 
fost creat „Altarul Patriei", a- 
vînd în centru statuia Romei, 
înconjurată de un grup sculp
tural alegoric care sugerează 
„dragostea de Patrie** și „Glo
ria Muncii", simbolice denu
miri ilustrînd de fapt înseși e- 
lementele fundamentale ale 
vieții unei națiuni.

La baza statuii Romei, sub 
lespedea de marmură, vegheat 
de flacăra veșnică a recunoș
tinței, se află Mormîntul E- 
roului Necunoscut. De jur îm
prejur, statui reprezentând 
principalele orașe ale Italiei și 
regiunile tării stau de strajă 
parcă somnului de veci al u- 
nuia din sutele de mii de ostași 
căzuți pe cîmpul de luptă din 

cerilor Externe, alte oficia
lități italiene.

După semnare, primul mi
nistru al Italiei și președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia au rostit alocuțiunii.

pectului reciproc și a clarită
ții de intenții — raporturile 
noastre cu țări avînd un sis
tem politic diferit de al nos
tru, noi dorim să aducem, în 
același timp, un omagiu coexis
tenței pașnice și respectării 

principiilor neamestecului în 
treburile interne, al suverani
tății naționale a altor state. Și 
am vrea, de asemenea, să con
statăm că în acest sens există 
o preocupare și față de tineret, 
pentru a-1 smulge filozofiei ne
înțelegerii și pentru a-1 forma 
nu în spiritul intoleranței, ci 
al bunei conviețuiri.

Aș dori să închei spunind 
că după 2 000 de ani ar fi mo
mentul ca politica tuturor ță
rilor să depășească deosebiri
le pe care un poet al nostru, 
Ovidiu, mort pe pămintul 
românesc, in exil, le-a 
fixat în cuvintele pe 
care le putem tălmăci : văd lu
crurile bune și le aprob și nu 
le urmez pe cele rele.

le ale omului și a dezvoltării 
de relații prietenești intre sta
te, indiferent de sistemele lor 
politice, economice și sociale 
sau de nivelul lor de dezvolta
re,

Conștiente că trebuie depuse 
eforturi crescinde, atit pe plan 
național, cit și ‘ internațional 
pentru a se asigura un progres 
mai rapid al țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru eliminarea 
decalajului existent intre a 
cestea și țările dezvoltate,

1. Declară solemn că relați
ile lor reciproce, ca și cu toa
te celelalte state, sînt fondate 
pe normele dreptului internați
onal și pe principiile și scopu
rile Cartei Națiunilor Unite ; 
ca urmare, ele se bazează pe 
principii cum sînt:

1. Dreptul sacru al fiecărui 
stat la existență, ia indepen
dență la libertate și la suvera
nitate națională.

2. Egalitatea in drepturi a 
tuturor statelor și, prin urma
re, dreptul fiecărui stai de a 
participa la examinarea și so
luționarea problemelor inter
naționale care rl privesc.

3. Dreptul inalienabil al tu
turor popoarelor de a-și hotă
rî singure soarta și de a ale
ge și dezvolta liber sistemul 
lor politic, economic și social, 
conform voinței și intereselor 
proprii, fără nici un fel de a- 
mestec, presiune sau constrin 
gere externă.

4. Abținerea de a recurge 
la amenințarea sau la folosi
rea forței împotriva altui stat, 
sub orice pretext, fără a adu
ce prejudiciu dreptului natu 
ral de legitimă apărare indivi
duală sau colectivă al fiecărui 
stat, conform articolului 51 al 
Cariei Națiunilor Unite.

5. Abținerea de a recurge ia 
amenințarea sau la folosirea 
forței împotriva independenței 
politice a oricărui stat sau pen
tru a viola frontierele interna
ționale existente ale altui stat 
sau ca mijloc de reglementa
re a diferendelor internaționa
le. inclusiv diferendele te

Pentru
Republica Socialistă România. 

NICOLAE CEAUȘESCU 
■reședințele Consiliului de Stat 

GEORGE MACOVESCU 
ministrul afacerilor externe

Pentru
Republica Italiană, 

GIULIO ANDREOTTI 
președintele Consiliului de Miniștri 

GIUSEPPE MEDICI 
ministrul afacerilor externe

anii războiului. din 1915-1918.
La sosirea în Piața Veneți

ei, președintele Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de vicepre
ședintele Consiliului de Miniș
tri și ministru al apărării, Ma
rio Tanassi, a fost întîmpinat 
de amiralul Eugenio Henke, 
șeful de Stat Major al Apără
rii, general de corp de armată 
Camillo Caccio, comandantul 
regiunii militare centrale a 
Italiei, general de escadră 
Giulio Cesare Graziani, co
mandantul regiunii a doua a- 
eriene, de generali și ofițeri, 
precum și de ambasadorul I- 
talie.i la București, Antonino 
Restivo.

La ceremonie au luat parte, 
de asemenea, persoanele ofici
ale care îl însoțesc pe președin
tele Nicolae Ceaușescu în 
vizita în Italia — Ion Pățan, 
George Macovescu, Ioan A- 
vram, precum și ambasadorul

Alocuțiunea președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte al 
Consiliului de Miniștri,

Domnilor miniștri,

Domnilor,

Aș dori să exprim satis
facția mea, a guvernului și 
poporului român, pentru fap
tul că astăzi am semnat îm
preună cu dumneavoastră 
Declarația solemnă și Acordul 
de cooperare economică pe 
termen lung. Aceste două do
cumente dau o nouă dimen
siune și o nouă perspectivă 
relațiilor de colaborare din
tre țările și popoarele noas
tre. Este adevărat că Româ
nia și Italia au in trecutul 
lor multe lucruri comune, au 

la bază originea latină, o co
laborare — în multe împre
jurări — în scopul progre
sului și al dezvoltării civili
zației. Dar, mai cu seamă 
după cel de-al doilea război 
mondial, și, îndeosebi, in 
ultimii ani, relațiile dintre 
România și Italia au cunos
cut o puternică dezvoltare.

Sintem țări cu orinduiri 
social-politice diferite ; dar 
aceasta nu constituie o pie
dică — și nu trebuie să con
stituie o piedică — pentru 
dezvoltarea unei largi cola
borări în toate domeniile de 
activitate. De altfel, trăim o 
asemenea epocă a istoriei o- 
menirii cînd se pune cu pu
tere la ordinea zilei asigura
rea unor noi relații între po
poare, bazate pe deplina e- 
galitate în drepturi, pe res
pectul independenței și suve
ranității naționale, neameste
cului în treburile interne, pe 
respectarea dreptului fiecă
rei națiuni de a-și alege ca
lea dezvoltării așa cum o do
rește.

Documentele pe care le-am 

ritoriale și chestiunile referi
toare la frontierele de stat.

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

7. Dreptul și îndatorirea sta
telor, indiferent de sistemul 
lor social sau politic, de a co
opera între ele în diverse do
menii in scopul menținerii pă
cii și securității internaționale 
și de a favoriza progresul e- 
conomic și social al tuturor 
națiunilor.

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

In interpretarea și aplicarea 
lor, aceste principii fundamen
tale ale dreptului internațional 
sînt legate intre ele și fiecare 
principiu trebuie interpretat in 
contextul celorlalte principii. 
Ele trebuie să fie respectate 
riguros de către toate statele, 
in relațiile lor reciproce, și 
nici o violare a unuia dintre a- 
ceste principii nu ar putea fi 
justificată niciodată și in nici 
o imprejurare.

II. Proclamă voința lor co
mună :

— de a lărgi și aprofunda 
relațiile de cooperare dintre 
cele două state în toate dome
niile de interes comun ;

— de a dezvolta, pe planuri 
multiple și la diverse nivele, 
o cooperare reciproc avanta
joasă in domeniile economic, 
comercial, industrial, știin
țific și tehnic intre cele două 
țări;

— de a favoriza schimburi
le culturale și în domeniul în- 
vățămintului;

— de a dezvolta și aprofun
da prietenia tradițională dintre 
cele două popoare, cea mai bu
nă cunoaștere reciprocă a va
lorilor lor și apropierea, prin 
cooperare, schimburi in dome
niile culturii, artei și informa
țiilor in toate domeniile, prin 
alte forme de legături, ca și 
prin contacte între cetățenii 
celor două țări. 

tării noastre la Roma, Iacob 
lonașcu, atașatul militar aero 
și naval, lt. col. Marian Popa.

O fanfară militară intonează 
Imnul de Stat al României.

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

Urcind treptele impunătoru
lui monument, șeful statului 
român trece printre două șiruri 
de corațieri în uniformă de p. 
radă, care prezintă onorul.

In timp ce se depune coroa
na de flori, pe a cărei pangli
că este scris „Din partea Pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia**, răsună acorduri
le solemne ale lui „Inno del 
Piave".

Președintele Nicolae 
Ceaușescu păstrează un mo
ment de reculegere.

semnat astăzi dau expresie 
atit relațiilor cit și realității ac
tuale în raporturile dintre 
România și Italia, exprimă 
dorința celor două guverne, 
a celor două popoare de a 
acționa și în viitor pentru ex
tinderea colaborării și coope
rării lor multilaterale. Dar, 
in același timp, ele au și o 
însemnătate mai largă, inter
națională aș putea spune, 
pentru că înscriu principii și 
angajamentele popoarelor și 
guvernelor noastre de a fa
ce totul pentru o colaborare 
largă între toate națiunile lu
mii, pentru o lume mai 
dreaptă, mai bună. Iată de 
ce apreciez că atit Declarația 
solemnă, cit și acordul de 
cooperare economică de lun
gă durată au o mare însem
nătate pentru viitorul rela
țiilor dintre popoarele noas
tre, precum și pentru contri
buția pe care popoarele 
noastre o pot aduce atit la 
înfăptuirea securității în Eu
ropa, cit și la pacea interna
țională.

Aș dori, încă o dată, să 
exprim convingerea și hotă- 
rîrea României de a acționa 
în spiritul acestor documen
te, pentru a pune noi baze 
colaborării noastre, în așa fel 
incit trecutul comun să fie 
confjrmziț de un prezent co
mun și să făurim un viitor 
mai bun, mai fericit popoa
relor noastre.

★

S-a semnat, de asemenea, 
de către Ion Pățan și Matteo 
Matt’eotti protocolul Sesiunii 
a iy-a a Comisiei mixte de 
cooperare româno-italiană, 
precum și Acordul de navi
gație maritimă, oare poar
tă semnătura miniștrilor a- 7 
facerilor externe ai Româ
niei și Italiei.

Proclamă voința lor comu
nă :

1. De a colabora între ele 
și cu celelalte state în scopul 
întăririi rolului Națiunilor U- 
nite, pentru a asigura respec
tarea principiilor și realizarea 
scopurilor înscrise în Cartă.

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

3. De a dezvolta relațiile de 
prietenie și cooperare cu toa
te statele, de a acționa în sco
pul adoptării de măsuri efici
ente în domeniul securității și 
dezarmării, de natură să con
solideze destinderea, pacea. în- 
c’ederea și cooperarea în Eu
ropa și în întreaga lume.

III. Dorind să asigure aplica
rea principiilor și realizarea o- 
biectivelor conținute în pre
zenta Declarație, Republica So
cialistă România și Republica 
Italiană declară voința lor co
mună de a aprofunda și lărgi 
consultările dintre ele. fie pe 
tale diplomatică normală, fie 
prin consultări regulate la di
verse nivele.

Aceste consultări, care nu 
vor aduce prejudicii obligați
ilor internaționale pe care le 
au cele două părți și nici ce
lorlalte sisteme de consultări 
prevăzute de acordurile in vi
goare dintre ele vor avea ca 
obiect: chestiunile referitoare 
la dezvoltarea relațiilor bilate
rale dintre cele două țări ; 
problemele internaționale de 
interes comun, inclusiv cele e- 
xaminate de organizațiile in
ternaționale ale căror membre 
sini cele două țări și în spe
cial de O.N.U. 1 orice altă 
chestiune asupra căreia cele 
două părți vor considera util 
să facă schimb de păreri.

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

Omagiul Romei adus conducătorului României socialiste
Dominind împrejurimile de 

la înălțimea uneia dintre ce
le mai renumite coline ale Ro
mei, despre care legenda spu
ne că aici a trasat Romulus 
hotarul așezării sale, Campi- 
doglio sau Capitoliumul latin, 
poate fi socotit drept leagăn 
al antichității romane.

Aici, pe patrulaterul aminti
rilor, geniul lui Michelangelo 
a gindit și a transpus în pia
tra construcțiilor palatele Re
nașterii.

In fața unuia din aceste pa
late, cel al municipalității, s-a 
desfășurat marți după-amiază 
solemnitatea primirii de către 
oficialitățile Capitalei a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

In intîmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit pri
marul general al Romei, Clelio 

Cuvîntarea
Clelio

Domnule președinte.
In numele Administrației 

civile și a poporului din Roma, 
în acest local care este sim
bolul însuși al acelei civiliza
ții și tradiții în care ne recu
noaștem împreună, sînt fericit 
să vă exprim caldul salut al o- 
rașului nostru.

Prin persoana Dumnea
voastră acest salut se adre
sează întregului popor român 
din partea căruia — cu oca
zia recentelor întîlniri și 
schimburi culturale dintre 
București și Roma — am pu
tut aprecia via cordialitate, 
vrednicia, sentimentul inde
pendenței, împreună cu acela 
al solidarității internaționale, 
dragostea pentru pace și li
bertate, legătura profundă ce-1 
unește cu noi, cu orașul nos
tru, îndeosebi, pe baza ace
leiași origini istorice și cultu
rale, legătură care — îmi face 
plăcere să adaug și să subli
niez aceasta — pentru popo-, 
rul român ca și pentru noi nu 
are nimic sentimental și 
retoric, dar se exprimă și se 
traduce printr-o conștiință a- 
semănătoare a valorilor de 
apărat, de afirmat și de rele
vat, în strădania continuă de 
construire a unei realități so
ciale mai drepte și mai uma
ne, în cadrul țărilor noastre, 
în ambianta. legăturilor is- 
torico-politice. în care se si
tuează cele două țări, în rea
litatea europeană și în ca
drul mai larg al relațiilor din
tre toate popoarele.

Originile comune și simi
litudinea eforturilor perma- 
nente în care România și Ita
lia se recunosc astăzi nu sînt 
singurele motive care apro
pie țările noastre.

Latinitatea poporului ro
mân nu este un fapt îndepăr
tat, ci o realitate prezentă, o 
trăsătură apărată cu fermita
te în cursul multor secole, cu 
toate vicisitudinile și presiu
nea altor realități culturale și 
naționale, o identitate pe ca
re nici chiar dominația stră
ină 11-a reușit vreodată s-o în- 
frin~ă. o conștiință de sine 
însuși pe care întotdeauna a 
susținut-o și însuflețit-o lup
ta po oarelor vecE 
pentru autonomie, fără ca 
aceasta să se fi contrapus în 
mod necesar realității unei 
mai largi unități religioase și 
politice.

De altfel, analogia istorică 
dintre români și italieni s-a 
intensificat în ultimul secol 
și — cu toată distanța geo
grafică — experiențele celor 
două țări s-au vădit adesea 
anropiate între ele din cau
ze nu numai iâeale, dar e- 
fectiv politice și s-au desfă
șurat 'e firul acelorași prie
tenii.

Mai recent, la încheierea 
primului război mondial, pa
cea impusă și controversată 
a însemnat -entru cele două 
țări înfăptuirea deplină a- . 

rationale, dar a des
chis noi probleme și a soli
cit"* poj * -—ări care au a-
vut — cu toate deosebirile 

dintre situațiile naționale spe
cifice — evoluții asemănătoa
re și rezultate identice.

Rezultate dramatice, pen
tru că au trecut peste cerin
țele forțelor populare, între- 
rupînd posibilitatea unei dez
voltări democratice, însem- 
nînd triumful intoleranței și 
conducînd cele dopă țări spre 
tragice experiențe, dar toto
dată și spre rezultate pozitive 
și generoase, fiindcă rupturii 
morale și politice dintre gu
verne și popoare i-a corespuns 
— din partea acestora din ur
mă — dobîndirea unei noi

FILME
MIERCURI, 23 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Maria Stuart: (10, 18,20). 
Egor Buliciov și alții (14, 16); 
Republica : Marea dragoste ; 
PETRILA: Dragoste și a-
menzi; LONEA — Minerul: 
Doamna și vagabondul ; 
VULCAN : Liubov Iarovaia ; 
URICANI: In trecere prin 
Moscova ; LUPENI — Cultu
ral : Războiul lui Murphy ; 
Muncitoresc: Grăsuna.

Darida, cu soția, vicepritna- 
rul Di Segni, membrii consi
liului executiv al municipiului, 
precum și Giuseppe Rivali, 
prefectul Romei.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați în se
diul primăriei, unde le sînt 
prezentate oficialitățile locale 
și ale provinciei Roma.

După ce au străbătut cîteva 
săli unde sînt expuse impresi
onante vestigii antice, șe
ful statului român și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost con
duși în sala „Oralilor și Cu- 
riatilor**, unde se aflau șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați în Italia, oameni de artă 
și cultură, personalități politi
ce, deputati și senatori.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat de 
primarul Darida.

primarului 
Darida

conștiințe care a creat in in
terior o unitate națională mai 
solidă și reală și s-a reflectat 
in exterior intr-o efectivă ca
pacitate de colaborare cu 
toate forțele democratice, Ia 
fel de. preocupate nu numai 
de a infringe ura și violența 
și de a-și redobindi libertatea, 
dar și de a promova o profun
dă reînnoire socială și cultura
lă.

Pe această conștiință de si
ne, maturizată de experien
ța aspră a războiului și a re
zistenței, popoarele român și 
cel italian și-au făurit propria 
lor identitate cetățenească, 
și-au transformat organizarea 
de stat, au armonizat în chip 
nou cerințele și valorile in- 
denendenței naționale cu ace
lea ale unei mai largi și mai 
închegate conlucrări interna
ționale.

Faptul că toate acestea s-au 
înfăptuit pentru țările noastre 
în ambianța unor orientări i- 
deologice, realități politice și 
perspective istorice diferite 
nu schimbă sensul profund al 
acestei evoluții.

Diversitatea in unitate, ex
primarea originală și auto
nomă a valorilor și a căilor 
alese sînt la tel de valabile, 
lie in interiorul unei aceleiași 
concrete și unitare dimensiuni 
social-politice, fie în raportul 
dintre toate țările, la nivel 
internațional, fiecare avînd 
istoria sa, identitatea sa, 
dreptul deplin la autodetermi
nare.

Antica Dacie, azi tînăra 
Românie, a știut nu numai 
să afirme aceste valori dar 
și — credincioasă colaborării 
internaționale — să le trans
pună în acțiuni concrete, în 
hotărîri politice precise, care 
au impus-o -e drept cuvînt a- 
tenției altor țări și au făcut-o 
să-și asume — în ultimii ani 
— un rol obiectiv de prota
gonist mondial al politicii de 
pace, întemeiată pe dreptul 
fiecărui popor Ia deplină in
dependență, premisă a unei 
ample și pașnice conlucrări 
internaționale.

Acestea sînt înfăptuiri ale 
poporului român, ale condu
cerii sale politice, ale perso
nalității care, în mod atit de 
eficient, exprimă și sinteti
zează o atare conducere.

La aceasta aș dori să adaug, 
Domnule Președinte, că spiri
tul nou pe care țara Dumnea
voastră a știut să-1 aducă în
tre națiuni are a savoare an
tică și își află rădăcinile în 
acea dimensiune si tradiție de 
universalitate a culturii ro

mâne, latinitatea.
Si în acest mod tradiția de

vine istoria contemporană, 
continuitatea culturală are o 
semnificație dinamică, referi
rea la Roma si legitima înru
dire cu civilizația sa pierde 
orice exagerare retorică și 
capătă un înțeles deplin și 
mereu actual.

In acest înte’es. vizita Dum- 
r>“ivoastră dobîndeste o im- 
pdrtanță ideală, în afară de 
cea politică, această întîlnire 
aici, pe Camnidoglio. canătă 
sensul unei legături între 
tradiție și realitate, între va
lori culturale* și obligații ci
vile de fiecare zi, între vechi 
și nou, în numele aceluiași 
si imuabil principiu de civi
lizație.

Cu aceste sentimente, Domnu
le Președinte, vă reînnoiesc, 
Dumneavoastră și poporului 
Dumneavoastră, salutul Ro
mei. exprim urarea ca efor
turile națiunii române, ca și 
ale țării noastre și ale tutu
ror statelor care cred în ace

T V
9,00 Curs de limbă engleză. 

Lecția a 54-a ;
9,30 De la Alfa la Omega ;

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate; 

por ;
10,10 Omul de lîngă tine. 

Eroul Muncii Socialis- 
' n Tara 

Moților (reluare) 1
10,25 Muzică populară elf Ana 

Sîntejudean și Mvfu 
Becicbf ;

10,35 Film serial Umbrele 
dispar tn plină zi. E- 

leași valori,, să poată contri
bui in mod eficient la ins*au- 
ra.ea unui nou echilibru în
tre popoare și să garanteze 
pacea internațională — și în 
numele Administrației comu
nale si a întregii populații a 
Romei, vă ofer lupoaica, sim

Cuvîntarea
președintelui

Nicolae Ceaușescu
Domnule primar.
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să vă mulțumesc 

pentru cuvintele calde rosti
te de dumneavoastră Ia a- 
dresa țării mele — și a po
porului român. Totodată, îmi 
face o deosebită plăcere să 
vă adresez dumneavoastră, 
membrilor Consiliului muni
cipal și tuturor locuitorilor 
Romei un salut prietenesc și 
cele mai bune urări din par
tea mea, a locuitorilor ora
șului București, a întregului 
popor român. Ați evocat, pe 
larg, domnule primar, rela
țiile străvechi dintre popo
rul român și cel italian. O- 
riginea latină a permis ca, 
in nenumărate încercări, po
poarele noastre să colabore
ze strîns în decursul seco
lelor în lupta pentru progres, 
pentru independență. Desigur 
că istoria a cunoscut multe 
etape importante pentru po
poarele noastre: au fost și 
lucruri bune, au fost și pe
rioade în care forțele reac- 
țiunn au adus mari pagube 
atit națiunilor noastre, cit 
Și cauzei progresului, în ge
neral.
. Desigur că este bine ca, 
m asemenea prilejuri, să ne 
amintim de tradiții, de legă
turile noastre străvechi Fă
ră îndoială că aceasta poate 

Jccbttie — să constituie 
o baza pentru extinderea mai 
largă a colaborării dintre 
popoarele noastre. Dar trăim 
asemenea timpuri în care 
activitatea guvernelor, a 
Popoarelor are menirea să 
așeze relațiile dintre popoare 
Pe baze noi. Am putea spu
ne că menirea principală de 
astăzi a popoarelor noastre 
este aceea de a făuri istoria 
prezentă și viitoare a țări
lor noastre. Desigur, este bi
ne să vorbim de trecut. Sînt 
lucruri cu care ne putem 
mîndri, dar noi considerăm 
că răspundem cel mai bine 
năzuințelor iidjjdarelor noas- 
tre..și. cauzei păcii și colabo
rării internaționale, dacă vom 
acționa pentru a realiza în 
lume o politică nouă de co
laborare și destindere.

Ne aflăm în frumoasa 
dumneavoastră (ară la invi
tația președintelui Leone. Am 
avut convorbiri foarte fruc
tuoase, am semnat o serie de 
documente comune. Putem 
deci spune că vizita se des
fășoară în cele mai bune con- 
dițiuni. Am ajuns la con
cluzii comune atît în ce pri
vește dezvoltarea relațiilor de 
colaborare economică, tehni- 
co-științifică și culturală în
tre popoarele român și ita
lian, cît și in privința nece
sității extinderii colaborării 
noastre pe plan internațional 
în vederea înfăptuirii securi
tății în Europa, pentru 
triumful unor relații noi în
tre națiunile continentului 
nostru, care să excludă for
ța și amenințarea cu forța și 
să asigure fiecărei națiuni 
posibilitatea de a se dezvol
ta corespunzător dorințelor 
sale. (VII APLAUZE).

Am putut constata cu 
multă satisfacție că popoare
le și guvernele noastre sînt 
animate de dorința comună 
de a acționa pentru a se pu
ne capăt cu desăvîrșire ve
chii politici de forță și dic
tat, pentru a se asigura res
pectul deplin al independen
ței și suveranității naționale 
a tuturor statelor, deplina e-

★
întreaga asistență urmărește 

cu profund interes cuvintele 
rostite de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Apoi, în semn de prețuire 
și stimă, primarul general al 
Romei oferă în dar președinte
lui Nicolae Ceaușescu simbo
lul „Cetății eterne" — o mi
niatură s celebrei statui a 
„Lupoaicei Capitoline".

Mulțumind cu căldură pen
tru prețiosul dar, șeful statu-

pisodul VI. ;
11,45.La ordinea zilei. Azi, 

județul Cluj (reluare);
12,00 Revista literară Tv (re

luare) ;
13,00 Telejurnal ;
16,00 Campionatele Balcani

ce de volei : România- 
Iugoslavia (feminin). 
Transmisiune directă 
de la Timișoara ,

17,30 Curs de limbă germa
nă. Lecția a 54-a (re
luare) ;

18,00 Telex ;
18,05 Tragerea Pronoexpres;
18,15 Tehnic-club ;
18,35 întrebări și răspunsuri; 
19,00 Timp șt anotimp în a- 

gricuItură ;
19,20 1 001 de seri ; 

bol al orașului nostru, al ci
vilizației noastre comune.

★
Cuvîntul de răspuns, 

al președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a fost primit cu vii a- 
plauze.

galitate in drepturi intre toa
te națiunile lumii. (APLAU
ZE PUTERNICE).

România și Italia sînt țări 
cu orinduiri sociale diferite, 
dar viața, înseși relațiile din
tre țările noastre demons
trează că orînduirile diferi
te nu pot și nu trebuie să 
constituie un obstacol în ca
lea unei colaborări rodnice, 
prietenești. In acest spirit 
sînt întocmite și documente
le pe care le-am semnat as
tăzi și care dau perspective 
noi relațiilor româno-italie- 
ne. ceea ce contribuie atît 
la extinderea în toate dome
niile a cooperării, dar și la 
cauza păcii și securității in 
Europa și în întreaga lume.

Ați evocat, domnule pri
mar, diferite tradiții pri
vind legăturile culturale din
tre popoarele noastre. Și în 
prezent între România și I- 
talia se extind larg relațiile 
de colaborare în domeniile 
științei și culturii. Trăim în- 
tr-o asemenea epocă cînd 
știința și cultura sînt tot mai 
mult factorii hotărîtori pen
tru progresul social, pentru 
bunăstarea și fericirea fiecă
rei națiuni.

Tocmai de aceea România 
acordă o mare atenție dezr 
voltării colaborării științifi
ce, culturale — și sintem bucu
roși să putem constata că 
și în acest domeniu între 
România și Italia există re
lații bune, că am fost de 
acord să mergem înainte pe 
acest drum. Am dori să fa
cem din relațiile româno-ita- 
liene — țări cu orinduiri so
ciale diferite — un model de 
felul cum două popoare pot 
să colaboreze, pot să acțio
neze în comun pentru o lu
me mai bună, pentru demni
tate, pentru independență, 
pentru pace și progres social 
(APLAUZE).

Iată de ce, domnule pri
mar, doamnelor si domnilor, 
consider că vizita pe care o 
facem, întîlnirea cu dum
neavoastră, aici, unde se păs
trează o anumită tradiție 
străveche a relațiilor dintre 
popoarele noastre, trebuie să 
marcheze un moment nou în 
dezvoltarea acestor raporturi. 
Să ne gîndim ca urmașii ur
mașilor noștri să poată spu
ne că noi nu numai că am 
vorbit de legături străvechi, 
dar am făcut totul pentru a 
asigura popoarelor noastre 
relații prietenești veșnice, bu
năstarea și fericirea lor, 
(VII APLAUZE)

Doresc să mulțumesc pen
tru acest dar simbolic. _ Aș 
dori, de asemenea, să vă o- 
fer dumneavoastră tot un 
dar simbolic — și anume o 
machetă a statuii unui dom
nitor român, Mihai Viteazul, 
care, cu aproape 400 de ani 
în urmă, a realizat pentru 
prima dată unitatea țărilor 
române. (APLAUZE). Aș dori 
ca și acest dar simbolic să 
ateste faptul că poporul ro
mân este ferm hotărît să fa
că totul pentru colaborarea 
intre toate națiunile Europei 
și între toate popoarele lu
mii, să lupte pentru o lume 
mai •bună, mai dreaptă !

Și acum vă rog să-mi per
miteți să urez locuitorilor 
Romei contemporane și popo
rului italian succese tot mai 
mari pe calea dezvoltării sale, 
spre fericire, pace. (APLAU
ZE PUTERNICE)

★
lui român oferă, Ia rîndul său, 
primarului general al Romei o 
statuetă care înfățișează pe 
Voievodul Mihai Viteazul, cel 
care a înfăptuit pentru prima 
dată unirea țărilor române.

In continuare sînt vi
zitate săli ale primăriei și mu
zeul în care se află o splendi
dă pinacotecă.

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

19,30 Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 
cauză a întregului po- 

20,00 Cîntecul săptămînii. 
Dintotdeauna pe acest 
pămînt ;

20,05 Teleobiectiv ;
20,25 Telecinemateca. Roma 

oraș deschis. Produc
ție a studiourilor cine
matografice italiene, 
cu : Aldo Fabrizj și 
Anna Magnani ;

22,05 24 de ore. România în 
lume ;

22,40 Campionatele Balcani
ce de volei : România- 
Iugoslavîa (masculin). 
Selecțiuni înregistrate 
de la Timișoara ;
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