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Astăzi, în Capitala

MITINGUL PRIETENIEI 

ROMÂNO-COREENE
Astăzi, in Sala Palatului Republicii, va avea loc mitingul prieteniei româno-co- 

reene, organizat cu prilejul vizitei oficiale în țara noastră a tovarășului Kim Ir Sen, 
in fruntea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Democrate 
Coreene.

In jurul orei 11,45, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite direct, 
de la Sala Palatului, desfășurarea mitingului.

în ambianța de caldă prietenie și frăție internaționalistă

CONVORBIM OFICIALE INTRE TOVARĂȘII
Convorbirile se desfășoară 

cu succes, călăuzite de do

rința comună de a dezvolta 

și mai mult colaborurea bila

terală de partid și de stat, 

de a aduce o nouă si substan-
*

țială contribuție la cauza 

generală a socialismului, a 

mișcării comuniste interna

ționale, a păcii și înțelegerii 

in lumea intreagă

CEI DOI PREȘEDINȚI ACORDĂ 0 MARE IMPORTANTĂ POLITICĂ ACTUALEI iNTllNIRI, 
SPIRITULUI PRIETENESC ȘI RODNIC ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ

NICOLAE CEAUȘESCU: „o contribuție 
deosebit de importantă la dezvoltarea legătu
rilor de prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre popoarele, partidele și țările noastre/4

La Palatul Republicii au început, 
vineri, 23 mai, convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co- 
rminist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Kim Ir Sen, secretar gene
ral *1  Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului, Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat,

• Spectacol de gală în onoarea 
înalților oaspeți coreeni
• Depunerea unei coroane 
de flori
• Vizite ale tovarășelor 
Elena Ceaușescu și Kim Săng E

— La Institutul central de cercetări 
chimice

— La întreprinderea de confecții și 
tricotaje București

ÎN PAGINA A III-A

„VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 
A R.P.D. COREENE IN ROMÂNIA CONSTITUIE PENTRU 
POPORUL COREEAN UN PRILEJ DE MARE BUCURIE."

— Revista presei coreene — \
ÎN PAGINA A III-A

KIM IR SEN: „o mare demonstrație a 
prieteniei și solidarității dintre popoarele 
noastre, o expresie a relațiilor dintre cele două 
țări care se dezvoltă și se întăresc pe zi ce trece."

Ion Pățan, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-mi nistru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționa
le, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afaceri
lor externe, general-colonel Ion 
Coman, membru al C.C. al P.C.R.,

prim-adjunct al ministrului apă
rării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, Dumitru Popa, mem
bru al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
țării noastre la Phenian.

Din partea coreeană — tovară
șii Kim Dong Ghiu, membru al 
Comitetului; Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, vicepreședinte al R.P.D. Co
reene, O Jin U, membru al Comi
tetului Politic, secretar al C.C. al

Partidului Muncii din Coreea, șeful 
Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Coreene, Riu Giang Sik, 
membru supleant al Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, Hă Dam, 
membru al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, vicepremier al Con
siliului Administrativ, ministrul a- 
facerilor externe, Ciăng Song Nam,

(Continuare în pag. a III-a)

Pe cîmp, la executarea lucrărilor de sezon

MUNCĂ SlRGUINCIOASĂ 
Șl BINE ORGANIZATĂ!

Evoluția timpului In această perioadă — temperaturi ridicate și ploi repetate — este favorabilă dezvoltării culturilor prăși toare. Este necesar ca aceste condiții prielnice să fie folosite din plin pentru a se obține recolte mari. De aceea, lucrările de întreținere a culturilor trebuie executate la timp și de cea mai bună calitate. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii în cursul zilei de ieri rezultă că In toate județele a fost intensificat prășitul mecanic și manual. Bunăoară, la sfecla de zahăr, pe terenurile cooperativelor agricole din 22 județe s-a încheiat prima prașilă manuală, iar în alte 6 județe s-a executat In întregime și prașila mecanică. De altfel, pină Ia 23 mai, prașila I manuală la sfecla de zahăr s-a executat pe 95 la sută din suprafețele cultivate, iar cea mecanică — In proporție de 47 la sută. De asemenea, In cooperativele agricole se apropie de sfirșit

prășitul florii-soarelui, această lucrare executîndu-se mecanic pe 97 la sută din suprafețe, iar manual — pe 91 la sută. In ultima săptămînă s-a intensificat prășitul porumbului. Prima prașilă mecanică la această cultură s-a executat pe 45 la sută din suprafețe. în grădinile de legume se plantează ultimele hectare cu tomate, ardei și alte specii, se execută lucrări de întreținere. în vii se fap stropiri contra manei — lucrare care trebuie intensificată, Intrucit umiditatea favorizează răspindirea acestei boli. Dezvoltarea culturilor, precum și înmulțirea buruienilor impun ca In aceste zile toate forțele mecanice și manuale din agricultură să fie concentrate In cîmp. la prășit și Ia executarea celorlalte lucrări de sezon, muncindu-se pretutindeni cu sirguință, din zori și pînă-n seară.în pagina a Il-a : Raidul nostru 
In județele Teleorman, Sibiu și 
Cluj.

Pentru creșterea eficienței economice, 
în fiecare unitate productivă trebuie întărite 

DISCIPLINA Șl RĂSPUNDEREA 
iN GOSPODĂRIREA FONDURILOR 

MATERIALE Șl FINANCIAREUtilizarea cu înaltă eficietjță a resurselor materiale șl bănești ale societății — condiție esențială pentru creșterea venitului național și sporirea puterii economice a țării, de care depinde nemijlocit ridicarea nivelului de trai al populației — constituie o preocupare permanentă a conducerii partidului. în repetate rinduri și, recent, la ședința comună a Comitetului Politic, Execuțiv al C.C. al P.C.R., a Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și a Consiliului de Miniștri au fost analizate o serie de probleme ale activității economico-financiare, ale gospodăririi raționale a fondurilor aflate în administrarea unităților socialiste și au fost stabilite măsuri privind înlăturarea neajunsurilor și perfecționarea activității In acest domeniu, tn vederea creșterii susținute a eficienței economice. în legătură cu sarcinile care revin in acest context aparatului financiar-bancar din economie, publicăm o convorbire in pagina a Il-a.

Un moment strălucit al istoriei noastre naționale:

375 de ani de la prima unire politica a țărilor române

Sub steagul de luptă al lui Mihai 
s-au unit locuitorii pămintului românesc 

fără deosebire de naționalitate
ÎN PAGINA A IV-A

La spectacolul de galâ dat în onoarea înalților oaspeți

Realizări 
de prestigiu 

în îndeplinirea 
cincinalului 

înainte de termen 
HUNEDOARADe la începutul actualului cincinal și pină in prezent, colectivul Combinatului siderurgic de la Hunedoara a realizat peste sarcinile de plan mai mult de 900 000 tone fontă, oțel și laminate. Concomitent, s-a îmbunătățit calitatea metalului e- laborat și a crescut cu peste 51 Ia sută producția de oțeluri a- liate. în perioada care a trecut din acest ultim an al cincinalului a fost elaborată o cantitate suplimentară de oțel echivalentă cu metalul necesar pentru fabricarea a peste 5 600 de tractoare.

ARADPrintre unitățile economice din județul Arad care și-au onorat în întregime sarcinile privind livrările la export în actualul cincinal se numără in prezent întreprinderea de vagoane, fabrica de încălțăminte și calapoade „Libertatea". Fabrica de spirt și drojdie, Uniunea județeană a cooperativelor de consum, Uniunea județeană a cooperației meșteșugărești și altele. Aceste unități au livrat la export, peste prevederile cincinalului, produse în valoare de circa 500 milioane lei.
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Pentru creșterea eficienței economice,
în fiecare unitate productivă trebuie întărite

OKMA $1 RĂSPUNDEREA IN GOSPODĂRIREA

— Car» sint cele mai impor
tante aspecte ale gospodăririi 
resurselor materiale și bănești 
care stau in prezent in atenția 
organelor financiar-bancare ?— După cum este cunoscut. In a- nul 1974 și in primele luni ale acestui an s-au obținut importante realizări In dezvoltarea economică și socială a țării, concretizate în creșterea în ritmuri înalte a producției, sporirea potențialului productiv, adin- cirea procesului de modernizare a structurii economiei naționale, utilizarea mai eficientă a resurselor materiale și bănești. în acest sens, sînt de remarcat rezultatele pozitive obținute în diminuarea cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă de o serie ca, de exemplu ; între- „23 August" București, siderurgic Hunedoara, de prelucrare a lemnului care au utilizat cu chib-

de unități, prinderea Combinatul Combinatul Pitești ș.a., zuință resursele materiale și bănești, s-au preocupat de reducerea cheltuielilor de producție. Din analiza bilanțurilor unităților economice de stat pe anul 1974, precum și din controalele efectuate de organele financiar-bancare, a rezultat însă că nu în toate cazurile unitățile economice au gospodărit cu maximă eficientă fondurile încredințate. Adesea, acestea nu s-au încadrat în nivelul planificat al cheltuielilor, ceea ce s-a reflectat negativ în rezultatele financiare. De altfel, reducerea cheltuielilor de producție și, Îndeosebi, a celor materiale este un prim aspect la care aș dori să mă refer. Sînt unități economice — ca „Romlux" din Tîrgovlște, Intre- Fvinderea „Metalurgica" din Bacău, ntreprinderea de alumină din Tul- cea ș.a. — care au depășit cheltuielile prevăzute, ca urmare a neatingerii parametrilor proiectați la unele capacități de producție, a încălcării prescripțiilor tehnologice de fabricație, a nerespectării normelor de consum. precum și a slabei preocupări pentru creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, pentru a- similarea de noi produse cu performanțe îmbunătățite. Potrivit sarcinii trasate de Consiliul de Miniștri în ședința din 17 aprilie a.c., s-a stabilit ca organele financiare și bancare
întreprinderea de materiale 
izoiante din Vaslui adresează

Colectivul întreprinderii de materiale izolatoare din Vaslui a înregistrat bune rezultate economice în perioada ce a trecut din acest an. Ca urmare a sprijinului primit din partea organelor de partid, a conducerii centralei de resort, întreprinderea a încheiat primele 4 luni cu o producție globală suplimentară în valoare de circa 1,7 milioane lei. De asemenea, planul la producția marfă a fost realizat în proporție de 108,7 la sută. Totuși, întreprinderea nu și-a îndeplinit integral sarcinile de plan la anumite sortimente, precum și în domeniul reducerii cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă. Cauzele acestor restanțe sînt multiple. O analiză mai «tentă a procesului de producție în această întreprindere scoate în evidență o situație care nu mai poate fi Îngăduită. Oricîte eforturi ar depune colectivul de aici, rămîn nerezolvate numeroase probleme determinate de activitatea constructorilor și a furnizorilor de utilaje și echipament tehnic. * iDin discuțiile avute cu inginerul șef al unității, tov. Theodor Hulpac, secretarul comitetului de partid, tov. Gheorghe Misinciuc, și ing. Gheorghe Obadă, din partea Inspectoratului județean Vaslui pentru controlul calității produselor, se detașează unele neajunsuri care le supunem atenției celor vizați. (Facem precizarea că intr-un articol semnat de ing. Th. Hulpac, apărut în „Scînteia" din 5 decembrie 1974, se adresa un apel Trustului de instalații-montaj Iași și Trustului de izolații și lucrări industriale București pentru grăbirea punerii la punct a unor utilaje și instalații. Au trecut însă 5 luni și n-au fost rezolvate probleme foarte importante pentru întreprinderea vaslu- iană, atit de către cele două trusturi, cît și de alte unități care au obligații contractuale față de aceasta. Toate lucrările la care ne vom referi trebuiau încheiate în cursul anului 1974). Despre ce este vorba ?1. TRUSTUL DE INSTALAȚII ȘI MONTAJ IAȘI nu a terminat lucrările la instalația de preparare a mas- ticului bituminos, montajul preîncăl- zitorului de aer de la secția de vată minerală, montajul și punerea în funcțiune a aparatelor de măsură și control — cerință foarte importantă pentru atelierul oxidare-bituminare. Consecințele acestor intîrzieri : impo-
întreprinderea de piese auto Satu-Mare

PRODUCȚIENăscută din „matca" fostei uzine de reparații auto, care a ființat pînă spre finele anului trecut, noua întreprindere de piese auto Satu-Mare este, alături de „Unio", cea de a doua mare unitate economică din județ din ramura construcțiilor de mașini grele. Dispunînd de hale noi de producție, înzestrate cu utilaje și mașini de înaltă tehnicitate, întreprinderea s-a integrat rapid în noul profil, asimi- lind. o producție din ce in ce mai diversificată de piese pentru autocamioane și autoturismele de teren ARO. De curînd, colectivul de aici a trecut cu succes examenul unei noi și marcante premiere industriale : au fost fabricate și montate pe șasiuri de autocamioane „SR-113" primele platforme autobasculabile cu performanțe îmbunătățite. ÎJ- 

să urmărească modul cum slnt fundamentate programele de diminuare a cheltuielilor de producție și de circulație, să analizeze împreună cu titularii de plan și cu organele de planificare, de aprovizionare și de prețuri, posibilitățile de reducere in continuare a consumurilor de metal, energie, combustibil, • lemn și alte materiale, și de restringere la minimum a cheltuielilor indirecte, să identifice rezervele existente pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii, urmărind asigurarea în permanență a unei corelații corespunzătoare între indicatorii de muncă și retribuție.în atenția organelor financiar-bancare se află și alte aspecte nu mal puțin importante ale activității eco
Convorblre cu tovarășul IULIAN VACAREL, prlm-ad|unct al ministrului 

finanțelor

nomico-financiare. Astfel, mai sînt întreprinderi care nu manifestă suficientă preocupare pentru menținerea stocurilor de materiale, producție neterminată și produse finite în limita normelor stabilite. Intr-o asemenea situație se află, de pildă, întreprinderea de aparatai electric pentru instalații Titu, întreprinderea de confecții din Sibiu, intreprinderea de tricotaje „Zimbrul" din Suceava sau întreprinderea de antibiotice din Iași, care își imobilizează o parte din fonduri în stocuri peste necesar. Or, după cum se știe, imobilizările, pe lingă faptul că generează cheltuieli suplimentare cu depozitarea și conservarea stocurilor materiale su- pranormative, dobinzi majorate etc., diminuează și capacitatea de plată a întreprinderilor. Pentru înlăturarea deficiențelor de acest gen, s-a stabilit ca organele financiar-bancare să vegheze ca întreprinderile să se încadreze in resursele financiare planificate, să folosească pirghia creditelor pentru întărirea disciplinei de plan și contractuale și să ia măsuri pentru prevenirea formării de stocuri supranormative și readucerea in circuitul economic a celor existente, pentru accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante.

UTI-

sibilitatea respectării prevederilor tehnologice la instalațiile de oxidare și asigurării condițiilor impuse de STAS și normele interne de calitate la materialele hidroizolatoare. Tot datorită acestor cauze se mențin greutăți în diversificarea gamei de produse.2. TRUSTUL DE INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI INDUSTRIALE BUCUREȘTI are restanțe la lucrările de izolație a conductelor rezervoarelor și la preîncălzitorul de aer de la atelierul de vată minerală.3. ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE ȘI PIESE DE SCHIMB IAȘI a livrat pompe de mastic (tip R de calitate necorespunzătoare, ce a dus la dese întreruperi în cesul tehnologic.4. ÎNTREPRINDEREA DE LAJE ȘI PIESE DE SCHIMB ALBA IULIA a furnizat instalația de răcire pentru liniile de carton asfaltat, dar aceasta nu funcționează. în ziua de 26 martie a.c., s-a expediat de către I.M.I. Vaslui cel de-al doilea telex prin care s-a revenit la telegrama nr. 638/20 martie 1975, insistîndu-se să se trimită un delegat in scopul remedierii deficiențelor, dar nu s-a primit nici un răspuns de la Întreprinderea din Alba Iulia. .5. TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE IAȘI nu a terminat lucrările la turnul de răcire și pilnia de ape grase.Toate aceste neajunsuri, pe care constructorii și furnizorii respectivi nu se grăbesc să le înlăture, creează colectivului întreprinderii de materiale izolatoare din Vaslui serioase greutăți în realizarea planului pe sortimente și a calității superioare a produselor, provoacă risipă de combustibil și materiale, influențează negativ nivelul cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă. Iată de ce organizația de partid, comitetul oamenilor muncii, întregul colectiv al întreprinderii din Vaslui adresează un nou apel conducerilor unităților a- mintite, de a lua neîntîrziat măsuri hotărite pentru punerea la punct a liniilor tehnologice ale întreprinderii, în așa fel incit aceasta să poată da economiei naționale produse mai multe, mai bune, în condiții de eficiență superioară.
Lălucl CRĂCIUN 
corespondentul „Scintell"

1N PREMIERĂlele trecute, pe porțile întreprinderii au plecat spre diverși beneficiari din țară primele 50 de autocamioane echipate cu platforme basculabile de fabrioație sătmăreană. Această platformă basculabilă poate fi utilizată cu succes atit la transportul cerealelor, legumelor și a altor produse agricole, cit și a oricăror mărfuri care se pretează la descărcarea prin basculare. în afara volumului util sporit de 9 metri cubi, noile platforme au o instalație hidraulică atit pentru propria caroserie, cit și pentru servirea unei remorci basculabile, precum și dispozitive de siguranță care împiedică răsturnarea platformei. Sînt în curs de fabricație semiremorcile dormitor pentru 10 persoane și semiremorcile dormitor birou pentru 4 persoane destinate șantierelor.

— Din anatizele asupra reali
zării investițiilor și a parametri
lor proiectați rezultă că. in anu
mite cazuri, se manifestă nea
junsuri cu consecințe 
planul producției, cit 
pect financiar. Care 
zele ?

atit pe 
si sub as- 
sint cau-datelor de— într-adevăr, potrivit care dispunem, la sfirșitul primului trimestru al acestui an un număr de 40 de capacități de producție industriale din subordinea Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Industriei Metalurgice și Ministerului E- conomiei Forestiere și Materialelor de Construcții nu fuseseră date integral în funcțiune la termenele planificate ; pe diferite șantiere de con-

«trucții se află de mal multă vreme utilaje In stoc, așteptînd să fie montate. Contractarea unor utilaje tehnologice la termene necorelate cu cele de predare la montaj și de punere în funcțiune, nerespectarea termenelor de livrare de către furnizori, defecțiunile apărute la unele u- tilaje și instalații In timpul efectuării probelor tehnologice sînt tot atîtea cauze ale nepunerii In funcțiune la termen a capacităților de producție respective. Asemenea neajunsuri împiedică realizarea producției planificate, determină imobilizări de fonduri, efectuarea de cheltuieli suplimentare, cu consecințe negative asupra rezultatelor financiare. Pentru darea în funcțiune a investițiilor în termene cit mai scurte, vor fi organizate acțiuni de analiză și control In ministere, centrale, întreprinderi, cu privire la punerile In funcțiune pe anul in curs și pe anul următor, îndeosebi pe linia elaborării documentațiilor tehnice, a contractării u- tilajelor și a pregătirii cadrelor necesare noilor capacități de producție. Legat de gospodărirea cu eficiență sporită a resurselor materiale și bănești la unitățile nou intrate in funcțiune, este de arătat că sînt cazuri in care nu se realizează indicatorii tehnico-economici proiectați. Pentru Înlăturarea unor astfel de situații, titularii și beneficiari de investiții, cu sprijinul organelor financiar-bancare și al celorlalți factori care au concurat la realizarea investițiilor vor examina, potrivit sarcinilor primite din partea conducerii de partid, modul în care se realizează parametrii proiectați și vor elabora programe detaliate, cu termene și răspunderi precise, pentru obținerea In cel mai scurt timp a eficientei economice prevăzute.

51-0)
Pe tarlalele cooperativei agricole de producție Ciuchici (județul Caraș-Severin). Lucrări de întreținere a porum

bului (stînga) și la sâpatul roșiilor Foto : 3. Cristian

Pe cîmp, la executarea lucrărilor de sezon

MUNCĂ S1RGUINCIOASĂ
Șl BINE ORGANIZATA!

Teleorman. Lucrăril* da ln- treținere a culturilor în județul Teleorman se intensifică de la o zi la alta. La floarea-soarelui și sfecla de zahăr cooperatorii și mecanizatorii au trecut, din săptă- mtna aceasta, la efectuarea celei de-a doua prașile, iar la porumb prima lucrare de întreținere s-a efectuat pe 60 la sută din suprafața insămînțată. în multe unități — Furculești, Peretu, Zimnicea, Buzescu, Nenciulești, Plosca — prășitul manual la porumb se a- propie de sfîrșit.La cooperativa agricolă din Furculești, bunăoară, in cadrul fiecărei ferme de cimp au fost constituite cite 2—3 echipe mixte formate din 40—50 cooperatori și 5 mecanizatori. La ferma nr. 3, condusă de inginerul Gheorghe Pîrvan, planul valoric și fizic al fermei a fost împărțit in mod egal celor două formațiuni mixte. Fiecare echipă a fost dotată cu utilajele necesare, mecanicilor agricoli repartizîndu-li-se acele mașini pentru care sînt specializați.în ce privește pe membrii cooperatori, aceștia au fost repartizați pe cele două echipe, ținîndu-se seama mai mult de așezarea lor în comună. La rîndul lor insă, echipele au fost împărțite în cite 5 grupe de cooperatori constituite după preferințele oamenilor. în cadrul unei asemenea formațiuni, grupa de cooperatori răspunde de efectuarea în timpul optim a tuturor lucrărilor stabilite in angajamentul încheiat. în acest sens, chiar și în cadrul grupelor s-a trecut la o repartizare a culturilor pe familii, însă spre deosebire de alți ani lucrările de întreținere pe o anumită solă încep și se termină odată de către toți cooperatorii. Că acest sistem corespunde cel mai bine condițiilor de producție existente în cooperativa din Furculești o dovedesc lanurile curate și frumoase de aici, faptul că durata prașilelor la floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și porumb a fost scurtată In medie cu 
4—5 zile fată de anii precedenți.

— Cum a organizat Ministerul 
Finanțelor activitatea aparatului 
de specialitate pentru a institui 
un control riguros asupra înde
plinirii măsurilor pe care le-ați 
amintit, pentru întărirea disci
plinei de plan fi financiare ?— Pentru promovarea spiritului de bun gospodar în utilizarea resurselor financiare și înlăturarea manifestărilor de risipă, acționăm potrivit indicațiilor Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a trasat Curții Superioare de Control Financiar și Ministerului Finanțelor sarcina de a exercita controlul financiar preventiv la centrale șl întreprinderi prin delegați permanenți. Ministerul Finanțelor și băncile au organizat acest control la toate Întreprinderile de comerț exterior și în peste 30 de centrale industriale, urmînd ca în perioada următoare să se extindă acest control și la alte centrale și mari întreprinderi. De asemenea, împreună cu băncile, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat pentru Prețuri și Ministerul Muncii organizează o acțiune in comun cu ministerele economice, pentru sprijinirea întreprinderilor șl centralelor în realizarea sarcinilor de plan pe anul In curs și pentru completarea programelor de reducere a cheltuielilor de producție și creștere a productivității muncii, de ridicare a eficienței economice pe anul 1978. Ținînd seama de criticile, pe deplin Îndreptățite, ce ne-au fost aduse In Conferința cu activul de partid și de stat din domeniile finanțeîor, prețurilor și retribuirii muncii, care a avut loc anul trecut, de indicațiile prețioase date cu acest prilej de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplinirea întocmai a sarcinilor la care • m-am referit, Ministerul Finanțelor și băncile au luat măsuri pentru instruirea și ridicarea pregătirii profesionale a aparatului financiar-con- tabil, eliminarea paralelismelor și suprapunerilor in munca de control, creșterea exigenței și fermității din partea tuturor organelor de control din economie. Organele financiar- bancare au datoria nu numai să constate, „să fotografieze" neajunsurile din Întreprinderi și instituții, cl, în primul rînd, să le sprijine în găsirea celor mai potrivite soluții pentru înlăturarea oricăror deficiențe și prevenirea repetării lor In viitor, In vederea creșterii continue a eficienței economice.

Convorbire realizată de 
Comeliu CÂRLAN

Și In cooperativele agricole Ul- meni, Zimnicea, Peretu au fost organizate asemenea formații de lucru, iar rezultatele obținute la Întreținerea culturilor sînt foarte bune. Este de datoria consiliilor de conducere, organizațiilor comunale de partid, organelor agricole județene să urmărească modul concret in care aceste formațiuni își vor desfășura activitatea, în continuare, să clarifice și să rezolve din mers toate problemele care privesc aplicarea corectă a acestui sistem de organizare și retribuire. (Iosif Pop).
Sibiu. Paralel cu numeroasele acțiuni inițiate în scopul înlăturării băltirilor de pe terenurile afectate de ieșirea din matcă a unor ape, în toate cooperativele agricole din județul Sibiu principala atenție e acordată în continuare terminării în cel mai scurt timp a lucrărilor de întreținere a culturilor. Fapt justificat și de cifrele evidențiate de situația operativă : pînă la 23 mai, prima prașilă la cartofi era efectuată doar pe 2 700 ha din cele 4 300 plantate, iar la sfecla de zahăr — pe 2 700 ha din cele 3 000 ha cultivate. Ca de fiecare dată cînd a fost nevoie de recuperarea unor restanțe, accentul principal e pus și de astă dată pe larga mobilizare a forțelor și pe buna organizare a muncii. Mai ales in unitățile cu suprafețe mai mari la prășitul cartofilor și sfeclei de zahăr — printre acestea cele din cadrul consiliilor intercooperatiste Agnita, Avrig, Nocrih, Axente Sever și altele, în ajutorul cooperatorilor sint prezenți la lucru din aceste zile, alături de profesorii lor, elevi ai claselor mai mari din comunele respective. Pe teren se află, de asemenea, specialiștii organelor agricole județene, ca și întregul activ al organelor de partid. O măsură de mare eficiență pentru bunul mers al lucrărilor, ce se desfășoară din această săptămînă pe durata întregii zi-lumină, se dovedește a fi stabilirea, seară de seară, de către fiecare cooperativă agricolă,

1
IN ÎNDEPLINIREA PLANULUI-ATENȚIE MAXIMĂ INDICATORILOR CALITATIVI DE EFICIENȚĂ

Productivitatea muncii-factor cheieCreșterea productivității muncii constituie un indicator fundamental al eficienței activității economice, un criteriu esențial al aprecierii muncii fiecărui colectiv. Iată de ce, o sarcină de cea mai mare importanță și răspundere pentru oamenii muncii, pentru organizațiile de partid din întreprinderi este aceea de a asigura zi de zi, lună de lună, o înaltă productivitate a muncii, de a realiza și depăși prevederile planului la acest indicator. Cum se acționează in vederea valorificării resurselor interne de creștere a productivității muncii ? '— iată tema anchetei noastre făcută la întreprinderea de radiatoare, echipament metalic, obiecte și armături sanitare (IREMOAS) din București.— Sporirea continuă a productivității muncii constituie o preocupare de prim ordin pentru Întregul nostru colectiv — apreciază directorul economic al întreprinderii Paul Chi- riță. In acest an, prevederile de plan au fost îndeplinite și depășite lună de lună. Pe ansamblul celor patru luni din acest an, nivelul planificat al productivității muncii a fost depășit cu 1,3 la sută. Tocmai pe această cale 
a fost obținut, aproape in întregime, sporul de producție înregistrat față de aceeași perioadă a anului trecut.Din discuțiile avute în uzină cu muncitori, maiștri și ingineri, aflăm 

formațiilor in care se va lucra doua zi. (Nicolae Brujan).
Cluj. Pe ansamblul județului Cluj,a aatit în Întreprinderile agricole de stat, cit și în cooperativele agricole a fost erbicidată suprafața de 38 000 ha cu grîu, o suprafață mai mare cu 4 000 ha decît se prevăzuse în plan. Unele unități, cum sînt cele din cadrul consiliilor intercoopera- tiste Ceanu-Mare, Chinteni, Cîmpia Turzii etc., au erbicidat suprafețe mult mai mari decit cele prevăzute, în schimb, altele sînt mult rămase în urmă și există pericolul ca lucrarea să nu mai poată fi finalizată din cauza stării avansate de vegetație a griului, Așa, bunăoară, din consiliul intercooperatist Cășei, din 1 500 ha prevăzute au fost realizate doar 590 hectare, la cele din Dej — 780 ha din 1 400, Gherla — 917 ha din 1 900 ha.Prima prașilă la sfecla de zahăr pe cele 7 103 hectare a fost efectuată In toate cooperativele din județ și se desfășoară din plin cea de-a doua. Lucrării i se dă o importanță majoră, peste tot sute și sute de cooperatori se află in cîmp la prășit, pe brigăzi, pe echipe, în formații mixte de- mecanizatori și cooperatori. La Apahida se află în cîmp, in fiecare zi, 400—500 cooperatori de toate vîr- stele. „Vremea e caldă și umedă, favorabilă creșterii buruienilor, ele trebuie stîrpite la vreme" — ne spunea unul din cooperatorii de la Apahida. Așa gindesc și cel ce se află cu sutele in cimp, la prășitul sfeclei, în cooperativele agricole din Cîmpia Turzii, Săndulești, Unirea-Turda, Gi- lău și din alte părți. La porumb se lucrează cu sapa rotativă. Pină acum, această lucrare a fost efectuată pe 23 300 ha din cele 42 150 ha. La I.A.S. Câmărașu și in unitățile din consiliul intercooperatist Unirea-Turda, sapa rotativă a fost aplicată pe întreaga suprafață cu porumb, în timp ce în altele — cum sint unitățile cooperatiste din Cășei, Dej, Mica — această lucrare de-abia a început (Al. Mureșan). 

că în anul 1974, comparativ cu realizările anului precedent, productivitatea muncii pe un lucrător a sporit cu 12 000 lei, depășindu-se prevederile de plan cu 2 000 lei. Fără a face „inventarul1* tuturor măsurilor aplicate în întreprinderea bucureșteană In vederea creșterii productivității muncii, asemenea succese vorbesc de la sine despre hărnicia cu care muncește colectivul de aici.Reflectă însă rezultatele din acest an limita superioară, adevăratele po-
Din experiența 

unei întreprinderi 
bucureștene

cert, In Întreprindere de

sibilitățl de care dispune, In prezent, colectivul întreprinderii în privința creșterii productivității muncii ? Consultăm evidențele „la zi". Ce observăm 7 Mai întii că, in patru luni, în unele sectoare productivitatea muncii înregistrează o creștere foarte mică, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Reținem, de asemenea, că rezultatele obținute în îndeplinirea planului la acest indicator, deși pozitive în ansamblu, totuși diferă de la un sector de producție la altul. Astfel, în timp ce în secțiile sculărie și mecano- energetic prevederile de plan au fost depășite substanțial, în altele — echipament metalic, armături și băl — depășirile se situează sub un procent.— în mod există încă rezerve importante sporire a productivității muncii preciza locțiitorul secretarului mitetului de partid, Ovidiu Huluban. Aceasta este nu numai părerea mea, ci și a tuturor celor care muncim in această uzină, este concluzia unei recente analize făcute de comitetul de partid și comitetul lor muncii.— Ce s-a hotărît pentru carea acestor noi rezerve ?— Pe baza unei consultări specialiștii și cadrele de conducere din fiecare secție, rezervele interne de creștere a productivității muncii au fost „recîntărite" cu maximă răspundere. Totodată, s-au stabilit și au început să se aplice, în fiecare sector de producție, noi măsuri menite să contribuie la fructificarea mai intensă și operativă a tuturor

co-
oameni-fructifi-largi cu

I.F.E.T. Suceava :
ACȚIUNI PENTRU VALORIFICAREA INTEGRALA 

A MASEI LEMNOASESectorul de exploatare Falcău din cadrul U.F.E.T. Rădăuți. Aici, în limitele unei suprafețe de numai un hectar, a fost organizată o platformă de prein- dustrializare model. Procesul tehnologic se desfășoară în flux continuu. Arborii aduși aici cu mijloace auto sau pe calea ferată sînt preluați de încărcătoarele I.F.R.O.N. și duși pe flux la secționare, operațiune ce se execută cu ajutorul ferăs- traielor tip „Retezat". Mai departe, are loc cojirea executată cu mijloace mecanice, acționate electric, apoi despicarea în instalațiile hidraulice de mare presiune, fază la care se ajunge prin intermediul unor benzi transportoare, după care materialul preindustrializat ia calea unităților beneficiare, în vederea prelucrării superioare. Așadar, organizarea muncii pe platformă are ca o caracteristică principală mecanizarea completă, eliminarea operațiunilor manuale și reducerea substanțială a eforturilor fizice mari.După cum ne spune inginerul Octavian Bodale — șeful serviciului programare, pregătire și urmărire a producției de la

pri- de mai noi- In

posibilităților de care dispunem In acest domeniu.Continuăm investigațiile în diferite sectoare de producție. în secția armături, ing. Marinaș Mirea, tehnolog, ne relata că prin finalizarea u- nor măsuri și aplicarea altora noi, menite să contribuie la creșterea productivității muncii, în cel de-al doilea trimestru se va realiza, peste prevederile de plan, o producție în valoare de 2,2 milioane Iei. Care sînt aceste măsuri ? Reținem In mul rînd hotărîrea colectivului aici de a atinge cu patru luni devreme parametrii proiectați la le capacități de producție puse funcțiune în acest an. Alte măsuri au în vedere dotarea acestei secții cu mașini și utilaje de mare productivitate. Este de relevat că noile utilaje care au îmbogățit șî vor spori zestrea tehnică a secției armături și a altora au fost fabricate cu forțele proprii ale uzinei ; valoarea mașinilor realizate prin auto- utilare în 1974 a depășit cu 12 milioane lei prevederile din plan, iar în acest an se ridică la 14 milioane lei.Pe un front larg și cu aceeași insistență se acționează pentru creșterea productivității muncii și în celelalte sectoare de producție. „în secția noastră — preciza Ing. Ștefan Cerchez, șeful secției echipament metalic — se acordă o mare importanță ridicării nivelului de pregătire profesională a tuturor lucrătorilor. Această acțiune, care a Influențat pozitiv creșterea productivității muncii, continuă. în prezent, circa 30 Ia sută din oamenii secției frecventează cursurile de calificare sau de ridicare a calificării". De fapt, a- veam să aflăm că în întreprindere sint organizate 23 de cursuri de calificare în care sînt cuprinși peste 700 de lucrători și cursuri de gradul doi, de ridicare a calificării, frecventate de 400 de lucrători.Se desprinde cu claritate un fapt 1 fiecare din secțiile întreprinderii și-a stabilit o direcție prioritară de acțiune. Practic însă, se urmărește valorificarea cit mai cuprinzătoare a rezervelor interne de creștere a productivității muncii, nefiind neglijate nici resursele aparent minore. Efectul ? Pe seama creșterii productivității muncii, colectivul întreprinderii bucureștene s-a angajat să obțină în această lună o producție suplimentară de 5,5 milioane lei.
Ille ȘTEFAN

pada nu din fa-

I.F.E.T. Suceava — pe platforma de preindustrializare, în- tr-un spațiu restrîns, sînt concentrate mai multe operațiuni principale, care se. execută lemnul destinat producției celuloză, astfel Incit nimic se pierde, pînă și o parte coaja rezultată fiind trimisă bricilor de tananți. Altfel spus, indicii de utilizare a masei lemnoase se apropie sensibil de procentul maxim — sută la sută. în al doilea rînd, în raport cu metodele clasice de preindustrializare, pe platforma de la Falcău productivitatea muncii a crescut de 5 ori. Fără îndoială, platformele de preindustrializare constituie în cadrul întreprinderii sucevene avanposturi ale valorificării integrale a masei lemnoase, ale eficienței economice ridicate. De a- ceea, în perimetrul de activitate al I.F.E.T. Suceava funcționează, în prezent, un număr de 9 asemenea platforme, urmînd ca pînă la finele acestui an să fie organizate încă două (Gh. Pa- rascan).în fotografie : Una din platformele de preindustrializare de la I.F.E.T. Suceava.
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VIZITA TO VARĂȘULUI KIM IR S EN
în fruntea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Democrate Coreene

Convorbiri oficiale 
Nicolae Ceausescu

între tovarășii 
si Kim Ir Sen

(Urmare din pag. I)membru al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, ministrul relațiilor economice externe, Pak Zung Guk, membru supleant al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.In timpul convorbirilor a avut loc o informare reciprocă în legătură cu construcția socialistă în cele două țări, s-a procedat la un larg schimb de vederi cu privire la dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale, precum și asupra unor probleme actuale ale
Spectacol de gală în onoarea

îna Iți lor oaspeți coreeni
Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Kim Ir Sen, tovarășele Elena Ceaușescu și Kim Săng E au asistat, vineri seara, la un spectacol de gală organizat de Consiliul Culturii și Educației Socialiste în onoarea înalților oaspeți coreeni.Au luat parte tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu. Cornel Burtică, Lina Ciobanu, Emil Drăgă- nescu, Janos Fazekas. Petre Lupu, Paul Niculescu. Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Iosif Banc, Mihai Dalea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, personalități ale vieții culturale, un numeros public.Au participat, de asemenea, membrii delegației de partid și guvernamentale a R.P.D. Coreene — tovarășii Kim Dong Ghiu, O Jin U, Riu Giang Sik, Hă Dam, Ciăng Song Nam, Pak Zung Guk. 

mișcării comuniste și muncitorești, ale vieții internaționale.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen și-au manifestat profunda satisfacție pentru faptul că înțelegerile convenite cu prilejul întîlnirii precedente, de la Phenian, se transpun in mod fericit in fapt, determinînd o promovare intensă a raporturilor de prietenie militantă și colaborare frățească dintre partidele, țările și popoarele noastre, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, și au examinat noi căi și modalități meni

Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.Apariția în loja oficială a tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, a tovarășelor Elena Ceaușescu și Kim Săng E este salutată de cei prezenți cu îndelungi și însuflețite aplauze, cu urale. Se scandează : „Ceaușescu — Kim Ir SenSînt intonate imnurile de stat ale Republicii Populare Democrate Coreene și Republicii Socialiste România.Spectacolul a constituit o succesiune de momente muzicale și coregrafice inspirate din viața și activitatea creatoare a celor două popoare prietene, din marile înfăptuiri obținute pe calea socialismului. El a reprezentat, totodată, o vibrantă expresie a profundei și trainicei prietenii româno-coreene.Programul s-a deschis, în mod semnificativ, cu piesa corală Intitulată „Omagiu celor doi pre- ședinți“. Cintecul și jocul, versul românesc alternează fericit cu melodii și dansuri coreene. Cu a- 

te să contribuie la amplificarea șl ridicarea pe o treaptă superioară a legăturilor de colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, în interesul celor două popoare, al întăririi u- nității țărilor socialiste, al forțelor democrației și progresului, al tuturor forțelor antiimperialiste.Examinîndu-se evoluția situației, politice internaționale, s-a subliniat că aceasta confirmă pe deplin aprecierile la care au ajuns cei 

plauze entuziaste sînt primite cantatele închinate partidului, patriei noastre socialiste, cîntecele interpretate în limba coreeană, ca și versurile poemului .’.Trandafirii", în care sînt evocate momente din lupta eroică dusă de poporul coreean, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, pentru instaurarea puterii populare și făurirea socialismului. Spectacolul s-a încheiat cu „Cîntecul prieteniei româno-coreene", un imn închinat viitorului luminos al celor _ două țări socialiste frățești.La reușita spectacolului și-au dat concursul corul de cameră „Madrigal", colectivul de balet al Operei Române, ansamblul artistic „Doina" al armatei, cunoscuți soliști vocali și instrumentiști, balerini, actori ai teatrelor bucu- reștene.Interpreților le-au fost oferite flori din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, a tovarășului Kim Ir Sen și tovarășei Kim Săng E.(Agerpres) 

doi conducători de partid șî de stat cu prilejul convorbirilor din iunie 1971. S-a relevat că, în perioada care s-a scurs, în lume s-au produs profunde transformări revoluționare naționale și sociale, mutații adînci în raportul mondial de forțe și a fost reliefată importanța luptei țărilor socialiste, a țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate, a mișcărilor de eliberare națională, a tuturor forțelor democratice și progresiste, împotriva imperialismului, colonialismului și neoeolonialismului, pentru eliberarea națională și socială. pentru garantarea păcii și securității internaționale, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru respectarea dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și decide singur soarta, pentru o nouă ordine economică și politică Internațională.Convorbirile s-au desfășurat !n- tr-o atmosferă de caldă prietenie.
de stimă și înțelegere reciprocă.

Depunerea unei coroane 
de floriVineri dimineața, tovarășul Kim Ir Sen. secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.împreună cu Înaltul oaspete au venit să aducă un pios omagiu celor care au luptat pentru Înaltele idealuri ale poporului român tovarășii Kim Dong Ghiu, O Jin U, Riu Giang Sik, Hă Dam, Ciăng Song Nam, alt» persoane oficiale coreene.La solemnitate au luat parte tovarășii Emil Bobu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, George Macoves- cu, ministrul afacerilor externe, ge- neral-colonel Ion Coman, prim-ad-

„Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a R. P. D. Coreene in România constituie 

pentru poporul coreean un prilej de mare bucurie" 

Revista presei coreenePHENIAN 23. Trimisul Agerpres transmite : Ziarul „Nodon Sinmun", organ al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, consacră un amplu comentariu vizitej in România a tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrat» Coreene.„Vizita în Republica Socialistă România a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Democrate Coreene — subliniază „Nodon Sinmun" — constituie un e- veniment deosebit de important, cu o semnificație istorică pentru dezvoltarea și consolidarea pe o treaptă nouă, superioară, a relațiilor de prietenie și colaborare statornicite Intra partidele și popoarele coreean și român în lupta lor comună pentru victoria cauzei socialismului și comunismului, împotriva imperialismului".„Nodon Sinmun" relevă, în conti

In timpul vizitei la grădinița de copii a Întreprinderii de confecții și tricotaje București

junct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Ion Gheorghe, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal București.Erau prezenți ambasadorul României la Phenian și ambasadorul R.P.D. Coreene la București.La sosirea distinșilor oaspeți, o companie militară, aliniată pe platoul din fața monumentului, a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ala Republicii Socialiste România și Republicii Populare Democrate Coreene.După depunerea coroanei, s-a păstrat un moment de reculegere, apoi a fost vizitată rotonda mbnutrieh- tului.în Încheierea solemnității, personalitățile coreene și române au primit defilarea gărzii de onoare.

nuare, că la plecarea din Phenian, „masele populare venite să-și ia un călduros rămas bun de Ia conducătorii lor, animate de sentimentele prieteniei militante fierbinți a poporului coreean față de poporul frate român, au urat deplin succes și realizări cit mai strălucite vizitei în Republica Socialistă România a delegației de partid și guvernamentale conduse de tovarășul Kim Ir Sen".„Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Democrate Coreene în Republica Socialistă România — continuă ziarul — constituie pentru poporul coreean un prilej de mare bucurie, un eveniment întîmpinat cu sentimente fierbinți. Această vizită are loc în- tr-un moment în care întregul nostru popor luptă cu abnegație și avînt pentru a sărbători cu succese tot mai importante cea de-a 30-a aniversare a creării Partidului Muncii din Coreea".

Vizite ale 
tovarășelor Elena Ceaușescu 

și Kim Săng E
La Institutul centrai 
de cercetări chimiceTovarășa academician dr. ing. Elena Ceaușescu a avut vineri dimineața ca oaspete, la Institutul central de cercetări chimice, pe tovarășa Kim Săng E.•Tovarășa Elena Ceaușescu a în- tîmpiriat cu multă căldură la sosire pe tovarășa Kim Săng E, invitînd-o să viziteze institutul, care reunește întreaga activitate de cercetare și proiectare din industria chimică.Tovarășa Kim Săng E a arătat că este foarte bucuroasă să viziteze a- cest important centru al cercetării chimice, pe care tovarășa Elena Ceaușescu îl conduce cu atita competență și i-a adresat felicitări pentru activitatea sa și înaltul titlu științific de academician. Totodată, oaspetele a apreciat în mod deosebit activitatea care se desfășoară aici, rolul important ce revine chimiei in dezvoltarea economiei românești.Mulțumind, tovarășa Elena Ceaușescu s-a referit pe larg la preocupările de bază ale institutului. Relevind că în cercetare se cere o largă colaborare cu alte institute similare, tovarășa Elena Ceaușescu a arătat că institutul dorește să aibă raporturi de conlucrare cit mai largă cu cercetătorii din R. P. D. Coreeană care au realizări de seamă în domeniul chimiei.Au fost vizitate, apoi, laboratoarele analitice. în laboratoarele secției elastomeri, tovarășa Elena Ceaușescu prezintă cercetările efectuate pentru crearea cauciucului poliizoprenic care înlocuiește aproape in totalitate cauciucul natural ; în context s-a subliniat că pe baza acestor cercetări se construiește o uzină de mare capacitate care va produce cauciuc poliizoprenic. Vizita a continuat la expoziția institutului, unde sînt înfățișate produse realizate pe baza cercetărilor proprii — cauciuc sintetic, mase plastice, fibr» chimice, substanțe de mare puritate, produse organice de bază, chimico- farmaceutice, coloranți.La încheierea vizitei, tovarășa Kim Săng E are încă o dată cuvinte da apreciere a bogatei activități de cercetare și a rezultatelor obținute. Reținînd cu satisfacție că peste 65 la 

sută din cercetători sînt femei, oaspetele a ținut să remarce aportul important al femeilor din țara noastră la dezvoltarea economiei naționale.
La întreprinderea 

de confecții și tricotaje 

BucureștiTovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa Kim Săng E au făcut apoi o vizită la întreprinderea de confecții și tricotaje București, unde au fost călduros întîmpinate de tovarășul Gheorghe Cazan, ministrul industriei ușoare, de membrii conducerii întreprinderii.Un prim popas se face la grădinița și la creșa întreprinderii. Copiii înconjoară cu multă dragoste pe tovarășele Elena Ceaușescu și Kim Săng E, le oferă flori.Directorul general al Centrale! confecțiilor și tricotajelor, Iosif Steinbach, prezintă apoi întreprinderea, rezultatele obținute. Se arată că în această fabrică, unde lucrează peste 14 000 de femei, se produce întreaga gamă sortimentală de confecții, lntr-o mare varietate de modele — circa 12 000 anual. Sînt vizitate clteva din secțiile de producție. Numeroase muncitoare vin în întîm- pinarea oaspetelor, le oferă cu, bucurie flori, le adresează cuvinte <ie bun venit, le mulțumesc pentru vizită. Tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa Kim Săng E se opresc adesea, stau de vorbă cu lucrătoarele, se interesează de munca lor și condițiil» de.trai.Este vizitată apoi expoziția întreprinderii și se asistă la o prezentare a colecției celor mai noi creații ale industriei noastre de confecții.în încheiere, luîndu-și rămas bun de la colectivul întreprinderii, tovarășa Kim Săng E își arată bucuria de a fi vizitat fabrica și de a se fi întîlnit cu muncitoarele acestei mari întreprinderi, le adresează calde felicitări și urări de noi succese. Ca pe întreg parcursul vizitei, sute d» muncitoare aclamă cu căldură pentru prietenia româno-coreeană.(Agerpres)
■ ■■■■■■■■■■■■■Nu știu cit adevăr si cită ficțiune există in povestea despre „comoara lui An- ghel" care ar fi fost îngropată cindva, de mult, in creasta unei măguri din Voineștii Dîmboviței, dar, chiar dacă ea nu e decit rodul unei pure născociri, oamenii din partea locului au tot căutat-o generații de-a rîndul. Mărturie stau gropile săpate una lingă alta în dealul găurit ca un șvaițer, pămînt răscolit palmă cu palmă si lăsat in legea lui pentru a fi din nou luat la tocat cu hîrlețul.în sfirsit. s-a găsit. Pot spune cu mîna ne inimă că am văzut-o. Valoarea ei este inestimabilă căci ea crește în fiecare an și atita cit au scos oină acum oamenii Voineștilor din ea nu reprezintă decit o mică parte din cit vor mai scoate încă. Descoperitorul ei pare să fie un inginer în floarea virstei și nu numai el. ci încă vreo zece semeni de-ai lui ceva mai tineri, ba. pe lingă aceștia, alți cîțiva zeci de tehnicieni si lucrători ai oă- mintului. iar dacă ar fi să socotim mai în amănunțime. ar trebui să adăugăm întreaga omenire a Voi- nestilor și. în plus, si pe cei din cîteva sate, atîtea cit» se întind pe valea dulcd Dimbovițe, de din 

sus de Tirgoviște. oină a- proape de Cimpulung-Mus- cel. sau. mai precis, de la Dragomirești pină la Malu cu Flori.Dati-mi voie să divulg despre ce comoară este vorba, altfel suspense-ul ar putea tontinua oină la sfirsitul acestui reportai, în numele ei există cuvin- tul aur sau auriu — Golden — dar nu este vorba de aur sunător, ci de ceva ce se poate simți în cerul gurii după o mușcătură în miezul de culoare albă- crem. crocant, elastic, fin. suculent, dulce, cu aromă puternică, savuroasă. Poate că ați ghicit : este celebrul „Delicios de Voinești", odrasla faimosului ..Golden" și a „Crețescului" localnic, fratele „Frumosului de Voinești". mere cit podul palmei, rotunde, rumene în obraji. Ca să dai de această comoară trebuie ca. intr-adevăr, mai întîi să sapi. Nu în căutarea unor himere, ci să sapi in glia reavănă din salba de livezi subcarpatine și să sădesti un pom. Să sapi nu la in- timplare. ci acolo unde cercetările științifice indică existenta condițiilor oedo- logice și climaterice potrivite. cu un cuvînt. a ecosistemului necesar. Să sădesti. dar nu „după ureche". nu după ce-ai zărit si ti-a plăcut pe la alții, ci 

numai ceea ce indică specialiștii in pomicultură. A sădi, dar nu a aștepta cu miinile încrucișate si a lăsa soarta livezii la voia vremii. ci a îngriji solul, a-1 îngrăsa cit umbrește la a- miază coroana pomului, a tăia lăstarii la timp, a dichisi rămuretul. a-l curăța

Comoara de la Voinești
de parazit!, a-l stropi de cîte ori cere știința si numai cu ceea ce indică ea — cu alte cuvinte, a face pomicultură înaintată, de mare randament.M-am întors de la Voinești entuziasmat de rezultatele cercetătorilor voineșteni. savanti cu bătături în palme si cu hainele aromin- du-le de poamă, oameni care de un sfert de veac demonstrează ce si cît se poate face pentru ca întregul colier de pămînturi de sub Carpati să fie transformat într-o splendidă grădină. Puteți crede într-o producție de mere de 60 000 kg la hectar 7 Cifra par» astronomică chiar (1 

pentru culturi de „greutate" cum sînt cele de sfeclă sau de cartofi. Dar-mi-te de mere 1 întrebați-i. dacă nu credeți, pe cei care au cultivat „superintensivele" de la Izvoare sau pe cei din Gemene care au obținut în 1974. la „Golden". 55 000 kg la hectar, aur din 

simbioza solului românesc cu soarele.Poate veți spune că acestea sint cazuri „record", de totală excepție, si. fată de o recoltă obișnuită prin alte livezi de numai 2 000—4 000 kg fructe la hectar, ele nu pot să apară decît astfel. Dar. o medie de 21 000 kg la hectar cit s-a obtinut în 1974. in întregul bazin pomicol care gravitează în jurul Voineștilor. asta nu mai este o excepție, ci un exemplu care tinde să devină regulă. In vitrina din biroul inginerului Ilarie Isac. directorul stațiunii de cercetări pomicole Voinești — care, la drept vorbind, este o mare întreprindere 

de producție — se află două Ordine ale Muncii clasa I cu aurul razelor scos nu din „comoara lui Anghel". ci din munca de creație care constituie adevăratul aur al Voineștilor. Iar în munca celor 9 ingineri ai stațiunii. a celor 5 tehnicieni, a celor 13 laboranti. 7 briga

dieri si 9 profesori de la liceul agricol din localitate, specializat cu precădere în pomicultură, există performante cu caracter de unicat mondial, ca recordurile marilor sportivi, dar vai. mult mai outin popularizate...Iată-1 pe unul dintre a- cestia : inginerul Gheorghe Moruju. EI- este creatorul „Frumosului de Voinești" și al altor cîtorva soiuri noi de pomi fructiferi, unici In tara noastră si in lume, el si ceilalți, căci niciodată nu-i place să spună că a făcut ceva singur, izolat de colectiv, ca un căutător a- var și gelos pe descoperirii» lui. Are prieteni p» tot 

pămîntul. căci la Voinești au venit zeci si zeci de specialiști în pomicultură de pe toate continentele lumii. Printre aceștia se află si un savant american. L. F. Hough, profesor la Universitatea din New Jersey, care an de an vine la Voi- nestL Mi-a plăcut să-l văd 

ne acest Columb al lumii noi pornit ne rotunjimea mărului să descopere continentul „Frumosului de Voinești" — cel încrucișat din Jonathanul tării sale cu „frumoasa" de Boskoon — măr nou. omologat ca o invenție, cu fructul aproape sferic, cu aromă puternică si gustul de-ti lasă gura apă 1Ar fi de dorit să le lase gura apă tuturor președinților de cooperative agricole de producție si tuturor directorilor de I.A.S.-uri din zonele pomicole ale tării. căci prin fapta lor s-ar putea realiza mult rîvnitul briu de livezi sub toată 

coroana Carpatilor. pentru ca mesele noastre să fie întotdeauna îndestulate cu fructe si România să ajungă cu adevărat o mare exportatoare a roadelor grădinilor ei.Ce este de făcut pentru aceasta 7 Inginerul Ilarie Isac ne dă un răspuns la 

întrebarea privind căile de extindere a experienței voinestene : „Trebuie să privim lucrurile cu curaj în fată. Avem o pomicultură foarte pulverizată functionînd pe principiile autarhice ale unei viziuni înguste „pe plan local", în pofida condițiilor pedoclimatice care să ducă la specializarea zonelor pe soiuri. Este nevoie de delimitarea bazinelor, de coordonarea plantațiilor, de concentrarea lor în unități specializate în așa fel încît livezile risipite să nu fie văduvite de aportul științei. Se simte tot mai mult necesitatea creării unui orga

nism obste.se. de coordonare a activității pomicole care să întrunească toti factorii concurenți la propășirea pomiculturii sau care au contingență cu a- ceasta. Este nevoie să se desfășoare o muncă vie în loturi din întreaga tară pentru a se demonstra în practică modul în care se poate obține — si la noi se poate ajunge pe tot brîul submontan al Carpatilor la astfel de performante ! — o producție de fructe — mere. pere, prune, nuci, cireșe — la nivel mondiaL Avem succese In toate campaniile de sădire a pomilor, dar în materie de pomicultură nu este suficient să-ți spui cit sădești, ci să răspunzi : cît culegi 7 Este vorba despre disciplinarea izotermelor pomicole, de crearea unor comandamente județene pentru pomicultură — asa cum s-a făcut în Dîmbovița — de creșterea aportului cercetătorilor științifici prin analiza activității specific? în raport cu rezultatele concrete obținute în bazinele pomicole. Numai cineva prea bogat lsi poate permite pulverizarea muncii de cercetare, de aceea nu credem că ar fi nevoie de mai mult de 2—3 stațiuni creatoare de soiuri, restul trebuind să devină centre d» 

extindere a rezultatelor obținute. în același timp este nevoie de crearea unui inventar tehnic de mică me-1 canizare. tractoare miniaturizate pentru zonele de deal șl pentru parcelele mici. Expoziția noastră din toamna acestui an va fi nu numai de produse si de mostre ale unor noi soiuri, ci si de mașini-unelte special create pentru pomicultură, deocamdată ca prototipuri. de industria tîrgo- visteană".Am transcris aproape în întregime această înflăcărată pledoarie a pasiunii unui cercetător. Din cei 140 000 de hibrizi ai pomilor fructiferi creați oină astăzi în lume, numai 2 500 sint de elită si. din aceștia. 1 000 s-au născut la noi. „Fructoteca" de la Voinești. ne stelaiele căreia strălucește adevărata comoară căutată de localnici decenii de-a rîndul. ne-o demonstrează.Poate că. pentru a povesti despre Voinești. ar fi trebuit un alt anotimp, cel al toamnei pline de rod. Dar acesta este adevăratul anotimp al pomiculturii. cînd se pregătește patul de naștere a noilor livezi și cînd se a- nropie momentul întîlnirii dintre Pămînt si Dom.
Ioan GRIGORESCU
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UN MOMENT STRĂLUCIT AL ISTORIEI NOASTRE NAȚIONALE
375 de ani de la prima unire politică a țărilor române

Sub steagul de luptă al lui Mihai
s-au unit locuitorii

fără deosebire
pămintului românesc 
de naționalitate
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DIVERS
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anului ’75

Moderna clddire a teatrului din Craiova

Aniversarea a 375 de ani de la prima unire politică a celor trei țări române, sub conducerea Iui Mihai Viteazul, prilejuiește evocarea nu numai a unui eveniment epocal din lupta poporului român pentru neatârnare și unitate națională el, deopotrivă, și a unor file memorabile din cronica luptei înfrățite a locuitorilor germani și de alte naționalități — acestui pămint — români, maghiari, pentru eliberare socială și națională.
Oștirea viteazului voievod, lupta ei pentru neatirnarea și unitatea țărilor române s-a bucurat de sprijinul populației de naționalitate maghiară și germană care conviețuia de secole cu poporul român, sprijin izvorit din năzuințele comune, din convingerea că numai prin luptă unită iși vor putea implini aspirațiile de Aspectele concrete ale acestei colaborări pe care le publicăm mai jos. libertate și o viață mai bună, formează subiectul articolelor

„Pentru noi, sașii, a fost o perioadă
de progres și prosperitate”

„Primăvara„Primăvara culturală" a continuat, vineri, cu Ziua muzicii și dansului. Laureații celei de-a treia ediții a festivalului ..Frumoasă ești patria mea" au prezentat un concert In cinstea fruntașilor in producție din întreprinderile bucureștene. Formații ale conservatorului „Ciprian Porum- bescu" și-au dat concursul în fața a numeroși tineri, iar soliști ai Operei române au dedicat un spectacol membrilor cercului „Prietenii muzicii" din întreprinderile platformei industriale „23 August". Pe scena Ate-

culturala"neului Român, la casele de cultură bucureștene au avut loc concerte susținute de orchestra filarmonicii ..George Enescu", corul liceului ,.Mihai Viteazul", formațiile instrumentale și corale ale societății „Muzica". La clubul întreprinderii „Danubiana" a putut fi admirată. în cadrul unui spectacol folcloric, virtuozitatea in- terpreților Ansamblului Uniunii Tineretului Comunist, iar la teatrele de vară „23 August" și „Herăstrău" au evoluat alte colective artistice.
Colaborarea militară strinsă a lui Mihai Viteazul cu secuii, colaborare ce a avut o mare importanță atit în lupta antiotomană cit și in acțiunea de unire a Țării Românești, a Transilvaniei și Moldovei, nu a fost nici vremelnică și nici intîmplătoare. Ea continua tradiții care incă in vremea marelui domnitor numărau citeva secole, fiind strălucit ilustrate de luptele purtate în comun împotriva oștirilor otomane sub conducerea lui Mircea cel Bătrîn, Ioan de Hunedoara sau Ștefan cel Mare.Așa cum remarcase Bălcescu Ia vremea sa, Mihai Viteazul avea nevoie pentru realizarea mărețelor sale planuri de forțe militare puternice : de aceea el s-a sprijinit constant și pe populația secuiască, a cărei armată prezenta numeroase a- vantaje, dintre care cel mai important era că putea să ridice fără costuri prea mark peste douăzeci de mii de luptători, efective remarcabile pentru acele vremi. La rindul lor, secuii, care in decursul timpului iși pierduseră văzut în purtate de lej de a-și bertate. Pe asemenea premise s-a născut, Încă de la începutul domniei lui Mihai, colaborarea sa cu secuii. Această colaborare avea să se cimenteze în focul luptelor comune purtate sub conducerea domnului român, care a apreciat cu deosebire calitățile ostășești ale secuilor, dorul lor nestins de libertate. „Neamul secuilor — arăta Mihai Viteazul — este puternic in război... atunci cind este nevoie ridică peste douăzeci de mii de oameni cit se poate de pri- cepuți in luptă".în septembrie 1594, un detașament de patru mii de secui, sub comanda lui Horvâth Mihâly. Bel di Jânos și Mako Gyorgy, a trecut in Țara Românească, sprijinindu-1 pe Mihai in înfruntările cu turcii de la Brăila, Putinei și Stănești, Șerpă- tești, apoi in campania de la sud de Dunăre. în memorabila bătălie de la Călugăreni, încheiată printr-o strălucită victorie a oștii lui Mihai asupra temutului general turc Si- nan pașa, alături de ostașii munteni, au luptat vitejește secuii și haiducii unguri, comandați de Albert Kirâiy și Horvâth Mihâly.Se știe că în fața inamicului superior ca număr și înzestrare, Mihai Viteazul a fost nevoit, după Călugăreni, să se retragă în munți, aștep- tind, in virtutea alianței încheiate, ajutorul principelui Transilvaniei. Temindu-se de o invazie otomană in Ardeal, principele Sigismund Băt- hory i-a chemat la arme pe secui. Animați de spiritul de libertate dreptate socială, mii de secui răspuns acestei chemări ; adunați tabăra de la Codlea, conștienți forța lor militară, ei au smuls principelui, înainte de a pleca in campa-

nie, actul de confirmare a vechilor lor drepturi și libertăți, răpite in decursul vremurilor de nobilime.Luptind cu deosebită vitejie turi de ostașii români, secuii au un- rol important in eliberarea șelor Tirgoviște și București,mai ales in cucerirea Giurgiului și alungarea inamicului peste Dunăre.Vitejia secuilor, marile lor sacrificii de singe au fost „răsplătite" insă de nobilime prin anularea actului de libertăți colective dat înainte de bă

alâ- avut ora- dar
Mihai Viteazul cu au continuatLegăturile lui comunitatea săsească și ele vechi și îndelungate relații de colaborare, afirmate incă in vremea lui Ștefan' cel Mare, cind sașii din Brașov ii scriau voievodului moldovean „cu mare dor și dragoste", che- mindu-1 să apere și Transilvania de invazia otomană.Evocind aceste legături, se cuvine relevat faptul că sașii din Transilvania au sprijinit de la început domnia lui Mihai Viteazul, lupta lui

vechile lor drepturi, au războaiele de eliberare Mihai Viteazul și un pri- reciștiga strămoșeasca li- Pe asemenea premise

?i au in de

Ultimul număr, 4/1975, al „Revistei de istorie" este consacrat in cea mai mare parte aniversării mărețului eveniment din istoria patriei pe care l-a reprezentat cea dinții unire politică a țărilor române sub Mihai Viteazul.Revista se deschide print.r-un amplu studiu semnat de colonel Victor Atanasiu, privitor la personalitatea militară a marelui voievod. Analizînd desfășurarea campaniilor militare ale lui Mihai Viteazul, studiul subliniază că prin concepția militară, prin modul in care a pregătit și condus luptele, prin răsunătoarele gloriosul domnitor alături de cei mai mandanți de oști ai vremii sale. Imaginea meritelor militare ale lui Mihai Viteazul este întregită prin studiul ce prezintă acțiunile sale pentru controlul sau neutralizarea cetăților mai importante de pe Dunăre, ocupate de turci, semnat de Sergiu Columbeanu.Consacrat reliefării rolului pe care l-au avut secuii In campania lui Mihai din 1595, studiul lui Ludovic Demeny pune în evidență o filă luminoasă din cronica luptei înfrățite a locuitorilor acestui pă- mînt, fără deosebire de naționalitate, pentru libertate și progres.

sale victorii, se situează străluciți co-

„Este greu să separi victoriile lui Mihai Viteazul de 
faptul că alături de domnitorul român au luptat mii și mii 
de secui și alți oameni de naționalitate maghiară sau 
germană... Oamenii de pe aceste meleaguri au înțeles 
întotdeauna că interesele lor se împletesc, că pentru a-și 
crea o viață liberă, independentă, ei trebuie să conlu
creze, să lupte împreună atit împotriva celor ce veneau 
din afară să-i cotropească, cit și împotriva asupritorilor 
proprii."

NICOLAE CEAUȘESCU

tălie și prin uciderea mișelească a conducătorilor și căpitanilor secuilor.Tocmai de aceea cind, la intrarea in Transilvania, Mihai Viteazul i-a chemat pe secui să i se alăture, fă- găduindu-le „libertate temeinică, pentru care de atitea ori el se sculaseră", secuii au răspuns ca un singur om. Uniți cu oastea lui Mihai, secuii au luat parte la bătălia decisivă de la Șelimbăr, in care Mihai a înfrint armata nobiliară a Bâtho- reștilor. Imediat după bătălie, incă in timpul dietei ținute de Mihai ia Alba Iulia. au fost restituite scaunelor secuiești vechile libertăți și drepturi colective.Secuii au participat, de asemenea, Ia campania întreprinsă de Mihai Viteazul în Moldova, peste cinci mii de secui aflîndu-se în oastea lui cînd a trecut munții. Și mai tirziu. secuii au rămas fideli colaborării cu Mihai. Mai mult de două mii de secui au căzut în bătălia de la Mirăslău.Odată cu moartea tragică a marelui voievod se încheia un capitol strălucit al strinsei colaborări dintre^ români și secui — dar conlucrarea, prietenia și ' înțelegerea aveau să dăinuie peste veacuri, să se amplifice și să se întărească, clădindu-se astfel trainice temelii pentru munca și viața înfrățită de astăzi, cind năzuințele de libertate și dreptate socială ale tuturor locuitorilor pămîn- tului patriei naționalitate, împlinire.

necurmată pentru apărarea independentei țărilor române și unirea lor intr-un puternic organism politic. în timpul războiului cu imperiul otoman. declanșat în 1594, ej au trimis în ajutorul lui Mihai importante e- fective. Din Ardeal, scria Nicolae Bălcescu. i-au sosit lui Mihai printre alte ajutoare „1 000 pedestrași cu puști, rădicați cu cheltuiala sașilor, din care 1 000 investiți (îmbrăcați —- n.n.) în negru și pentru aceea numiți negrii, cu cheltuiala slbienilor, 1 000 investiți în albastru, cu cheltuiala brașovenilor, 1 000 in verde, cu cheltuiala medlașenilor și 1 000 în roșu cu cheltuiala blstrițenilor". Alături de ostașii români și de secui. ei au contribuit în 1595 la eliberarea Tîrgoviștei, Bucureștiului și Giurgiului și la zdrobirea armatei otomane care nu reușise să treacă Du-

nărea. Pe aceeași linie de colaborare, patru ani mai tirziu, in 1599, cetatea Sibiului refuză să dea ajutor cardinalului Andrei Bâthory in lupta a- cestuia împotriva lui Mihai;îndemnul și exemplul pentru sașii transilvani de a întreține relații prietenești și de întrajutorare cu Mihai au fost date de însuși cornițele sașilor din epoca marelui domnitor român, Albert Huet. Nepot al lui Matthias Armbruster și fiu al lui Georg Huet. doi comiți ai sașilor, vestiți pentru strînsele raporturi cu voievozii munteni și moldoveni, Albert Huet a continuat cu perseverență această frumoasă tradiție politică și națională.în strînse relații de colaborare cu Mihai s-au aflat, de asemenea, magistratul brașovean Markus Schun- ckabuneck și Valentin Seraphin, trimiși de voievodul român în misiuni diplomatice la Praga la împăratul Rudolf al II-lea, Michael Weiss, mai mulți membri ai familiei Benckner din Brașov și alții. Urmărind cariera ulterioară a acestor diplomat! sași care au ajuns in înalte funcții municipale locale sau chiar Ia conducerea supremă a întregii comunități săsești, se poate afirma că serviciile aduse de ei domnitorului român le-au sporit în chip evident prestigiul în rindurile conaționalilor sași, ceea ce a contribuit mult la alegerea lor in fruntea treburilor obștești.Este semnificativ pentru interesul și înalta apreciere de care s-a bucurat voievodul român în rindul sașilor faptul că nu mai puțin de 40 de izvoare istoriografi ce "vremii stăruie asupra personalității sale. Astfel, notarul clujean hannes Jakobinus aprecia Iui Mihai Viteazul de la Călugăreni drept „cea mai lăudabilă și cea mai glorioasă faptă memorabili a vremurilor sale". Georg Soterius. eruditul Istoric sas de Ia începutul veacului al XVIII-lea, elogiindu-1 pe viteazul voievod, sublinia că „domnia sa a însemnat pentru noi, sașii, o perioadă de progres șî de prosperitate, el fiindu-ne binevoitor".
Dr. Adolf ARMBRUSTER

săsești aleJo- victoria

Dr.

noastre, indiferent de și-au aflat deplina
DEMENY Ludovic

Sub titlul „Citeva considerații despre activitatea politică și diplomatică a lui Mihai Viteazul in anul 1597“. studiul semnat de Constantin Bălan înfățișează caracterul activ, dinamic ăl politicii externe promovate de marele voievod. în vederea asigurării sprijinului în lupta împotriva dominației otomane. Interesante contribuții privitoare la domnia în Transilvania Pavel Binder.Pe baza unorCorfus și Andrei Pippidi analizează consecințele intervenției polone iu Moldova asupra războiului purtat de Mihai cu turcii și. respectiv, bătălia de la Șelimbăr și răsunetul său internațional. Merită consemnate, de asemenea, studiul lui Constantin Șerban despre raporturile domnului român cu prelatul catolic Malaspina. precum și cele două documente depistate recent la Sibiu emanînd din cancelaria lui Mihai Viteazul de la Alba Iulia.Așadar, un sumar bogat, luminfnd din multiple unghiuri personalitatea și lupta gloriosului voievod, ceea ce recomandă acest număr al revistei nu numai cercetătorilor de specialitate, ci și publicului larg.

lui Mihai Viteazul aduce studiul luinoi informații. Ilîe

țara noastră a delegației de
partid si guvernamentale a

jl .. Republicii Populare Demn-T V erate Coreene, condusă deV v tovarășul Kim Ir Sen.

14,05 ..Inaltă-te. frumoasă țară".
10,00 Film seria! pentru copil : 15,00 Viratele peliculei.

Legenda lui Arthur (III). 16.00 Club T.
10,25 Documentar TV : „Cai... 91 16.45 Teleglob : Argentina.

cai putere“. 17.00 Fotbal : F. C. Constanta —
F C. M. Reșița (divizia A).

10.40 Preferințele dv. muzicale sint Transmisiune directă de la
și preferințele noastre. Constanta.

11,30 Prin orașele României. 18.45 „Toți fiii patriei — un crez".
19,00 Lumea copiilor.

Tn Jurul orei 11.45 — pos- 19.30 tool de seri ; Frak si pisicile.
turile noastre de radio și 19.30 Telejurnal
televiziune vor transmite 20.10 Teleenciclopedia.
direct de la Sala Palatului 20,50 Film serial : Kojak.
Republicii Socialiste Româ- 21 >0 Telelurnat.
n’.a mitingul prietenie! ro* 21.50 Săoiămîna sportivă.
mAno-coreene. organizat rn 22.00 întîlnirea de la ora 10... —
prilejul vizitei oficiale In magazin muzical-distractiv.

Sesiune științifică

de comunicări
cinema

OMUL ȘI VIAȚA RAȚIONALA

Veți intilni astăzi buchete de 
tineri și tinere, cu brale pline 
de flori, cu cocarde și insigne 
multicolore. Ii veți auzi cintind 
plini de veselie și exuberanță, 
evocind amintiri de școală, con- 
turind proiecte de viitor. Privi- 
ți-i cu simpatie și încredere t 
sint absolvenții liceelor — pro
moția 1975. Ei sărbătoresc astăzi, 
cu firească emoție, încheierea 
cursurilor liceale, aducind oma
giul și recunoștința lor tuturor 
acelora care le-au vegheat co
pilăria și adolescența, care le în
drumă cu grijă pașii in viață. La 
capătul de drum al frumoasei 
vieți de liceeni, la începutul de 
drum al muncii lor in fabrici ți 
pe ogoare sau in amfiteatrele 
facultăților. să le adăugăm 
urarea : Pe oricare drum vor 
păși, să le ifie drumul drept și 
întru aleasă cinstire, cu tinerele 
fără bătrinețe !

Țigara și alcoolul Cinste
de miner

••

mari dușmani ai inimii
■în cadrul unui recent simpozion desfășurat in țara noastră, dr. docent BOGDAN ROMANSKI— directorul Centrului de cercetări clinice din Bydgoszcz al A- cademiei medicale din Gdansk— a prezentat o serie de rezultate obținute in tratamentul insuficienței coronariene. Cu a- ceastă ocazie, i-am solicitat un. microinterviu despre bolile cardiovasculare, urmările lor și modul lor de prevenire. Printre altele, interlocutorul nostru ne-a spus :— în prezent, boala coronariană șî hipertensiunea reprezintă principala cauză de deces in numeroase țări, in special cele dezvoltate, iar mortalitatea provocată de aceste boli crește mereu și în proporții îngrijorătoare. Fapte de pretutindeni ne arată că. îndeobște, bolnavii care au făcut infarct au drept antecedente consumul exagerat de alcool și tutun, o alimentație prea bogată in grăsimi animale și dulciuri sau o viață prea agitată. Mai bine de jumătate din cei care nici după avertismentele bolii nu se protejează potrivit indicațiilor medicale nu supraviețuiesc acestui accident vascular mai mult de un an.— Ce factori influențează apariția și evoluția bolilor cardiovasculare ?— Este bine cunoscut faptul că Insuficiența coronariană cronică, la fel ca infarctul miocardic, sînt provocate în principal de către atero- matoza arterelor coronariene (complex de modificări care împiedică circulația singelui). Iar apariția și desfășurarea bolii sint influențate de numeroși factori, cum ar fi obe-

diabetul zaharat, hiperten- abuzul de alcool și tutun, diferite solicitărizitatea, siunea, viața sedentară, nervoase etc. Factorii enumerați, de mare complexitate, nu acționează singuri, și nu numai asupra inimii. Dar un lucru este verificat : țigara și alcoolul sini deosebit de nocive, deoarece contribuie la fragilizarea sistemului vascular. Fapt este că persoanele care fumează ori beau mult trăiesc mai puțin, in rindul lor această boală apare mai frecvent. Speranța lor de viață se reduce cu cinci pină la zece ani, uneori chiar cu mai mult. Deși întotdeauna se vor găsi și persoane care să prezinte exemple contrarii, asemenea exemple nu sint decit excepții, cazuri strict isolate, care confirmă regula.în așteptarea succeselor unei profilaxii mai eficiente a bolilor cardiovasculare, în mod deosebit a a- teromatozei coronariene, nu ne ră- mîne decit să tratăm bolnavii în condiții de spitalizare sau ambulatoriu. Dar ce folos poate aduce tratamentul cind bolnavii continuă să fumeze, să bea, să consume in mod exagerat grăsimi sau dulciuri. De aceea, privită in ansamblu, prevenirea bolilor de inimă depinde direct de modul nostru de viață. Trebuie să învățăm incă să cunoaștem elementele care pot fi nocive pentru sănătatea noastră, să le evităm și să ne ferim de ele. în cadrul e- ducației sanitare, trebuie să lămurim, totqdiftă. populația, mai ales cea supusa unor riscuri crescute, să se prezinte la medic, pentru a putea depista îmbolnăvirile de inimă fazele lor incipiente.
Convorbire realizată 
Al. PLAIESU

Dumitru Oprea, de la Exploatarea minieră Dilja. și-a ridicat retribuția cuvenită și s-a grăbit să lase liber locul din fața ghi- șeului, pentru ceilalți ortaci. Cum niciodată, de ani și ani, nu i se intimplase să i se dea măcar un leu lipsă, nu ?i-a numărat nici de data asta banii. Abia cind a ajuns acasă a făcut ochii mari, găsind în plus o sumă de bani. Imediat a făcut cale întoarsă, restituindu-l casierei „diferența", după care a plecat grăbit. Nici n-a mai auzit glasul de dincolo de ghișeu, care-i mulțumea din inimă, pentru gestul Iui. Era o sumă echivalentă cu retribuția ei pe luna mai. -
Generozitate

în
de

Cite lucruri nu trebuie să știe 
ți, mai ales, să le și facă, o vii
toare gospodină : să gătească 
bucate gustoase, să cheltuia 
chibzuit fiecare leu. să deretice 
prin casă, să „vadă" de copii..■ 
Toate acestea sini invitate de 
fete de la mamele lor. Dar pe 
fetele de la Casa de copii din 
Salu-Marc cine le învață? S-au 
găsit destule alte mame care 
le-au venit in ajutor, inființind 
chiar o minigospodărie specia
lă, unde fetele intre 13 ți 16 ani 
se intilnesc cu mămicile adop
tive de două ori pe săptămini 
și invață, in mod practic, plă
cuta, dar dificila „artă a me
najului". Cele peste 60 de eleve 
care frecventează (fără nici o 
absență) această originală Școa
lă a tinerei gospodine sint in
vidiate de colegele lor mai mici, 
care abia așteaptă să le vină ți 
lor rindul. Nici o grijă. Cresc 
fetele...

împlinirea a 375 de ani de la prima unire politică a țărilor române sub domnitorul Mihai Viteazul și a 2000 de ani de a- testare documentară a localității Alba Iulia a fost omagiată vineri la Alba Iulia printr-o sesiune științifică organizată de Academia Republicii Socialiste România. Academia de științe sociale și politice. Institutul de studii istorice și social-politice, universitățile din București, Iași și Cluj-Napoca și Comitetul județean Alba al P.C.R.Lucrările sesiunii au fost deschise de prof. dr. docent Mih- nea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice.Tovarășul George Homoștean, prim-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., președintele consiliului popular dețean. a rostit un cuvint troductiv.în cadrul ședinței plenare prezentat referate prof. Pompiliu Teodor de la Universitatea din Cluj-Napoca, prof, univ. Mihai Berza, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, prof, univ. Aron Petric. decanul Facultății de istorie a Universității București, dr. Damian Hurezea- nu, profesor la Academia „Ștefan Gheorghiu", Vasile Gliga, adjunct a! ministrului afacerilor externe, dr. Gheorghe Zaharia, director adjunct la Institutul de studii istorice și social-politice, și dr. Gheorghe Ioniță. De asemenea. în cadrul lucrărilor desfășurate pe cele 4 secții au fost prezentate 40 de referate și comunicări.în încheiere, participants au trimis o telegramă P.C.R., tovarășuluiCeaușescu, în care se spune, între altele :Vă adresăm tră. mult iubite Nicolae Ceaușescu, sentimente de gratitudine pentru exemplul elocvent și clarviziunea cu care ne îndrumați în interpretarea științifică marxist- leninistă a trecutului patriei, In prețuirea tradițiilor glorioase ale înaintașilor, ale pildelor lor de patriotism ardent pus in slujba emancipării ciale.Vă asigurăm, varășe secretar de prețioasele indicații pe care nu conteniți să ni le da ți permanent fecundează invest'gaiia istorică si nu poate fi o cinste mai mare, pentru cercetătorii zilelor noastre decit să răspundă, prin creațiile lor tot mai valoroase. sarcinilor trasate de conducerea Partidului Comunist Român, de dumneavoastră personal. lucrătorilor de pe frontul ideologic, in rlndurilo cărora se includ activiștii pe tărim istoric.(Agerpres)

j ll- in-
au 
dr.

C.C. al Nicolaedumneavoas- tovarășe profunde

naționale și so-mult stimate to- general, că atit

a Călătoria : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 5065) — 16; (5066) 
— 18,30; (5067) — 21.
a Comedie fantastică : SCALA — 
9,15; 11,30: 13,45: 16,15: 18.30; 20,45.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : PATRIA — 9,3'j; 
11.45: 14: 16,15: 18,30: 20,30. FESTI
VAL — 9: 11.15: 13.30: 16: 18,30:
20,45.

VIAR — 9: 12.15: 16: 19.30. MELO
DIA — 9; 12,30; 16; 19,30. FLAMU
RA — 9: 12,30: 16: 19,15.
• Fugarul : GRIVITA — 9: 11,15; 
13.30: 16: 18,15: 20,30, VOLGA — 9; 
11,15: 13.30: 15,45; 18: 20,15. AU
RORA — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 
20,15.
n Leopardul Suzanei — 
telul de sticlă — 16,30. 
Miniver — 18.45: 20.45 : 
TECA (sala Union).
• Tiranii : FERENTARI — 19.15.
• Ai greșit, inimă • : FEREN
TARI — 15.15: 17,15.
a Șapte păcate : DACIA
11,15: 13,30: 16: 18.15: 20.30.
• Pirații din Pacific — Insula co
morilor ; UNIREA — 16: 19. RA
HOVA — 15.30: 19.
• Ochii Shivanef : BUCEGT — 10: 
16; 19, FLACARA — 15,30: 19.
a Un general pentru victorie : 
LIRA — 15,30: 18: 20,15.
• Răfuiala : GIULEȘTI 
15,30: 18: 20,15.
• Nu filmăm să ne-amuzăm : 
DRUMUL SĂRII — 10; 16: 18: 20, 
MOȘILOR — 16: 18: 20.
a Un milion pentru Jake : 
TROCENI — 13,30: 15,45; 18;
a Pantalonii cavalerului von 
dow : POPULAR — 15,30: 18:
• Un suris In plină vară 
GAȘI — 16: 18.15.
a Ferma suspiciunilor : FLO- 
REASCA — 15.30: 18: 20,15.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
PACEA — 15.30: 18: 20,15.
• Sarea : PROGRESUL 
18; 20.
a Anonimul venețian : VIITORUL 
— 15,30: 18: 20.15.
a Sutjeska : COSMOS — 14.30; 
19.45.
a Ziua delfinului : MIORIȚA 
9; 11,15: 13,30: 15,45: 18.
a Moulin Rouge : MIORIȚA

14.30. Cas-
Doamna

CINEMA-

9;

15,30;• Ninsoarea : VITAN 
18: 20.
• Sânte mirese pentru șapte frați: 
MUNCA — 15.30; 18: 20,15.

| Adevărul,

teatre
si numai

9

adevărul!

a Trandafirul negru : LUMINA —- 
9: 11.15; 13,30: 16: 18,15: 20.30.
a Recompensă pentru șerif : LU
CEAFĂRUL — 9: 11,15: 13.30: 16: 
18,15; 20,30. BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13.30; 16: 18,15: 20.30, FAVORIT — 
9.15: 11.30: 13,45; 16: 18.15: 20,30.
• Jane Eyre : CASA FILMULUI
— 10; 12.15; 14,15: 16,15: 18.30: 20,30,
CAPITOL — 9,30: 11,45; 14: 16:
18.15: 20.30.
a Hoinarii î VICTORIA — 
11,30; 13,45: 16: 18.30: 20,45, 
RIA — 9; 11,15: 13.30: 16; 
20,30, TOMIS — 9: 11,15: 
15,45: 18: 20,15.
a Blocada :
16; 19.30.
• Tată de
— 9: 11,15:

io:

9.15; 
GLO- 
18,15; 
13.30:

CENTRAL — 9: 12,30;

duminică : BUZEȘTI 
13,30: 16: 18.15: 20.30, 

ARTA — 15,45: 18: 20.
• Invincibilul Luke : 
NOI — 9: 11; 13: 15.30:
• Actorul și sălbaticii
— 11.30: 14.45: 19.
• Program pentru copii : DOINA 
—• 10: 17,30.
a Marea cursă ;
9: 12,30: 16: 19.30., 
12,30: 16: 19.15.
a Pe aici nu se

TIMPURI 
17.45: 19,30. 
: DOINA

co-
20.15.
Bre-
20.15.

CRIN-

16:

• Teatrul Național București (sala 
mare) ; Furtuna — 19,30.
■ Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) ; Concert simfo
nic. Dirijor : Volker Wangenheim 
(tl.F.G.) — 20.
• Opera Română : Olandezul 
rător — 19.
«, Teatrul de comedie : Tov. 
dai și fratele său — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Trei generații — 
(sala din str. Alex. Sahia) : Elisa- 
beta I — 19.30.
a Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.
• Teatrul ..Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Bărbați fără neveste — 19.30. 
(sala Studio) : Șoc la mezanin 
— 19.
• Teatrul Giuleștl ; „...Eseu" 
19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. 
nașe" (sala Savoy) : Uite că 
tac — 19.30.
• Teatrul ..I. Vnsilescu" : La 
pași de București — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Omul 
invizibil — 17.
• Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Povestea timpu
lui pierdut — 17.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" ; Ne-am pus dorurile-n 
cintec — 19.30.
• Circul de stat : Hai să rtdem la 
circ — 16; 19.30.
a Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Bolnavul închipuit — 20.

zbu-

Feu-

Bu-
Mă-

19.30.

Tă-
nu

doi

EXCELSIOR 
MODERN —

trece : FERO-

9;

La un moment dat, gestionarul Petru Dudău din Stănești- Gorj a fost învinuit de însușirea unei importante sume de bani, prin valorificarea unor ambalaje. Ba, mai mult : Intru- cît actului pe care-1 prezentase organelor de anchetă nu găsise originalul, P, D. era pectat și de încercarea de ducere in eroare. Și totuși, tionarul susținea morțiș că e vinovat, adresîndu-se miliției să-1 ajute in descoperirea adevărului, și numai a adevărului. Misiunea a fost încredințată căpitanului Mihai Oprea. Misiune extrem de dificilă, care a necesitat audierea multor martori, expertize (inclusiv grafologice), reconstituirea unor fapte, răsfoirea condicilor de prezență, a unui teanc de foi de parcurs auto, specimene de semnături etc, etc. După luni întregi de stăruitoare cercetare, pe coperta unui voluminos dosar. in dreptul numelui gestionarului, ofițerul de miliție a consemnat, răsuflind ușurat : „Nevinovat". Iată, așadar, că un om, aflat în pragul trimiterii in fața instanței pentru „fals și uz de fals", a fost scos de sub acuzare, pentru că adevărul a triumfat. Un triumf al adevărului, și numai ai adevărului 1 <.
Ca melcul

despre mine că

i sc sus-In- ges- nu

sint 
do- 
zile 
mi

„Aflați .... 
sănătos, care sănătate v-o 
resc ți dvs. Peste o lună de 
termin serviciul militar ți 
las la vatră. Abia aștept, cu 
dor și drag, să vă revăd..." E în
ceputul unei scrisori expediate 
din București de un ostaș, Nico- 
lae Ochian, către părinții lui din 
Birsănești-Bacău. A trecut luna, 
ostașul a fost lăsat la vatră, 
s-a intors in sat, și-a revăzut 
părinții, care îl așteptau cu a- 
celași drag și dor, dar scrisoarea 
cu pricina tot nu sosise. Si n-a 
sosit nici in luna următoare. Au 
mai trecut incă vreo patru ți 
abia după 6 (șase) luni Nicolae 
Ochian se pomenește cu poșta
șul la poartă, care-i luminează... 
propria scrisoare.

— De cind o ții la matale, nene 
poștașule ?

-Eu? Vai de 
primit-o. Uite și 
data proaspătă.

— Dacă știam, 
scrisoarea. Ciștigam cinci 
Unde o fi zăcut pină acum ?

Chiar așa : unde ?

mine ! Azi am 
Stampila, cu

veneam eu cu 
luni.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scmteii'

i ’ r
- «
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COMUNICAT
cu privire la vizita in Republica Socialistă România a ministrului 

afacerilor externe al Suediei, Sven Andersson
La Invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Suediei, Sven Andersson, a efectuat, Împreună cu soția, o vizită oficială in România, între 19 și 23 mai 1975.In timpul vizitei, ministrul afacerilor externe al Suediei a fost primit de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Ministrul afacerilor externe al Suediei șl persoanele care l-au Însoțit au vizitat obiective economice și așezăminte culturale din București și județul Suceava. Oaspeții suedezi s-au bucurat de o primire călduroasă și amicală, care reflectă relațiile de prietenie existente Intre România șl Suedia.Ministrul afacerilor externe al Suediei a avut convorbiri oficiale cu ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România privind relațiile bilaterale, precum și unele probleme internaționale actuale.Cele două părți au evidențiat e- voluția favorabilă a relațiilor româno- suedeze și dorința comună de a le extinde și diversifica, tn folosul reciproc al celor două țări și popoare.Miniștrii au exprimat voința guvernelor lor de a Intensifica schimburile comerciale, de a diversifica și îmbunătăți structura acestora și de a dezvolta cooperarea economică, industrială și tehnică.Miniștrii au apreciat cu satisfacție rezultatele bune obținute în domeniul schimburilor culturale și tehnico- științifice, fiind de acord că există posibilități de a întări aceste legături.în timpul vizitei a fost efectuat schimbul instrumentelor de ratificare a Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Suedia.Convorbirile au arătat că, asupra unui număr de importante probleme internaționale, punctele de vedere ale celor două părți coincid sau sînt foarte apropiate.Ambele părți și-au reafirmat convingerea că relațiile dintre state trebuie să se bazeze pe principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc ; părțile s-au pronunțat pentru excluderea forței sau amenințării cu forța în relațiile dintre state, pentru rezolvarea pe cale pașnică a problemelor litigioase și pen-

★Ministrul afacerilor externe al Suediei, Sven Andersson, care, împreună cu soția, a efectuat o vizită oficială In țara noastră la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George
Seminarul bilateral

organizat de Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști 
dîn România și Mișcarea Internațională a Tineretului și 

Studenților pentru Națiunile UniteVineri au continuat lucrările seminarului bilateral organizat de U.A.S.C.R. și I.S.M.U.N. Din partea delegației U.A.S.C.R., tovarășul Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C.R., a prezentat referatul introductiv cu tema „ Contribuția tineretului și studenților la făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale". Expunind pe larg poziția tineretului și studenților din România față de principalele probleme ale vieții internaționale, vorbitorul a subliniat că „țelul suprem al tuturor popoarelor, al nostru ca tineri, al forțelor largi democratice trebuie să fie unirea eforturilor pentru gă
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

SPORTIVI ROMÂNI ÎN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
POLO PE APAîn penultima zi a turneului internațional de polo pe apă pentru „Cupa orașului București" s-au înregistrat următoarele rezultate : Olanda—Bulgaria 4—4 ; Iugoslavia — R.S S. Ucraineană 5—2 ; România — România (juniori) 10—1. Astăzi, cu începere de la ora 16, la bazinul Dinamo, se dispută ultimele întilniri, între care și derbiul competiției: România — Iugoslavia.

TENISTurneul internațional de tenis de la Hamburg a continuat vineri cu disputarea celor patru partide ale sferturilor de finală. Ilie Năstase l-a eliminat cu 6—1, 7—5 pe englezul Roger Taylor, In timp ce Jan Kodes (Cehoslovacia) l-a învins cu 6—2, 6—3 pe favoritul nr. 1 argentineanul Guillermo Vilas.In optimile de finală ale probelor de dublu, cuplul Ilie Năstase (România) — Guillermo Vilas (Argentina) a întrecut cu 6—4, 6—4 perechea maghiară Taroczy— Benyik. în proba de dublu femei, Virginia Ruzici și Mariana Simiones- cu au învins In trei seturi, cu 7—5, 6—7, 6—2 cuplul Maria Neumanova— Miroslava Kozeluhova. într-o altă partidă, perechea vest-germană Helga Masthoff—Katia Ebinghaus a dispus cu 5—7, 6—4, 6—4 de Florența Mihai (România)—Naoko Sato (Japonia).
CAIAC-CANOELa Snagov, în competiția Internațională de caiac-canoe „Cupa Steaua*,  toate probele din prima zi au fost cîștigate de concurenții români. Iată

• Continuîndu-și turneul In R. P. Chineză, echipele de atletism ale S.U.A. au participat la un concurs 

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Astăzi, la Constanța. în cadrul e- tapei a 30-a a diviziei A de fotbal, se dispută meciul dintre formațiile F.C. Constanta și F.C.M. Reșița. Partida va începe la ora 17 și va fi televizată. 

tru respectarea dreptului Inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî în mod liber și suveran viitorul.Miniștrii au fost de acord că respectarea principiilor de mai sus este de o importanță fundamentală pentru pacea, destinderea și securitatea internațională.Cei doi miniștri au subliniat importanța apropierii și a unei colaborări bazate pe deplină încredere între țări, precum și a participării active și directe a tuturor statelor, indiferent de mărime sau sistemul lor politic, economic și social, la examinarea și rezolvarea problemelor privind pacea și securitatea internațională.Miniștrii au subliniat hotărîrea guvernelor lor de a coopera pentru a contribui la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazate pe justiție și deplină egalitate in drepturi, care să asigure fiecărui stat o dezvoltare economică independentă. suveranitatea asupra resurselor sale naționale, participarea la colaborarea internațională și accesul la realizările științei, industriei și tehnologiei moderne.în cadrul convorbirilor, cele două părți au acordat o atenție deosebită Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Ele au luat notă cu deosebită satisfacție de importantele rezultate obținute pînă în prezent la această conferință. Părțile și-au exprimat speranța ca faza a treia să aibă loc tntr-un viitor apropiat, la cel mai înalt nivel.Miniștrii au subliniat decizia guvernelor lor de a milita pentru adoptarea unor documente de conținut șl și-au exprimat convingerea că hotă- rîrile finale ale conferinței vor fi de o importanță capitală pentru dezvoltarea in continuare a relațiilor dintre statele participante și pentru pacea și securitatea în Europa și în lume.în acest context, miniștrii au convenit asupra importanței de a găsi o formă adecvată pentru continuarea, după conferință, a eforturilor de consolidare a securității și de dezvoltare a cooperării în Europa.Părțile au subliniat că există o legătură indisolubilă între securitate și dezarmare. Ele au fost de acord că este necesar să se întreprindă pași concreți pentru a realiza dezarmarea generală și completă, în primul rînd dezarmarea nucleară, sub un strict control internațional.Miniștrii au subliniat eforturile gu-
★Macovescu, a părăsit vineri după- amiază Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de George Macovescu, cu soția, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor ex- 

sirea căilor de întărire a colaborării forțelor revoluționare, progresiste din lumea întreagă în lupta pentru progres social, pentru pace, pentru o nouă ordine economică și politică internațională, pentru dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni pe calea civilizației și bunăstării".Referatul introductiv al delegației I.S.M.U.N. a fost prezentat de Jorn Nielsen, vicepreședinte al I.S.M.U.N.în cadrul discuțiilor, participant!! au realizat un larg schimb de opinii, un dialog viu asupra temei puse în dezbatere.Lucrările seminarului continuă.

dțiva dintre ctștigători : Caiac simplu 1 000 m. — R. Vartolomeu ; canoe simplu 1 000 m. — T. Simidnov ; caiac dublu 1 000 m. — Pocora, Ere- mia ; caiac 4—1 000 m. — Coșniță, Sciotnlc, Pavel, Macarencu. La întreceri participă sportivi din Bulgaria, Iugoslavia și România. Astăzi au loc întrecerile de fond.
ȘAHTurneul internațional de șah de la Varna s-a încheiat cu victoria marilor maeștri Pîdevski (Bulgaria) și Vukici (Iugoslavia), care au totalizat cîte 9,5 puncte din 13 posibile. Pe locurile următoare s-au clasat Gur- ghenidze (U.R.S.S.) — 9 puncte, Spa- sov (Bulgaria) — 8 puncte, Mihai Șubă (România) și Popov (Bulgaria) — cîte 7 puncte etc.

IAHTINGAu luat sfirșit întrecerile competiției internaționale de iahting din cadrul regatei „Țărmul de aur". La clasa „Finn" victoria a revenit sportivului bulgar Vasili Popov, urmat de compatriotul său K. Dimitrov și Nicolae Opreanu (România). Pe primul loc la clasa „Olandezul Zburător" s-a clasat N. Alexandrov (Bulgaria). La competiție au participat sportivi din U.R.S.S., Turcia, Republica Arabă Egipt, România și Bulgaria.
VOLEIîn cadrul competiției Internaționale feminine de volei care se desfășoară la Praga, selecționata secundă a României a pierdut cu 0—3 partida susținută cu reprezentativa orașului Moscova.

desfășurat la Șanhai în prezenta a peste 30 000 de spectatori.Cu acest prilej, tînăra sportivă chineză Li Hsia, în vîrstă de 17 ani, a stabilit un nou record național in proba de aruncarea suliței, cu rezultatul de 57,72 m. In concursul masculin, cea mai bună performanță a fost realizată de sprinterul american Don Merrick, cronometrat în cursa de 200 m cu timpul de 20”7/10. 

vernelor lor de a contribui la succesul Conferinței statelor-părți la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, ale cărei lucrări se desfășoară la Geneva.Cele două părți și-au exprimat preocuparea față de situația din O- rientul Mijlociu și au subliniat necesitatea continuării negocierilor șl intensificării eforturilor pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă în această regiune. Miniștrii au subliniat rolul important al Organizației Națiunilor Unite în rezolvarea situației din Orientul Mijlociu.Ambele părți și-au reafirmat convingerea că pentru a se ajunge la o soluționare a conflictului din Cipru, în conformitate cu rezoluțiile adoptate în unanimitate de către Adunarea Generală și Consiliul de Securitate ale O.N.U., este necesar să se continue eforturile spre un dialog politic constructiv și au exprimat speranța că negocierile care au loc Intre reprezentanții celor două comunități cipriote vor duce la respectarea năzuințelor și Intereselor fundamentale ale tuturor ciprioților, în cadrul unui stat liber, unitar și independent.Cei doi miniștri au salutat încetarea ostilităților în Indochina și faptul că popoarele din această regiune au obținut, în cele din urmă, pacea și independența. Ei și-au exprimat speranța că popoarele sud-vietnamez și cambodgian vor fi acum în măsură să-și concentreze eforturile în vederea reconstrucției țărilor lor și să-și făurească viitorul în deplină libertate, fără nici un amestec din afară.Părțile au subliniat necesitatea de a întări rolul Organizației Națiunilor Unite în reglementarea problemelor internaționale și în promovarea cooperării, a păcii și securității în lume, in asigurarea unei vieți demne pentru toate popoarele și națiunile.Miniștrii și-au exprimat satisfacția pentru, rezultatele convorbirilor avute, apreciind că această vizită va contribui la continua dezvoltare a prieteniei și cooperării dintre România și Suedia.Ministrul afacerilor externe al Suediei a transmis ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România invitația de a efectua, împreună cu soția, o vizită oficială în Suedia. Invitația a fost acceptată cu plăcere.
★terne. Dumitru Lazăr, ambasadorul României la Stockholm, de alte persoane oficiale, precum și de ambasadorul Suediei la București, Curt Leijon, și de membri ai ambasadei.(Agerpres)

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului relațiilor externe și cultelor al Republicii Argentina, Alberto Juan Vignes, cu prilejul sărbătorii naționale a acestei țări.
★Tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare ministrului de externe al Republicii Democratice Sudan, Gamal Mohhamed Ahmed, cu ocazia Zilei revoluției acestei țări.
* ICu prilejul Zilei culturii și presei bulgare, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București, Ivan Abagiev, a oferit vineri un cocteil.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de știință și cultură, ziariști.
★Cu prilejul celei de-a 165-a aniversări a sărbătorii naționale a Republicii Argentina, Gaspar Luciano Taboada, însărcinatul cu afaceri ad- interim al acestei țări la București, a oferit vineri o recepție în saloanele ambasadei.Au participat George Macovescu, ministrul afacerilor externe, general- maior Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai conducerii unor organizații și instituții centrale.Au fost prezenți șefi și membri ai corpului diplomatic acreditați în țara noastră.
★Vineri a părăsit Capitala, îndrep- tîndu-se spre Havana, o delegație a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, condusă de tovarășul Gheorghe Tănase, membru al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului județean Vaslui al F.U.S., care va face o vizită pentru schimb de experiență în Cuba, la invitația Comitetelor de Apărare a Revoluției.
★Cu prilejul turneului Teatrului din Kdln, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a oferit, vineri, o recepție.Au participat reprezentanți ai unor instituții culturale, numeroși oameni de teatru.Au fost, de asemenea, prezenți Werner Kilian, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Federale Germania la București, alți membri ai ambasadei.Actori ai Teatrului din Koln s-au întilnit, vineri dimineața, cu ziariști și actori bucureșteni în cadrul unei conferințe de presă.Vineri seara, pe scena sălii mari a Teatrului Național „I. L. Caragiale", a avut loc cel de-al doilea spectacol al Teatrului din Kdln cu piesa lui Schiller „Fecioara din Orleans", în concepția regizorală a lui Hans- giinther Heyme. (Agerpres)

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 23 MAI 1975EXTRAGEREA I : 62 80 32 25 60 1 35 22 52.EXTRAGEREA A II-A : 33 84 2 14 11 17 18 77 8.Fond general de cîștiguri: 1 740 476 lei, din care: 1 025 123 lei report.

secretar generalVineri seara a sosit tn Capitală o delegație a Partidului Socialist din Chile, condusă de tovarășul Carlos Altamirano, secretar general al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită de prietenie în Republica Socialistă România.
încheierea vizitei tovarășului 

Aleksandar Grlicikov,
secretar In Comitetul Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.Vineri după-amiază au părăsit Capitala tovarășii Aleksandar Grlicikov, secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, și Vlado Obradovici, șeful Secției pentru relații și legături internaționale a C.C. al U.C.I., care au făcut o vizită în țara noastră, la in-' vitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au
Sosirea unei delegații a Ministerului Poștelor 

si Telecomunicațiilor din R. P. ChinezăLa invitația Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, vineri la amiază a sosit în Capitală, In fruntea unei delegații, Ciun Fu- sian, ministrul poștelor și telecomunicațiilor din Republica Populară Chineză.Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întîmpinată de Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, de alte persoane oficiale.
Delegația economică guvernamentală 

română s-a intors de la MoscovaVineri seara s-a înapoiat de la Moscova delegația economică guvernamentală condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, viceprim-minis- tru al guvernului, președintele părții române în Comisia interguvernamen- tală româno-sovietică de colaborare economică, unde a participat la lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a comisiei.Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întîmpinată de tovarășul Vasile Patilineț, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, de alte persoane oficiale.A fost prezent N. V. Maslennikov,
înțelegere româno-bulgară 

în domeniul energeticîn urma convorbirilor care au avut loc între Nicolae Mănescu, ministrul energiei electrice, și Petăr Danailov, ministrul energeticii, și a recomandărilor Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare de colaborare economică și tehnico-științifică, vineri a fost semnată la București înțelegerea privind colaborarea tehnico-științifi- că directă între cele două ministere. Documentul stabilește modalitățile de executare in comun a unor lucrări de cercetare și proiectare, schimburi de documentații și de experiență în domeniul energetic.
Adunare consacrată aniversării 0. U. A. 

și Zilei eliberării AfriciiCu prilejul .celei de-a 12-a aniversări a Organizației Unității Africane și a Zilei eliberării Africii, Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa și Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea au organizat, vineri după-amiază, o adunare la Casa de cultură a I.R.R.C.S. din Capitală.Despre însemnătatea creării Organizației Unității Africane și a Zilei eliberării Africii au vorbit prof. Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, Sayed
0 delegație a Departamentului Agriculturii al S.U.A. 

a sosit InLa invitația Ministerului Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor a sosit într-o vizită în țara noastră o delegație a Departamentului Agriculturii al S.U.A., condusă de J. Phil Campbell, subsecretar la departament. In timpul șederii în țara noastră, oaspeții vor vizita unități agricole, institute de cercetări și vor
Circulația interzisă 

pe anumite porțiuni 
ale Transfăgărășanuluiîn timp ce la București mercurul termometrului a depășit, în aceste zile, 25 de grade Celsius, în zona alpină a drumului național care străbate masivul Făgăraș iarna este încă în plenitudinea ei. Pe anumite porțiuni, stratul de zăpadă are o grosime de 6—7 metri, iar tunelul rutier din apropierea cabanei Bîlea-Lac s-a transformat, temporar, într-o a- devărată peșteră, cu stalactite și stalagmite.Avîndu-se în vedere pericolul pe care-I prezintă avalanșele, dislocarea și căderea stîncilor, Direcția generală a drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor a dispus interzicerea circulației pe anumite sectoare. Astfel, pe versantul sudic se poate ajunge de la Curtea de Argeș pînă la kilometrul 74 plus 750 metri, imediat după punctul cunoscut sub denumirea de Valea cu Pești. în Transilvania, accesul este permis pînă la hotelul montan Bî- iea-Cascadă. Unitățile teritoriale ale ministerului de resort se preocupă să asigure condițiile de trecere a utilajelor rutiere grele prin aceste tronsoane de drum impracticabil.(Agerpres)

A P. S. DIN CHILE,
CARLOS ALTAMIRANO,
al partiduluiLa sosire, oaspeții chilieni au fost salutați de tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

fost salutați de tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al revistei „Era socialistă", Vasile Șandru și Constahtin Vasiliu, ad- juncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R.Era prezent Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.

Erau prezenți Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.
★în cursul aceleiași zile au început convorbirile între delegațiile celor două ministere. Au fost abordate probleme privind stadiul actual și prospectarea ' unor noi căi de dezvoltare; în continuare, a colaborării între administrațiile de poștă și telecomunicații din cele două țări.

însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București.
★La plecarea din Moscova, tovarășul Gheorghe Rădulescu a fost salutat de M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții sovietice în Comisia interguver- namentală româno-sovietică de colaborare economică, și de membri ai delegației sovietice la sesiunea comisiei.Au fost, de asemenea, prezenți, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, și membri ai ambasadei.

La semnare au asistat Octavian Groza, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. Enache Sirbu, șeful Departamentului de îmbunătățiri funciare, membri ai conducerii Ministerului E- nergiei Electrice, reprezentanți al Ministerului Afacerilor Externe, precum și Ivan Abagiev, ambasadorul Repu- ' blicii Populare Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.Cei doi miniștri au examinat, de asemenea, o serie de probleme privind cooperarea economică pentru realizarea unor obiective economice.

Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București, și Maati Jorio, ambasadorul Marocului în țara noastră.Au participat membri ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ai I.R.R.C.S., oameni de cultură, studenți africani care învață la București, un numeros public. Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice ai unor ambasade din țările africane acreditați la București.

Capitalăavea convorbiri Ia Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și A- pelor și Academia de științe agricole și silvice. (La sosire, delegația americană a fost salutată de Marin Capisizu, șeful Departamentului agriculturii de stat. (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 mai a.c. în țară : Vremea va 
fi ușor instabilă. Cerul va ii variabil. 
Innorări mai accentuate în jumătatea 
de nord-vest a țării, unde vor cădea 
averse locale de ploaie Însoțite pe a- 
locurl de descărcări electrice. în rest 
averse izolate. Vînt moderat. Tempe
ratura va scădea ușor.
în București : Vreme ușor instabilă. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vînt moderat. Tempe
ratura ușor variabilă.

LA 27 MAIAdministrația de stat Loto- Pronosport organizează In ziua de 27 mai 1975 o nouă tragere specială Loto, la care se vor a- tribui numeroase și importante cîștiguri in bani, autoturisme „Dacia-1300" și „Skoda-S-100", precum și excursii in U.R.S.S. (pe ruta Kiev-Riga-Leningrad- Moscova, cu trenul, durata circa 15 zile), în R. S. Cehoslovacă (cu trenul, durata circa 12 zile, pe ruta Bratislava-Brno-Praga) și

ZIUA REVOLUȚIEI REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN

Excelenței Sale
Domnului GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan
KHARTUM

Cu prilejul Zilei revoluției Republicii Democratice Sudan, am deose
bita plăcere ca, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporu
lui român, precum și al meu personal, să vă adresez călduroase felici
tări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prospe
ritate și progres pentru poporul sudanez prieten.

îmi reamintesc cu multă satisfacție de întîlnirile și convorbirile noas
tre cordiale și consider că acordurile și înțelegerile pe care le-au prile
juit reprezintă o contribuție însemnată la ridicarea pe o treaptă supe
rioară a raporturilor româno-sudaneze în diferite domenii.

Sînt convins că relațiile de strinsă prietenie și colaborare fructuoasă 
statornicite între Republica Socialistă România și Republica Democra
tică Sudan, între Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă Suda- 
neză se vor intensifica și diversifica tot mai mult în viitor, în inte
resul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei întăririi unității tuturor for
țelor progresiste, antiimperialiste și anticolonialiste, păcii și înțelegerii in
ternaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Progrese marcente 
pe calea dezvoltării economiceKhartum, oraș situat la confluența Nilului Alb cu Nilul Albastru, oferă o imagine deosebit de elocventă pentru prefacerile profunde pe care le-a cunoscut Sudanul în cele două decenii care au trecut de la cucerirea independenței și, în special în ultimii ani, după instaurarea actualului regim, condus de președintele Gaafar Mohammed Nimeiri, în urma actului revoluționar de la 25 mai 1969, aniversat de atunci ca sărbătoare națională. Străzi largi, mărginite de construcții moderne, se desprind în evantai din marea piață centrală El Gasr spre diferitele colțuri ale capitalei. Principala zonă industrială a devenit Khartum-nord, unde au fost ridicate cîteva zeci de obiective industriale, ceea ce reprezintă circa o treime din totalul fabricilor și uzinelor construite pe tot întinsul țării. Se impune a fi remarcat faptul că ponderea industriei în venitul național a crescut de la 2 la sută, cit era în 1956, anul proclamării independenței, la 12 la sută în 1970 și va spori considerabil la finele actualului plan de cinci ani (1971— 1975), ca urmare a marelui volum de investiții prevăzute pentru dezvoltarea industriei. Unele dintre o- biectivele proiectate sau în curs de înfăptuire prezintă o importanță deosebită pentru economia națională. Este vorba de rafinăria de la Port Sudan, de fabricile de zahăr de la Sennar și Kenana, ca și de o serie de întreprinderi din industria textilă.O atenție deosebită se acordă dezvoltării agriculturii. în acest sens, de o mare importanță va fi construirea, lncepînd din acest an,
MITINGURI CONSACRATE

VICTORIEI ISTORICE 
A POPORULUI VIETNAMEZ

LA TIMIȘOARA LA IAȘI

Sub auspiciile Consiliului județean Timiș al Frontului Unității Socialiste, vineri după-amiază a avut loc în aula Universității din Timișoara un miting consacrat victoriei istorice a poporului vietnamez împotriva imperialismului american și împlinirii a 85 de ani de la nașterea lui Ho Și Min.Au participat oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, reprezentanți ai organelor județene și locale de partid și de stat, cadre didactice universitare, oameni de cultură, activiști ai organizațiilor obștești, studenți români, tineri vietnamezi care studiază în institutele de învățămînt superior din Timișoara, precum și membri ai Ambasadei R. D. Vietnam la București.în cadrul mitingului au luat cuvintul prof. dr. ing. Gheorghe Savi, vicepreședinte al Consiliului județean Timiș al Frontului Unității Socialiste, Ilie Codreanu, prim- secretar al Comitetului județean Timiș al U.T.C., și muncitoarea Marta Muțiu, președinta comitetului sindicatului de la întreprinderea ..Industria linii", care au arătat că locuitorii județului Timiș — români, germani, maghiari, sirbi — se bucură de măreața victorie a poporului vietnamez, victorie care, așa cum a- precia tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie un mare succes al întregii omeniri progresiste, are o mare importanță internațională și demonstrează încă o dată că, atunci cînd un popor este hotărît să-și apere, cu orice sacrificii, independența și suveranitatea, demnitatea și ființa națională, nu există forță în lume în stare să-l oprească din drumul său, pînă la victoria deplină a cauzei sale drepte.A luat apoi cuvintul Nguyen Van Su, secretar al Ambasadei Republicii Democrate Vietnam Ia București, care a exprimat recunoștința față de partidul, guvernul și poporul român, în frunte cu conducătorul său iubit, mult stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu, pentru tot sprijinul a- cordat luptei drepte a poporului vietnamez și, totodată, convingerea că relațiile dintre cele două țări vor cunoaște și în viitor o dezvoltare tot mai puternică.
O nouă tragere specială LOTOîn R. D. Germană (durata circa 11 zile, cu trenul, pe ruta Berlin- Leipzig-Dresda).La tragerea specială Loto din 27 mai se poate participa cu bilete de cîte 2 Iei, 5 lei și 15 lei, ultima variantă avînd dreptul de participare la toate cele 7 extrageri. Se vor extrage 58 de numere cîștigătoare astfel : la faza I obișnuită — o extragere de 9 numere din 90 și una de 9 numere din restul de 81 ; la faza 

a unui canal în lungime de 280 km intre localitățile Gongoli și Malakal, care va pune în valoare apele Nilului și va contribui la irigarea unei suprafețe de 1 milion de feddani (un feddan=0,42 ha.) în Sudan și Egipt.Depunind eforturi susținute pentru valorificarea resurselor sale naturale, pentru dezvoltarea economică și socială, Republica Democratică Sudan d'esfășoară o largă colaborare cu numeroase țări ale lumii, printre care și cu România. Conlucrarea româno-sudaneză, întemeiată pe principiile deplinei e- galități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, cunoaște un curs mereu ascendent.La dezvoltarea raporturilor prietenești, la adîncirea colaborării pe multiple planuri, o contribuție de cea mai mare însemnătate au adus schimburile de vizite la nivel înalt, convorbirile dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mohammed Nimeiri de la Khartum și București, care au deschis ample perspective relațiilor româno-sudaneze. în baza acordurilor și înțelegerilor stabilite cu acest prilej, țara noastră participă la realizarea în Sudan a unor o- biective din domeniile construcțiilor civile, hidrocarburilor, transporturilor fluviale și rutiere, industriei textile și materialelor de construcții, agriculturii și zootehniei. Dezvoltarea in continuare a relațiilor de prietenie și colaborare româno-sudaneze corespunde pe deplin intereselor ambelor popoare, cauzei păcii și colaborării în lume.
Nicolae N. LUPU

Consiliul județean Iași al Frontului Unității Socialiste a organizat, vineri după-amiază, la întreprinderea de antibiotice, un miting consacrat sărbătoririi marii victorii a poporului vietnamez și împlinirii a 85 de ani de la nașterea lui Ho Și Min.Au participat activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprindere, numeroși studenți vietnamezi care urmează cursurile Universității din Iași; Au fost prezenți Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud, și Tu Ngoc Anh, secretar al Ambasadei Republicii Democrate Vietnam la București.In cuvintul lor, poetul Gheorghe Lesnea, vicepreședinte al Consiliului județean Iași al Frontului Unității Socialiste, Dumitru Nagîț, prim-se- cretar al Comitetului județean Iași al U.T.C., Neculai Bartic, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de antibiotice, au adresat, în numele întregii populații a județului Iași, calde felicitări bravului popor vietnamez, care, pătruns de un înalt patriotism, a înscris, la 30 aprilie a.c., o pagină glorioasă în istoria sa zbuciumată. Această victorie strălucită împotriva forțelor reacționare, imperialiste, a intervenției străine, au subliniat vorbitorii, întruchipează împlinirea marilor idealuri de libertate și independență pentru care marele conducător al poporului vietnamez — Ho Și Min — și-a consacrat întreaga sa viață.în încheierea mitingului, Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București, a subliniat însemnătatea victoriei populației sud-vietnameze, atit pe plan național, cît și pe plan internațional, și a exprimat, în numele bravului popor vietnamez, gînduri de caldă recunoștință față de Partidul Comunist Român, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul prețios acordat întregii sale lupte împotriva imperialismului a-, merican, pentru eliberarea patriei.(Agerpres)

a Il-a suplimentară — o extragere de 5 numere din 90, una de 6 numere din 90 și alta de 7 numere din 90 ; faza a IlI-a specială — o extragere de 10 numere din 90 și a doua de 12 numere din restul de 80.Depunerea biletelor cîștigătoare se va face pină in ziua de sîmbătă 31 mai 1975, la ora 13, în orașele reședință de județ, și pînă vineri 30 mai 1975, Ia ora 13, în celelalte localități
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„Va fi o mare onoare pentru poporul 
brazilian să-l primească 

pe președintele Nicolae Ceausescu"
Cuvîntarea președintelui Camerei Deputaților federali 

din BraziliaBRASILIA 23 — Corespondentul Agerpres transmite.: La Palatul Congresului Național din Brasilia a avut loc o ceremonie în cadrul căreia Ambasada Republicii Socialiste România a donat o colecție de cărți românești Centrului de documentare și informare al Camerei Deputaților a Braziliei.După o scurtă alocuțiune rostită de ambasadorul României la Brasilia. Nicolae Ghenea. a luat cuvintul Celio Borja, președintele Camerei Deputa- tilor federali. Mulțumind pentru donația făcută, el a subliniat circumstanța deosebită tn care, are loc acest act — apropiata vizită oficială de prietenie a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu in Brazilia — arătînd că
Conferința pentru examinarea modului 

de aplicare a tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare

Proiect de rezoluție prezentat de RomâniaGENEVA 23 (Agerpres). — In Comitetul politic al Conferinței pentru examinarea modului de aplicare a tratatului de neproliferare a armelor nucleare, delegația română a prezentat un proiect de rezoluție privind problemele dezarmării.După cum este cunoscut, articolul VI din tratat prevede obligația sta- telor-părți de a continua cu bună credință negocieri pentru încetarea cursei inarmărilor nucleare, dezarmarea nucleară și încheierea unui tratat de dezarmare generală și completă.Analiza situației pe planul dezarmării reliefează că, în cei cinci ani de aplicare a tratatului, cursa înarmărilor nucleare a continuat intr-un ritm accelerat. în .lume acumulin- du-se o mare cantitate de arme nucleare, ceea ce pune în evidență că țările posesoare de arme nucleare nu și-au îndeplinit angajamentele asumate prin articolul VI.Proiectul de rezoluție prezentat de tara noastră are ca obiect îmbunătățirea activității Comitetului de dezarmare ca organism multilateral specializat de negocieri în domeniul dezarmării.Statele-părți la tratat, membre ale 

agențiile de presă transmit:
Acord economic bulgaro-La Sofia a fost semnatiugoslav.un acord pe termen lung privind colaborarea economică dintre R.P. Bulgaria și R.S.F. Iugoslavia. In timpul convorbirilor care au precedat semnarea documentului, o deosebită atenție a fost acordată promovării cooperării celor două țări în industrie.

La 23 mâi »-a încheiat cea 
de-a XX-a ediție a Tirgului in
ternațional al cărții de la Varșo
via. la care au fost prezente 
firme editoriale din 29 de țări. 
Pavilionul românesc a expus in 
standurile sale peste 600 de ti
tluri de carte, bucurîndu-se de 
un deosebit succes și interes ații 
din partea specialiștilor, cit si a 
publicului vizitator. Țării noas
tre i-a fost decernată medalia »< 
diploma de onoare.

Evoluții pozitive, îmbucurătoare 
în relațiile româno-elene

Zece luni după revenirea la guvernarea civilă. Republica Elenă prezintă tabloul unui șir de înfăptuiri in direcția continuării proceselor democratice inițiate anul trecut — rezultat al unor reevaluări • realităților politico-sociale în contextul internațional contemporan. Tocmai în recunoașterea acestui efort rezidă sprijinul pe care masele, largi ale poporului elen, maturizate de experiența dureroasă a anilor de dictatură militară, Ie acordă înfăptuirii, pe mai departe, a obiectivelor deplinei normalizări și democratizări interne, afirmării și consolidării independenței și suveranității de stat a Greciei.Cind guvernul premierului Constantin Caramanlis și-a asumat a- tribuțiile de conducere. Grecia cunoștea o acută recesiune economică. De aceea, concomitent cu anumite măsuri îndreptate, în general, spre asanarea vieții politice și aparatului de stat, guvernul s-a preocupat de însănătoșirea economiei naționale. în acest scop, volumul investițiilor în economie pentru 1975 a fost stabilit la 27 miliarde drahme. Guvernul a stabilit o nouă politică de credite, destinată să stimuleze cu prioritate relansarea activităților în industrie și în sectorul atelierelor meșteșugărești. in vederea depășirii recesiunii înregistrate în 1974. Au fost, de asemenea, luate măsuri financiare pentru stimularea sectorului construcțiilor. Un accent important se pune pe dezvoltarea și reorien- tarea producției agricole și a creșterii animalelor, in care scop a fost alocat un fond de 12 miliarde drahme. La Ministerul Coordonării se lucrează in prezent la un amplu proiect de dezvoltare a re

„va ff o mare onoare pentru poporul brazilian să-I primească pe președintele Nicolae Ceaușescu. Este un luptător, un om care s-a dedicat reconstrucției țării sale, creării in patria sa a unei solide economii și a marcat întreaga sa activitate in fruntea țării printr-o preocupare constantă pentru stringerea legăturilor Intre România și toate țările lumii. Prezența Excelenței Sale printre noi este extrem de prețuită".Deputății au manifestat un interes deosebit pentru, operele președintelui Nicolae Ceaușescu. prezentate la Centrul de documentare și informare in prim-planul colecției de cărți românești.

Comitetului de dezarmare, și, In special, țările depozitare sînt chemate să-și aducă o contribuție decisivă, potrivit obligațiilor asumate prin tratat. pentru a crea in cadrul comitetului toate condițiile corespunzătoare în vederea :— Asigurării unei perspective negocierilor de dezarmare, în sensul realizării obiectivelor prevăzute și în articolul VI din tratat, privind încetarea cursei inarmărilor nucleare, dezarmarea nucleară și realizarea u- nui tratat de dezarmare generală și totală.— Examinării metodelor de lucru ale Comitetului de dezarmare, pentru a permite cș negocierile să fie conduse de o manieră eficace, pe baza principiilor egalității, securității și intereselor tuturor statelor.Luînd cuvintul pentru introducerea acestui proiect de rezoluție, ambasadorul român Constantin Ene a subliniat că măsurile propuse răspund preocupării marii majorități a delegațiilor față de situația nesatisfăcătoare existentă pe planul negocierilor de dezarmare și fată de impasul în care se află Comitetul de dezarmare in prezent.

Plenara Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din 
U.R.S.S., în cadrul căreia a fost prezentat un raport cu privire la relațiile internaționale gle sindicatelor sovietice, a avut loc la Moscova. Plenara l-a eliberat pe A. N. Șelepin, la cererea acestuia, din funcțiile de președinte și membru al Prezidiului Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S.

24 de autori ai loviturii 
de Stat aprilie 1967, care adus la instaurarea dictaturii militare în Grecia, au fost acuzați de înaltă trădare și rebeliune, prlntr-o ho- târire a Camerei de punere sub acuzare din Atena. Printre persoanele inculpate se află fostul1 președinte Gheorghios Papadopoulos, generalul Stylianos Pattakos, fost vicepreședinte al guvernului în timpul dictaturii militare.

Președintele R. A. Egipt,Anwar El Sadat, urmează să efectue

giunii de nord a Greciei, prin a cărui aplicare producția globală a acestei părți a țării urmează să crească cu peste 12 la sută.Paralel, cabinetul Caramanlis s-a orientat spre reconsiderarea relațiilor internaționale, stră- duindu-se să asigure așezarea lor pe temelia solidă și firească a apărării și promovării cu prioritate a intereselor naționale ale poporului elen.O pondere deosebită pe plan extern a dobindit intensificarea și
corespondenta
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Adunarea de la MoscovaMOSCOVA 23 — Corespondentul nostru transmite : La Moscova a avut loc. vineri, o adunare consacrată împlinirii a 25 de ani de la semnarea Acordului de colaborare tehnico-științifică dintre România și Uniunea Sovietică. Cu a- cest prilej, au luat cuvintul ,V. A. Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de stat al Consiliului de Miniștri pentru știință și tehnică, și Gheorghe Radulescu, viceprim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, care au evocat rela
„Pentru un Laos liber, pașnic, neutru, 

unificat și democratic"
Mitingul de la VientianeVIENTIANE 23 (Agerpres). - Vineri, în capitala Laosului, mii de oameni s-au adunat in cadrul unul miting organizat de Comitetul de coordonare a celor „21 organizații pentru pace și înțelegere națională". In tribuna oficială au luat loc membri ai Guvernului Provizoriu de Uniune Națională al Laosului. delegați ai organizațiilor patriotice, alți oameni politici. A luat cuvintul Fumi Vong- vicit, vicepremier și ministru al afacerilor externe al Guvernului Provizoriu de Uniune Națională.Manifestanții s-au pronunțat pentru traducerea în fapt a Acordului șl protocolului de la Vientiane, a programului politic in 18 puncte pentru restabilirea ordinii și securității publice în vederea construirii unul Laos liber, pașnic, neutru, unifi

REPUBLICA VIETNAMULUI DE SUD

Comitete muncitorești la conducerea
unor uzineSAIGON „ORAȘUL HO ȘI MIN" 23 (Agerpres). — Lichidarea urmărilor regimului antipopular constituie una din principalele probleme ale autorităților revoluționare de la Saigon „Orașul Ho Și Min“. în numeroase întreprinderi se creează comitetele muncitorești pentru conducerea uzinelor și fabricilor, ai căror proprietari au fugit din țară. Asemenea comitete muncitorești acționează în 16 întreprinderi. Scopul lor este de a asigura punerea in funcțiune a tuturor instalațiilor și utilajelor într-un termen cit mai 

ze, în zilele de 29 și 30 mai. o vizită prietenească de lucru în R.S.F. Iugoslavia, Ia invitația președintelui Iosip Broz Tito.
Adunarea Generală a Or

ganizației Mondiale a Turis
mului, a'e cărei lucrări se desfășoară la Madrid, a adoptat, prin consens. hotărîrea excluderii din organizație a administrației din Taivan. Decizia a fost adoptată la inițiativa delegațiilor României și altor țări din Europa, Asia și Africa.

Ordinul „Lenin". Cu pr;ie' jul împlinirii virstei de 70 de ani. s-a conferit cunoscutului scriitor Mihail Șolohov ordinul ..Lenin" pentru merite deosebite în domeniul creației literare sovietice.
Primul ministru al Japo

niei, Takeo Miki, a avut o întrevedere cu o delegație de ziariști chinezi condusă de Ciu Mu-cih. directorul agenției de presă „Hsinhua"

trează, de asemenea, la diferitele reuniuni și conferințe internaționale, în abordarea constructivă a unor probleme de stringentă actualitate ale contemporaneității.Relațiile româno-elene dispun de un cadru juridic stimulator prin activitatea Comisiei mixte de colaborare la nivel guvernamental. Pe lingă schimburile comerciale tradiționale, se conturează posibilități variate de abordare a unor forme noi de conlucrare, inclusiv prin cooperarea in producție și desfacerea în comun a produselor. In Grecia, de pildă, se depun eforturi pentru crearea unor ramuri industriale noi, inclusiv 0 industrie petrolieră, domeniu in care există mari posibilități pentru dezvoltarea unei cooperări cu România, ținind seama atît de apropierea geografică, cit și de nivelul tehnic dezvoltat al industriei petroliere românești, de experiența în prospectări, etc. Rezultatele fructuoase ale firmei mixte româno-elene de comercializare „Elpex", deși constituie doar un început, sînt semnificative în acest sens.ManifestîndU-se satisfacție pentru aceste evoluții pozitive, apropiata vizită la București a primului ministru Constantin Caramanlis este privită aici cu un deosebit interes, cercuri largi ale opiniei publice ex- primîndu-și speranța ca va marca un moment de seamă in cursul ascendent al relațiilor româno-elene, de natură să ofere noi premise adincirii și dezvoltării prieteniei și colaborării dintre România și Grecia. In interesul reciproc, al păcii și înțelegerii largi in Balcani și in Europa.
Ion BADEA 

țiile de colaborare științifică și tehnică dintre România și Uniunea Sovietică, dezvoltarea și perfecționarea lor în noi domenii, în concordanță cu realizările obținute de popoarele român și sovietic. Vorbitorii au relevat extinderea colaborării și cooperării româno-sovietice pe multiple planuri, inclusiv în domeniul științei și tehnicii, contribuție însemnată la dezvoltarea în ansamblu a relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre popoarele, țările șl partidele noastre.

cat și democratic. Manifestanții au cerut îndepărtarea elementelor reacționare potrivnice instaurării depline a păcii și înțelegerii naționale, pronunțîndu-se totodată împotriva prezenței amerjcane în țară.
★WASHINGTON. — Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Ronald Nessen, a anunțat, joi, că guvernul american va limita livrările de ajutor — în special cu caracter militar — acordat Laosului, ca urmare a evoluției situației interne din această tară — informează agenția France Presse. Nessen a indicat, de asemenea, că deși n-a fost dat nici un ordin privind evacuarea coloniei americane, numărul funcționarilor S.U.A. și al membrilor familiilor lor din Laos scade treptat.

și fabriciscurt și de a creea condiții normale de muncă.La cererea Comitetului administrativ militar, studenții au inițiat o campanie pentru a explica locuitorilor orașului tradițiile revoluționare ale literaturii și culturii vietnameze. La discuții iau parte reprezentanți ai intelectualității, soldați și ofițeri ai forțelor militare de eliberare.Au fost create primele detașamente ale organizației de pionieri, organizație care poartă numele lui Ho Și Min.
(„China Nouă"). Delegația de ziariști chinezi a fost primită de Kenzo Kono, președintele Camerei Consilierilor a Dietei Japoneze, și de Shigesa- buro Maeo. președintele Camerei Reprezentanților a Dietei, care au avut, de asemenea, convorbiri prietenești cu membrii delegației chineze.

Președintele Ciprului,ar* hiepiscopul Makarios, și-a început un turneu in statele arabe din zona Golfului. El a declarat la plecare tă scopul vizitei este „de a întări relațiile de prietenie care există deja între Cipru și țările arabe și de a stabili o cooperare în domeniile tehnic și economic".

dezvoltarea legăturilor cu statele din spațiul geografic căruia ii aparține Grecia — Balcanii și Me- diterana de est. în acest cadru, evoluează îmbucurător relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Elenă, a căror extindere și diversificare găsește un teren favorabil în prietenia Strînsă, cu vechi tradiții, care leagă popoarele român și elen, in baza comună a aspirațiilor lor spre pace, înțelegere și colaborare internațională. Este semnificativ faptul că schimburile comerciale româno- elene au urmat un curs ascendent, atingind. Ia sfîrșitul anului 1974. un nivel dublu față de anul 1970. Progrese notabile se înregistrează și in ce privește relațiile culturale și științifice. în contactele directe tot mai frecvente dintru reprezentanții diferitelor domenii de activitate, atît in cadrul bilateral, cit și în acela mai larg al zonei Balcanilor. O conlucrare fructuoasă se înregis

Comunicatul comun pu- blicat la Belgrad, la încheierea vizitei oficiale a ministrului de externe al Franței, Jean Sauvagnargues, relevă dorința celor două țări de a intensifica relațiile bilaterale, pronun- țindu-se totodată pentru stabilirea, cit mai curind posibil, a datei celei de-a treia faze a Conferinței gene- ral-europene la nivel înalt cit și pentru găsirea unor soluții pașnice privind rezolvarea situației din Orientul Mijlociu șiy problemei cipriote.
Consultări la Lisabona.Vineri, la Lisabona, au Început consultări intre delegațiile P.C. Portughez și Partidului Socialist, conduse de liderii celor două partide. Alvaro Cunhal și, respectiv, Mârio Soares. La reuniune participă, de asemenea. membrii Comisiei politice a Consiliului Revoluției.
Comisia economică a 

(J.P.E.C 8 ajuns la un acord de principiu asupra alegerii unei unități de plată, alta decît dolarul S.U.A., pentru petrol — a declarat ministrul kuweitian al petrolului, Abdel Muttaleb al Kaziml.
Secretarul de stat al 

S.U.A. Henry Kissinger, și-a încheiat. vineri, vizita efectuată la Ankara, unde a participat la lucrările Conferinței ministeriale a C.E.N.T.O. și a avut convorbiri cu membri ai guvernului turc și lideri ai partidelor de opoziție.
Parlamentul britanic 8 ln- trat vineri în vacanță pînă la 9 Iulie, pentru a se permite desfășurarea campaniei în vederea referendumului asupra apartenenței Angliei la Piața , comună.

ORIENTUL APROPIAT
• Activitatea diplomatica la 

Damasc și RiadDAMASC 23 (Agerpres). — Abdel Halim Khaddam, ministrul sirian al afacerilor externe, a declarat, la încheierea convorbirilor cu Garret Fitzgerald, ministrul afacerilor externe al Republicii Irlanda, că pentru realizarea unei păci durabile in O- rientul Apropiat Conferința de la Geneva reprezintă un pas important pe această cale. El a relevat, totodată. necesitatea ca la această conferință să participe și alte state neimplicate în conflict.RIAD. — Regele Khalid al Arabiei Saudite l-a primit, joi. pe senatorul democrat american Edward Kennedy, aflat în vizită în această tară. Au fost discutate modalitățile de promovare a păcii în Orientul Apropiat și de extindere a relațiilor america- no-saudite.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ARGENTINEI

Excelenței Sale
Doamnei MARIA ESTEEA MARTINEZ DE PERON

Președintele Națiunii Argentinene
BUENOS AIRES

Cu prilejul celei de-a 165-a aniversări a sărbătorii naționale a Repu
blicii Argentina, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, in numele 
Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, precum și al meu 
personal, cele mai călduroase felicitări și urări cordiale pentru progresul 
și prosperitatea națiunii argentinene prietene, pentru fericirea personală 
a Excelenței Voastre.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și cooperare 
care s-au statornicit între România și Argentina vor continua să se 
dezvolte pe multiple planuri, spre binele celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Ample proiecte de valorificare 
a potențialului naționalArgentina sărbătorește în fiecare an la 25 mai ziua sa națională, marcînd începutul luptei de eliberare națională cu 165 de ani în urmă. Cunoscută multă vreme ca unul din marii producători mondiali de cereale, carne și lină, țara parcurge în prezent o perioadă de redimensibnare a capacităților sale economice, urmărindu-se o dezvoltare menită să modifice caracteristicile economiei în sensul industrializării.In această direcție s-au înregistrat pași remarcabili, grație investițiilor masive orientate cu precădere spre sectoare de bază, ca e- nergetica, siderurgia și petrochimia. Intrarea în funcțiune, anul trecut, a primelor turbine ale marelui complex hidroenergetic „El Cho- con-Cerros Colorados" — obiectiv de amploare, situat în centrul Pa- tagoniei, cu o capacitate finală de 1 650 000 KW — a însemnat deschiderea efectivă de noi orizonturi pentru integrarea vastelor și bogatelor ținuturi din sud în circuitul economic național. Complexului a- mintit i se adaugă o suită de hidrocentrale și termocentrale în alte zone, iar uzina atomoelectrică de la Atucha (prima din America Latină), alături de proiectarea unei a doua uzine de acest fel, completează cadrul de expansiune a potențialului energetic .argentinean, în timp ce, în sectorul siderurgic, trei unități noi urmează să dubleze producția de oțel.în afară de impulsionarea industriei grele, planul național de dezvoltare economică și socială pe perioada 1974—1977 prevede o serie de măsuri care urmăresc combaterea inflației, eliminarea șomajului prin crearea unui milion de noi locuri de muncă, o redistribuire mai echitabilă a veniturilor. în vederea asigurării unui cadru stabil, adecvat eforturilor constructive, autoritățile acordă o atenție sporită

Protocol româno-austriac 
in domeniul științei 

și tehnologieiVIENA 23. — Corespondentul nostru transmite : Prof. Ioan Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a încheiat vizita oficială pe care a efectuat-o în Austria, la invitația ministrului federal pentru știință și cercetare, dr. Hertha Firnberg.La încheierea vizitei, cei doi miniștri, exprimînd satisfacția în legătură cu evoluția ascendentă a relațiilor de colaborare dintre țările lor, au semnat un protocol în care se stabilesc direcțiile cooperării în viitor dintre România și Austria în domeniul științei și tehnologiei.
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

PARIS

Substratul unei fuziuni 
in sfera informaticii„De puține ori o decizie în probleme industriale a declanșat o dezbatere publică a- tît de largă" — constata revista „L’Express". comentind fuziunea între Compania internațională pentru informatică (C.I.I.) și societatea „Honeywell- Bull". Desigur, dezbateri ample au insolit și fuziunile Citroen- Peugeot, Berliet-Sa- viem, relatate la vremea respectivă. Dar dacă operațiile de mai sus regrupau firme franceze, de data a- ceasta ne aflăm in fața unei „logodne" între o firmă franceză (C.I.I.) și una americană („Honeywell-Bull").Care e cartea de vizită a acestor parteneri in lumea atît de complexă a informaticii mondiale ? „Honeywell-Bull" este filiala grupului „Honey- well-Information Systems", care acoperă 10 la sută din piața internațională de calculatoare, situîndu-se pe planul doi după uriașa firmă I.B.M. (căreia îi revine aproape 60 la sută). Filiala din Franța folosește 10 500 de salariați și realizează o cifră de afaceri de 2.2 miliarde de franci. Cit privește C.I.I., ea numără circa 8 800 de salariați și înregistrează o cifră de afaceri de 1.38 miliarde de franci. Așadar. diferența în ce privește dimensiunile este evidentă. Totuși, operațiunea prevede cumpărarea unei părți din 

acțiunile filialei „Honeywell", astfel încît noua societate va fi controlată in proporție de 53 la sută de partea franceză.Pentru a Înțelege sensul acestei operații trebuie să amintim că în ultimii ani C.I.I. a intîmpinat dificultăți, fiindu-i necesare importante ajutoare financiare din partea statului. Pe de altă parte, dimensiunile sale reduse o împiedicau, după aprecierea specialiștilor, să aspire la un loc de prestigiu in condițiile acerbei lupte de concurență din acest domeniu.în ciuda acestor explicații, proiectul fuziunii provoacă in Franța o amplă dezbatere în care sînt evocate aspectele economice, sociale și mai a- les politice ale operațiunii. Astfel, se știe de pe acum că în afara riscurilor pe care le comportă acest „mariaj" el va fi, în plus, foarte costisitor, în- semnînd pentru statul francez o cheltuială de 1 200 milioane de franci tn următorii patru ani. Pe de altă parte, muncitorii, tehnicienii. inginerii de la C.I.I., întruniți în ample manifestații, și-au exprimat îngrijorarea față de posibilitatea unor concedieri, ce însoțesc aci, de re-, gulă. fuziunile industriale.In sfîrșit. aspectul politic a concentrat a- tenția unor personali

combaterii actelor de violență semnalate în vremea din urmă.O componentă esențială a politicii de transformări economice și sociale inițiată de guvernarea jus- tițialistă este afirmarea suveranității naționale prin restrîngerea sferei de acțiune a societăților străine.Poporul român urmărește cu simpatie acțiunile poporului argentinean, ca și ale celorlalte națiuni din America Latină, care tși îndreaptă eforturile spre realizarea progresului economic și social. In ultimii ani, cooperarea economică și schimburile comerciale româno- argentinene au cunoscut o continuă evoluție ascendentă.Așa cum este cunoscut, un moment de o deosebită importanță în promovarea relațiilor prietenești dintre țările noastre l-a constituit vizita făcută anul trecut în Argentina de președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Caldele sentimente de stimă și prietenie manifestate de populația argentineană, convorbirile rodnice cu fostul președinte Juan Domingo Peron și cu Maria Peron, actualul președinte al țării, documentele oficiale semnate la Buenos Aires — în primul rînd Tratatul de prietenie și cooperare între România și Argentina, ca și Acordul general de cooperare economică și tehnică — au dat un nou și puternic impuls raporturilor prietenești bilaterale. Fructificarea posibilităților ample create în urma dialogului la nivel înalt româno-argen- tinean este de natură să asigure o dezvoltare rodnică colaborării multilaterale dintre cele două țări, conlucrării pe arena internațională, spre binele reciproc și ca o certă contribuție la edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.
V. OROS

încheierea convorbirilor 
intre conducătorii

R.D.G. și R.P. PoloneBERLIN 23 (Agerpres). — Agențiile A.D.N. și P.A.P. au difuzat comunicatul cu privire la întilnirea desfășurată la Berlin între delegațiile de partid și guvernamentale ale R.D.G. și R. P. Polone, conduse de Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., și, respectiv, Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone. In. comunicat se arată că ambele delegații au subliniat că încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, la cel mai înalt nivel, în viitorul apropiat, prezintă o deosebită importanță pentru a face ireversibil procesul destinderii.

tăți, observatori, precum și a opiniei publice. Deși partea franceză va deține 53 la sută din acțiuni, totuși structurile tehnologice și cercetarea vor aparține în bună măsură părții americane. Așadar, cine va decide în materie de politică industrială și comercială ? „Această afiliere ne va permite accesul la noi piețe importante, mai ales în Franța. In acest sens am obținut un concurs semnificativ din partea guvernului francez" — a declarat pe față directorul general al firmei „Honeywell “.Iată de ce ziarul „Le Figaro" publică întrebările adresate de un fost ministru actualului ministru al dezvoltării industriale și științifice in care își exprimă îngrijorarea față de destinele acestei importante ramuri a economiei naționale. Partidele de stînga din Franța remarcă în a- cest sens că proiectul de fuziune în ramura informaticii poate a- duce prejudicii importante autonomiei industriei franceze. In acest sens. Partidul Comunist Francez și principalele centrale sindicale au propus naționalizarea acestei industrii ca singura soluție justă pe plan economic, politic și social.
Paul
DIACONESCU

Dl PRETUTINDENI
• „PULSUL SOLIDA

RITĂȚII-. 8 000 de muncitori vest-germanl s-au adunat, zilele trecute, la Erwitte (R.F.G.) pentru a-și manifesta solidaritatea cu cei 151 de lucrători de la fabrica de ciment din localitate care, în semn de protest împotriva intenției patronatului de a Închide uzina, au ocupat Întreprinderea. Printre ei se afla și un reprezentant al fabricii de ceasuri LIP din Be- sanțon (Franța). Luind cuvintul, el a Împărtășit experiența lucrătorilor de Ia LIP care, in decurs de 20 de luni, au transformat o fabrică falimentară » intr-o întreprindere rentabilă, demonstrind o dată In plus capacitatea muncitorilor de a conduce procesul de producție. Apoi, el a predat muncitorilor de la fabrica de ciment un ceas de precizie fabricat la LIP pentru ca aceștia să simtă, tn permanență, „pulsul solidarității*.
• PETELE SOLARE Șl 

FURTUNILE. Lista fenomenelor de pe Pămînt puse in legătură cu influența petelor solare continuă să crească. La centrul britanic pentru cercetarea electricității din Kipen- hurst au fost efectuate îndelungi studii cu privire la furtunile însoțite de descărcări electrice înregistrate de patruzeci de stațiuni meteorologice din Anglia, în decursul ultimilor 44 de ani. Analiza acestora a arătat că numărul zilelor cu furtună se schimbă de la an Ia an, dar nu la lntimplare, ci corespunzător ciclului solar : in fiecare al 11-lea an, tabloul se repetă, cu aceeași distribuția calendaristică a furtunilor pe luni și zile. Comparlnd aceste date cu registrele de avarii din rețeaua electrică pe intervalul 1964—1972, s-a constatat că atît numărul, cît și frecvența acestora sint In strînsă legătură eu apariția petelor solare.
• PNEURI DIN MASE 

PLASTICE. O firmă austriacă a reușit să fabrice pneuri din mase plastice. După cum scrie ziarul „Volksstimme*,  modelele produse sînt mai ușoare și mai rezistente decît cele din cauciuc. Profilul pneurilor, realizat dintr-un amestec special, asigură o puternică a- derență.
• CONTRA FUMATU

LUI. în Norvegia, lupta Împotriva fumatului s-a îmbogățit cu o armă nouă — o gumă de mestecat cu nicotină. Profesorul dr. Christian Astrup, de Ia Universitatea din Tromso, a experimentat noul produs, cu rezultate bune, pe 182 de paclențl, care s-au lăsat treptat de fumat. Durata curei : trei luni. în
Îirimele patru săptămîni se tn- ocuiesc o parte din țigări cu a- ceastă gumă de mestecat, apoi țigările se elimină complet. în final este eliminată și guma de mestecat cu nicotină.

• DIN NOU DESPRE 
DISPARIȚIA REPTILE- 
LOR-GIGANT. Calcare au dus la dispariția reptilelor uriașe din terțiar preocupă de multă vreme pe paleontologi, care, tn încercarea de a explica acest fenomen, au emis felurite ipoteze. Recent, savantul vest-german Rupert Wild a prezentat tn revista „Naturwissenschaften" o nouă teorie asupra dispariției reptilei denumită tanystropheus — care avea un gît lung de 6 metri, format din 12 vertebre extrem de elastice. Potrivit lui Wild, acum aproximativ 195 milioane de ani, gitul reptilei a atins „punctul critic" In dezvoltarea sa, ceea ce a influențat negativ afluxul de singe spre creier — ducînd la dispariția giganticului animal.

• CEASUL LUI NA
POLEON. Ceasul de voiaj ai lui Napoleon, pe care împăratul, cu puțin timp tnaintea marii bătălii din 1813, In apropiere de Leipzig, l-a dăruit unui cetățean din acest oraș, continuă să arate ora. Relicva se află astăzi In posesia unui ceasornicar din Zittau (R.D.G.) și este una din cele 650 de piese ale colecției sale de ceasuri vechi.

• O FETIȚA CE SE 
PRĂBUȘEA DE LA ETA
JUL... ȘAPTE al unei clădiri din orașul Milano a fost prinsă in brațe de către un trecător. Fetița a scăpat nevătămată, insă a suferit un șoc.

• 27 DE ORE NEBĂ
GAT IN SEAMĂ DE NI
MENI. Presa internațională a relatat recent cazul zguduivor al unui cetățean din Chicago, Pa- velski, care, transportat la spital, în urma unei hemoragii cerebrale, a fost introdus Intr-un ascensor pentru a fi transportat de la subsol la unul din saloanele etajelor superioare. Or, din acel moment, personalul spitalului a uitat complet de existenta bolnavului, care timp de 27 de ore a rămas In ascensor. fără ca să i se acorde cel mai mic ajutor șl fără ca cei ce au folosit ascensorul să se preocupe de soarta unui om aflat tn stare de semilnconștiență. La cîteva zile după aceasta, Pa- velski a încetat din viață. Conducerea spitalului, intr-o tncer- care zadarnică de a se dezvinovăți, a simțit nevoia să declare că decesul „nu a avut nici o legătură cu tragica Intîmplare din ascensor". încă un exemplu tipic al dezumanizării relațiilor tn societatea capitalistă.
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