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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, l-a primit, în cursul 
după-amiezii de luni, pe președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Elene, Constantin Cara
manlis, care face o vizită oficială 
în țara noastră, la invitația șefu
lui statului român și a primului 
ministru.

A participat tovarășul Manea 
Mănescu, primul ministru al gu
vernului.

La încheierea întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, a avut loc so
lemnitatea decorării președintelui 
Republicii Socialiste România și a 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Elene.

Primul ministru Constantin Ca
ramanlis a înmînat președintelui 
Nicolae Ceaușescu „Marea Cruce 
a Ordinului Salvatorului", cea mai 
înaltă distincție a Republicii 
Elene.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a înmînat primului ministru Con
stantin Caramanlis ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Constantin Caraman
lis au ciocnit o cupă de șampanie 
pentru prietenia dintre popoarele 
român și elen, pentru pace și co
laborare în Balcani și în Europa, 
pentru o conlucrare rodnică între 
cele două țări în aceste probleme.

Tratatului de prietenie si colaborare 
intre Republica Socialiste România 

si Republica Populară Democrată Coreeană

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

Dupd semnarea tratatului de prietenie și colaborare

Un moment 
de însemnătate 

istorică 
în dezvoltarea 
raporturilor 
de colaborare 

frățească 
și solidaritate 

militantă 
româno-eoreene

Luni dimineața, la Palatul Con
siliului de Stat a avut loc solem
nitatea semnării Tratatului de 
prietenie și colaborare între Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Co
reeană.

Documentul a fost semnat din par
tea română de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, iar din partea R.P.D. 
Coreene de tovarășul Kim Ir Sen,

Cu vin tul tovurușului 
Nicolae Ceuușescu

Cu vin tul tovurușului 
Kim Ir Sen

Dragă tovarășe Kim Ir Sen, 
Stimată tovarășă Kim Săng E, 
Stimați tovarăși și prieteni, 
Semnarea Tratatului de priete

nie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană re
prezintă un moment nou, de im
portanță deosebită — aș putea-o 
denumi istorică — în relațiile din
tre popoarele și statele noastre. 
(Aplauze).

Prin aceasta se deschid perspec
tive minunate pentru extinderea 
colaborării multilaterale româno- 
eoreene, se afirmă hotărîrea parti
delor și popoarelor noastre de a 
colabora strîns, atît în construcția 
socialistă în cele două state, cit și 
în afirmarea cu putere a princi
piilor socialismului, a cauzei păcii 
și colaborării între națiuni.

Convorbirile ce le-am avut în 
aceste zile, înțelegerile care au 
fost realizate cu privire la colabo
rarea economică, tehnico-științifică 
și culturală dintre popoarele noas
tre, precum și semnarea acestui 
tratat atestă cu putere rezultate
le deosebit de pozitive ale vizitei 
pe care ați efectuat-o în Româ
nia. Vă rugăm să duceți cu dum

IERI S-A ÎNCHEIAT VIZITA ÎN TARA NOASTRĂ
TOVARĂȘULUI KIM IR SEN

Relatăm în pagina a lll-a ceremonia care a avut loc pe aeroportul Otopeni

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

La solemnitate au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu și tova
rășa Kim Săng E.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Ștefan Voi- 
tec, Cornel Burtică, Lina Ciobanu, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe Rădu- 

neavoastră sentimentele frățești, 
de prietenie ale comuniștilor, ale 
întregului nostru popor. (Aplauze).

Urăm poporului frate coreean 
succese tot mai mari pe calea con
strucției socialiste, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, în 
frunte cu secretarul general — to
varășul Kim Ir Sen. (Aplauze).

Ii urăm, de asemenea, să obțină 
succese in înfăptuirea aspirațiilor 
spre unitate, spre reunificare pe 
cale pașnică a Nordului și Sudu
lui, în făurirea unei Coree inde
pendente, libere ! (Aplauze).

Fie ca prietenia dintre Republi
ca Socialistă România și Republi
ca Populară Democrată Coreeană 
să se dezvolte și să înflorească 
necontenit ! (Aplauze).

Să triumfe cauza socialismului, 
a colaborării și păcii internațio
nale 1 (Aplauze).

Vă dorim, dragă tovarășe Kim 
Ir Sen și stimată tovarășă Kim 
Săng E, precum și dumneavoastră, 
celorlalți tovarăși și prieteni co
reeni, succese tot mai mari ! Să vă 
întoarceți cu bine în patria dum
neavoastră, cu putere de muncă — 
și să ne revedem cit mai curînd ! 
(Aplauze). 

lescu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Io
sif Banc, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ioan Ursu, Geor
ge Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, Dumitru Popa, amba
sadorul României la Phenian, alte 
persoane oficiale.

Au participat tovarășii Kim 
Dong Ghiu, O Jin U cu soția, 
Kim Ciăng Sun, Riu Giang Sik, 
Hă Dam, Ciăng Song Nam, Pak 
Zung Guk, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, alte persoa

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Apreciez că tratatul de priete

nie și colaborare pe care l-am 
semnat astăzi are o semnificație 
extrem de importantă. Apreciez că 
acest tratat constituie un puter
nic imbold nu numai pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
coeziune dintre cele două popoare 
ale noastre; el constituie un 
imbold și pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre țările socialiste, ță
rile lumii a treia, a tuturor po
poarelor progresiste din lume. (A- 
plauze).

Din cîte cunosc, noi am deschis 
astăzi un precedent in încheierea 
unor asemenea documente între 
țările socialiste ; cred că și din a- 
cest punct de vedere documentul 
nostru are o semnificație cu totul 
deosebită. Cred că acest document 
este rezultatul final al promovă
rii de către cele două partide ale 
noastre, timp indelungat, a princi
piilor suveranității, independenței 
naționale, egalității în drepturi și 
interesului reciproc. (Aplauze). 
Cred că dacă nu am fi promovat 
cu consecvență principiile suvera
nității și ne-am fi lăsat plecați in 
fața vreunei baghete nu am fi a- 
juns la un asemenea document fi
nal minunat. (Aplauze). 

ne oficiale care însoțesc delega
ția de partid și guvernamentală a 
R.P.D. Coreene.

In aplauzele participanților, 
după semnarea tratatului, condu
cătorii de partid și de stat ai ce
lor două țări s-au felicitat căl
duros, s-au îmbrățișat prietenește.

Tovarășele Elena Ceaușescu și 
Kim Săng ;E se îmbrățișează, de 
asemenea, cu multă căldură.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen au rostit alocuțiuni.

Sint convins că relațiile de prie
tenie și coeziune dezvoltate de noi 
în mod tradițional vor cunoaște in 
viitor o promovare și mai amplă, 
și mai impetuoasă, avînd la bază, 
de data aceasta, un asemenea mi
nunat tratat de prietenie și co
laborare. (Aplauze).

Aș dori ca, in încheiere, să vă 
adresez recunoștința noastră pen
tru grija și atenția cu care 
ne-ați înconjurat, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, tovarășă Elena 
Ceaușescu, și pentru rezulta
tele atit de fructuoase ce le-am 
avut, pentru zilele plăcute ce le-am 
petrecut în timpul vizitei noastre 
în patria dumneavoastră. (Aplau
ze).

Vom transmite poporului nostru 
sentimentele de caldă prietenie pe 
care dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, 
tovarășă Elena Ceaușescu, parti
dul, guvernul, întregul popor ro
mân le nutresc față de poporul 
nostru.

Vă urez din suflet, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, tovarășă Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
română, sănătate deplină ! (Aplau
ze).

Să ne revedem cu bine! (A- 
plauze).

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut luni după-amia- 
ză convorbiri oficiale cu președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Elene, Constantin Cara
manlis.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășii 

Manea Mănescu, primul ministru 
al guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Mir
cea Malița, consilier al președih-

Dineu oficial oferit de președintele 
Nicolae Ceaușescu in onoarea 

premierului Republicii Elene
ÎN PAGINA A ll-A

Astăzi, în jurul orei 12,00, posturile 
noastre de radio și televiziune vor 
transmite în direct de la Palatul Re
publicii ceremonia semnării docu
mentelor oficiale româno—elene.

întilnirea tovarășului Nicolae Ceausescu* r
cu secretarul general al C.C. al Partidului Socialist din Chile, 

tovarășul Carlos Altamirano

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit, luni 
dimineața, cu tovarășul Carlos Al
tamirano, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list din Chile, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită de prietenie 
în țara noastră în fruntea unei de
legații a P. S. din Chile.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bobu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., precum și Dumi
tru Turcuș și Constantin Vasiliu, 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

Au participat tovarășii Adonis 
Sepulveda, secretar general ad
junct al C.C. al P.S. din Chile, Ro
lando Calderon, membru al Comi
siei politice a C.C. al P.S. din Chile, 
Jaime Suarez, membru al C.C. al 
P.S. din Chile, și Pedro Jimenez, 
activist al C.C. al P.S. din Chile.

Tovarășul Carlos Altamirano, ex- 
primînd satisfacția pentru prilejul 
de a se întîlni și a avea convorbiri 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
adresat secretarului general al 
P.C.R., comuniștilor români, între
gului nostru popor mulțumiri pen

telui Republicii Socialiste Româ
nia, Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Ion Brad, 
ambasadorul . României la Atena, 
Iuliu Dobroiu, director în Ministe
rul Afacerilor Externe.

Din partea elenă — Dimitri Bit- 
sios, ministrul afacerilor externe, 
Panagiotis Lambrias, secretar de 
stat pe lîngă primul ministru. Di

tru sprijinul politic și moral acor
dat cu consecvență luptei socialiști
lor chilieni, celorlalte forțe demo
cratice și progresiste din Chile pen
tru încetarea prigoanei antidemo
cratice și restabilirea ordinii consti
tuționale în patria lor, precum și 
pentru ospitalitatea și grija de care 
se bucură în România un mare 
număr de refugiați chilieni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe tovarășul Carlos Altami
rano să transmită celorlalți membri 
ai conducerii partidului, tuturor 
militanților P.S. din Chile un căl
duros salut, urări de succes în acti
vitatea partidului, în lupta pentru 
dezvoltarea democratică a țării, 
spre binele și fericirea poporului 
chilian. Secretarul general al Parti
dului Comunist Român a reafirmat 
întregul sprijin al P.C.R., al po
porului român, solidaritatea mili
tantă cu forțele revoluționare șl 
democratice din Chile, cu toate 
forțele care luptă astăzi în lume 
împotriva imperialismului și reac- 
țiunii, pentru libertate, democrație, 
pace și progres, pentru respectarea 
drepturilor fundamentale ale po
poarelor.

în timpul convorbirii s-a făcut 
o informare reciprocă cu privire 
la activitatea și preocupările celor 
două partide. De ambele părți 

mitri Papadakis, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Elene la București, Geor
ges Michel Mazarakis și Nicolas 
Caraiorgus, ambasadori, directori 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
Petros Molyviatis, ambasador, di
rectorul general al cabinetului pri
mului ministru.

Schimbul de vederi, consacrat în 
prima sa parte evoluției relațiilor

(Continuare în pag. a Il-a) 

a fost exprimată dorința de a 
întări și adinei relațiile de colabo
rare și solidaritate militantă dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist din Chile, în interesul 
celor două partide și popoare, al 
cauzei păcii și socialismului.

A avut loc, totodată, un schimb 
de păreri privind unele probleme 
internaționale de interes comuh. 
Relevîndu-se schimbările ce au 
loc în lume în favoarea for
țelor care se pronunță pen
tru o politică independentă, 
pentru respectarea suveranității 
și independenței naționale, pentru 
pace și progres social, s-a subli
niat necesitatea și importanța uni
rii pe plan național și internațio
nal a tuturor forțelor revoluțio
nare, democratice și progresiste, 
inclusiv cele creștine și de alte 
culte, în lupta împotriva politicii 
de dominație și dictat a imperia
lismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru dreptul fie
cărui popor de a-și hotărî pro
priul său destin fără nici un 
amestec din afară, pentru o nouă 
ordine politică și economică In
ternațională.

întrevederea s-a desfășurat tn.- 
tr-o ambianță cordială, priete
nească.
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Vizita premierului Greciei, Constantin Caramanlis

La solemnitatea decordrii președintelui Republicii Socialiste România și 
a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Elene

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
(Urmare din pag. I)

româno-elene, a evidențiat satis
facția reciprocă pentru cursul fa
vorabil al legăturilor de prietenie 
și conlucrare, cu veche tradiție, 
statornicite între cele două popoa
re și țări. Examinarea căilor și 
modalităților de extindere și apro
fundare a acestor raporturi a avut 
loc sub semnul convingerii comune 
că există toate condițiile pentru 
amplificarea relațiilor politice, eco
nomice, tehnico-științifice și cul
turale, pentru intensificarea unei 
colaborări rodnice multilaterale, a 
cooperării economice și schimbu
rilor comerciale, pentru dezvolta
rea prieteniei româno-elene, în fo
losul ambelor popoare, al înțelege
rii și colaborării în Balcani, în Eu
ropa și în întreaga lume.

In continuarea convorbirilor au 
fost abordate probleme principale 
ale vieții internaționale, îndeosebi 
cele privind securitatea europeană, 
regiunea Balcanilor și situația din 
Cipru.

S-a apreciat, de ambele părți, că 
rezultatele de pînă acum ale Con
ferinței generale pentru securitate 
în Europa sînt pozitive, deschizînd 
calea încheierii cu succes a confe
rinței și organizării fazei finale la 
nivelul cel mai înalt, ceea ce va 
reprezenta un pas important pe 
calea edificării unui sistem real și 
trainic de securitate pe continent, 
menit să asigure progresul tuturor 
națiunilor europene.

In acest cadru s-a relevat că o 
contribuție de seamă la promova
rea securității pe continent o re
prezintă dezvoltarea relațiilor din
tre țările balcanice, dezvoltarea 
unor raporturi de încredere și co
laborare, în - interesul fiecărei na

țiuni, cit și al soluționării pe cale 
politică a problemelor litigioase, al 
transformării acestei regiuni într-o 
zonă a păcii, înțelegerii și conlu
crării rodnice. In context s-a sub
liniat că România și Grecia pot o- 
feri un exemplu de relații de cola

borare fructuoasă, bazate pe ega
litate, stimă și respect reciproc.

Schimbul de opinii a relevat, în 
consens deplin, dorința celor două 
țări de a contribui la consqlldarea 
păcii și securității, a înțelegerii, la 
afirmarea dezideratelor naționala

și aspirațiilor de progres ale po
poarelor, la instaurarea deplină în 
relațiile dintre state a principiilor 
independenței și suveranității, a e- 
galității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, nerecurgerii la 
forță sau la amenințarea cu folo

sirea ei, la democratizarea vieții 
internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de încredere și cor
dialitate reciprocă ce caracterizea
ză raporturile de prietenie dintre 
România și Grecia.

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
în onoarea premierului Republicii Elene

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit, luni, un dineu 
oficial în onoarea președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Elene, Constantin Caramanlis.

Au participat tovarășii Manea Mă- 
nescu, Emil Bobu, Ștefan Voitec,

Cornel Burtică, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre LupU, Gheor- 
ghe Oprea, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ni
colae Giosan, Ion Ioniță, Vasile Pa* 
tillneț, Ioan Ursu, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, alți

membri ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, reprezentanți 
de seamă ai vieții noastre cultural- 
științifice,

Au luat parte Dimitri Bitsios, Pa
nagiotis Lambrias, Georges Michel 
Mazarakis, Nicolas Caraiorgus, Pe

tros Molyviatis, celelalte persoane 
oficiale elene.

Au participat, de asemenea, am
basadorul României la Atena și am
basadorul Republicii Elene la Bucu
rești.

în timpul dineului, care s-a des

fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Con
stantin Caramanlis au rostit toas
turi.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule prim-ministru,
Domnilor,
Dragi tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, 

în numele Consiliului de Stat, al guvernului 
român și al meu personal, un salut cordial 
și să exprim, domnule prim-ministru, satis
facția noastră de a vă avea ca oaspete al 
României.

Popoarele celor două țări ale noastre se 
poate spune că întrețin legături de prietenie 
și colaborare milenare. Un element important 
care le-a apropiat a fost lupta, nu o dată 
comună, pentru libertate și independentă na
țională, împotriva cotropitorilor șl a domina
ției străine. Popoarele român și grec au co
laborat Întotdeauna în mod pașnic, s-au în- 
trajutorat în momente istorice grele, au 
trăit în bună vecinătate. Există astăzi condi
ții ca tradițiile prieteniei româno-grecești să 
se dezvolte pe un plan superior, în interesul 
propășirii celor două popoare, al destinderii, 
securității și păcii in Balcani și in întreaga 
lume.

Dorim ca vizita dumneavoastră în România, 
convorbirile noastre să marcheze un mare pas 
înainte atit în dezvoltarea relațiilor bilaterale 
dintre România și Grecia, cit și în conlucra
rea lor politică pe arena mondială pentru so
luționarea problemelor complexe care pre
ocupă omenirea contemporană.

Muncind pentru progresul și bunăstarea pa
triei sale, poporul român este puternic însu
flețit de dorința de a se înțelege și colabora 
cu toate popoarele lumii, de a-și aduce con
tribuția la realizarea dezideratelor generale 
de pace și progres.

în politica internațională pornim de la rea
litatea că epoca noastră se caracterizează prin 
profunde transformări revoluționare, naționa
le și sociale, prin mari schimbări în raportul 
mondial de forțe, prin afirmarea tot maî 
hotărită a voinței popoarelor de a se dezvolta 
liber, de a fi stăpine pe bogățiile naționale, 
pe destinele lor, de a pune capăt vechii po
litici de dominație și asuprire. Conștiențl că 
noul curs spre destindere și colaborare se 
află abia Ia început, considerăm necesară in
tensificarea luptei tuturor popoarelor pentru 
consolidarea și continuarea fermă a destinde
rii și colaborării în viața internațională.

Ca și celelalte popoare europene, poporul 
român și poporul grec sînt interesate ca pe 
continentul nostru să se elimine toate cauzele 
care pot genera noi conflicte nimicitoare, să 
se instaureze un climat politic care să per
mită dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni, la 
adăpost de orice agresiune sau imixtiune din 
afară.

Dorim ca actuala conferință europeană să 
se încheie în cel mai scurt timp, la nivel înalt, 
să adopte documente clare și precise, conți- 
nind angajamente și răspunderi ferme ale 
tuturor statelor, principii noi de relații, me
nite să favorizeze o colaborare largă și neîn
grădită, să întărească încrederea și securitatea 
pe continent.

Se știe că în trecut regiunea balcanică, in 
care trăiesc popoarele noastre, a avut _ faima 
tristă de focar al încordării și conflictelor. 
De-a lungul timpurilor, marile puteri străine, 
călăuzite de interese de dominație, au promo
vat în mod deliberat învrăjbirea țărilor balca
nice. Trăgind învățăminte din lecțiile istoriei, 
națiunile balcanice pot evita repetarea acestui 
trecut numai pe calea dezvoltării unor relații 
de bună vecinătate și conlucrare multilatera
lă. a transformării acestei regiuni, prin efor
turi comune, într-o zonă a păcii și destinde
rii, lipsită de baze militare, de arme nuclea
re. O zonă balcanică cu adevărat pașnică tre
buie să fie o zonă în care să nu mai existe 
trupe militare și baze străine. în care să fie 
abolită cu desăvirșire politica forței și a ame
nințării cu forța, în care popoarele să acțio
neze unite pentru soluționarea problemelor 
economice, sociale ți politice importante, de 
interes comun.

România se pronunță ferm pentru soluțio
narea poljtică a situației din Cipru pe baza 
respectării integrității, suveranității și inde

pendenței acestui stat, a asigurării unei cola
borări pașnice între cele două comunități ci
priote. Considerăm că este atit în interesul 
Greciei și Turciei, cît și interesul general al 
statelor din Balcani ca problema dintre ele 
să fie soluționată pe cale politică, pașnică, in 
interesul păcii, colaborării, al progresului fie
căruia.

România se pronunță pentru reglementarea 
conflictului din Orientul Mijlociu. Considerăm 
că este necesar ca Israelul să-și retragă tru
pele din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967. să fie soluționată cores
punzător problema poporului palestinean, in
clusiv prin făurirea unui stat palestinean in
dependent, să se asigure integritatea și suve
ranitatea tuturor statelor din această zonă.

Cursa înarmărilor a luat proporții nemaiîntil- 
nite. De aceea, România se pronunță ferm pen
tru dezarmarea genărală și, în primul rind, 
pentru dezarmarea nucleară. Trebuie să facem 
totul pentru a se ajunge la desființarea blocu
rilor militare, a bazelor militare și la retra
gerea trupelor străine de pe teritoriile altor 
state ; să fie eliminată definitiv politica de 
forță și de amenințare cu forța, să se deschidă 
calea afirmării principiilor noi, de egalitate, 
respect al independenței și suveranității na
ționale, neamestec în treburile interne, de res
pectare a dreptului fiecărui popor ia dez
voltare liberă, independentă.

O problemă fundamentală a lumii de astăzi 
este aceea a subdezvoltării, a faptului că lu
mea este împărțită în țări bogate și sărace. 
Este In Interesul tuturor popoarelor și, desigur, 
în primul rind al celor subdezvoltate, al ță
rilor sărace de a se pune capăt vechii politici 
de inechitate și de a se făuri o ordine nouă 
economică internațională.

Soluționarea acestor mari probleme necesită 
participarea activă la viața internațională a 
tuturor statelor, indiferent de mărimea și de 
orînduirea lor socială. în acest sens, un rol 
deosebit au țările mici și mijlocii, țările în 
curs de dezvoltare și țările nealiniate.

Este necesar să se acorde mai multă atenție 
participării Organizației Națiunilor Unite, a 
altor organisme internaționale la soluționarea 
problemelor complexe care confruntă astăzi 
omenirea. Totodată, se impun o democratizare 
mai intensă a relațiilor Internaționale, o acțiu
ne mai susținută pentru respectarea de către 
toate statele a principiilor dreptului interna
țional.

Schimbările care s-au produs în lume ne 
dau încrederea că popoarele, acționînd într-o 
unitate deplină, își pot făuri o viață liberă, așa 
cum doresc ele.

Aș dori să remarc cu multă satisfacție fap
tul că popoarele, guvernele țărilor noastre, re
prezentanții lor conlucrează strîns pe1 plan 
internațional în multe organisme internațio
nale, pentru soluționarea problemelor com
plexe. In ce o privește, România este ferm 
hotărită să facă totul și în viitor pentru extin
derea relațiilor sale cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. Dorim să par
ticipăm tot mai activ, împreună cu alte po
poare, la soluționarea tuturor problemelor in
ternaționale, la făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune pe planeta noastră.

Domnule prim-ministru,
Am convingerea că vizita pe care d faceți 

în România — deși scurtă — va deschide ca
lea extinderii colaborării multilaterale dintre 
popoarele noastre. Fără nici o îndoială că 
această conlucrare dintre țările noastre servește 
intereselor ambelor popoare, cît șl cauzei pă
cii și colaborării In Europa și în Întreaga lume.

Cu această convingere doresc să toastez 
pentru prietenia și colaborarea dintre România 
și Grecia ;

pentru prosperitatea și fericirea poporului 
elen prieten ;

pentru pace și colaborare între toate po
poarele lumii și, desigur, în primul rind, in 
Balcani ;

în sănătatea dumneavoastră, domnule prim- 
ministru, a colaboratorilor dumneavoastră I 
(Aplauze),

Toastul premierului 
Constantin Caramanlis

Domnule președinte,
Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă, 

precum și pentru amabilele dumneavoastră 
cuvinte, cu atit mai ' mult cu cit aceste 
manifestări călduroase sînt adresate, prin 
mine, poporului grec.

Cu mai multe prilejuri, de-a lungul istoriei, 
popoarele noastre nu numai că s-au aflat 
unul lingă celălalt, dar s-au și identificat in 
Căutarea comună a unor idealuri nobile și 
universale. GreCii nu pot să uite niciodată că 
își datorează libertatea și existența ca stat 
contemporan luptei care a început tocmai de 
pe acest teritoriu, al României de astăzi. La 
Galați și Iași a fost proclamată in 1821 re
voluția elenă, șl la Drăgășani, cu cîteva luni 
mai tirziu, Ieros Lochos (batalionul, sacru) s-a 
jertfit pe altarul ideii naționale. Românii care 
și-au vărsat singele pentru a ajuta la creș
terea arborelui libertății grecești sînt nu
meroși — pionieri ai conceptului ce se afirmă 
în zilele noastre, conform căruia marile va
lori umane sînt indivizibile și necesită lupte 
comune pentru salvgardarea lor. Recentele ce
remonii de la monumentul grecilor și româ
nilor care au căzut in bătălia de la Drăgășani, 
prin strălucirea pe care le-a conferit-o parti
ciparea oficială și, în același timp, populară, 
confirmă că cele două popoare ale noastre 
respectă și onorează amintirile istorice.

Dar nevoile popoarelor nu pot fi îndepli
nite numai de elementele pozitive pe care le 
oferă trecutul. Utilitatea învățămintelor des
prinse din istorie, precum și manifestările 
simbolice se dezvăluie în întregime atunci 
cind pot fi transformate în acțiuni ale pre
zentului și în planuri pentru un viitor maî 
bun. Acest lucru este valabil și pentru le
găturile tradiționale între două sau mai multe 
popoare ; ele capătă o valoare reală atunci 
cind sînt reînnoite neîncetat și îmbogățite 
în condițiile aflate în evoluție, atunci cind 
determină cadrul necesar pentru înfruntarea 
Împreună a problemelor fundamentale ridicate 
de viață in societatea internațională.

Problemele ridicate de viața modernă, cu 
cerințele ei sporite, sînt variate și adesea 
greu de rezolvat. Dar eu nu cred că ele sînt 
de nerezolvat atunci cînd sinceritatea și 
perseverența stau la baza efortului făcut 
pentru învingerea lor. Cu realism, dar și în 
spiritul respectului absolut față de anumite 
principii imprescriptibile, pot fi găsite cele mai 
bune soluții, cu cel mai mic sacrificiu posi
bil. Astfel, aceste soluții sînt de fapt de na
tură să neutralizeze însăși apariția unui șir 
de probleme secundare, să elimine orice con
fuzie și să deschidă calea unei mai bune în
țelegeri Intre popoare.

Tocmai acest procedeu îl adoptă Grecia 
democratică în relațiile sale internaționale. Ea 
este profund devotată, fără să se abată nici
odată, principiului coexistenței pașnice între 
popoare, fără respectarea căruia prosperitatea 
și chiar existența însăși a omenirii pot fi 
amenințate. Dar pentru ca acest mare princi
piu al coexistenței pașnice să fie transformat 
in fapte este necesar să se intensifice, să se 
aplice și să se extindă zi de zi cooperarea 
internațională. Ne aflăm in prezent într-o pe
rioadă de intensă și permanentă creștere de 
schimburi de idei și mijloace materiale, de 
comunicare foarte rapidă și interdependență 
foarte strînsă. Dimensiunile lumii noastre s-au 
redus dacă le exprimăm în termeni de timp, 
dar au crescut enorm dacă Ie exprimăm în 
speranțe și posibilități. în această lume care 
evoluează atit de rapid, izolarea înseamnă si
nucidere. Dar fără realizarea continuă a unor 
raporturi tot mai bune și a unei cooperări 
pentru a găsi și aplica împreună soluții prac
tice la întregul complex de probleme creat de 
acest contact strîns, in locul progresului am

fi avut un regres și în loc să obținem o evo
luție am fi căzut în marasm.

Tocmai cu aceste idei mă aflu, domnule 
președinte, în țara dumneavoastră, bucurîn- 
rîu-mă de nobila dumneavoastră ospitalitate. 
Dorința mea este de a extinde pînă la limita 
posibilului cooperarea intre popoarele noastre 
în toate sectoarele. Și sint convins, după cum 
ați afirmat și dumneavoastră, că nutriți a- 
ceeași dorință.

Dar în afară de faptul că întărirea priete
niei greco-române se va dovedi folositoare 
ambelor popoare, cred, de asemenea, că ea va 
constitui și un factor ce va avea consecințe 
active, cu caracter mai general. Cunosc, dom
nule președinte, eforturile întreprinse de 
dumneavoastră pentru a activiza cit mai larg 
cu putință cooperarea internațională. în acest 
context, aș dori să subliniez că, potrivit mij
loacelor sale, Grecia democratică dorește să 
contribuie la consolidarea păcii mondiale, la 
promovarea cooperării internaționale, la 
aplanarea diferendelor, la căutarea unor mij
loace care nu numai că vor evita pericolele 
unui conflict dezastruos pentru întreaga ome
nire, dar vor elibera în același timp pe lo
cuitorii planetei noastre de constatarea îngri
jorătoare că pacea mondială este păstrată da
torită forței de descurajare sau echilibrului 
armamentelor. Acesta este motivul pentru 
care Grecia democratică urmărește cu viu 
interes eforturile desfășurate la Geneva și 
Viena și nutrește mari speranțe în legătură cu 
succesul convorbirilor ce vor avea loc la Hel
sinki. In cadrul eforturilor internaționale, 
reafirmarea prieteniei greco-române pune o 
nouă piatră la temelia cooperării internaționale.

în special in spațiul balcanic prietenia greco* 
română poate constitui un element prețios de 
stabilitate. Este evident că Balcanii au Încetat 
de Cîtva timp de a mal fi considerați ca un 
butoi de pulbere al Europei — așa cum era 
cazul în timpuri nu prea îndepărtate. Dar sint 
de părere că a venit vremea să nu ne mai 
mulțumim pur și simplu să evităm situațiile 
periculoase. Este timpul să mergem înainte 
spre realizări mai pozitive, mai substanțiale. In 
pofida diferențierii in ce privește sistemele 
guvernamentale și regimurile social-politice, 
popoarele Peninsulei Balcanice sînt sortite coo
perării prin însuși destinul lor geografic. Este 
de datoria lor de a acționa împreună, în mod 
sincer — fără prejudecăți șl fără rivalitate — 
în cadrul respectului reciproc, cu scopul de a 
atinge în pace nivelurile de prosperitate la care 
nu numai că au dreptul, dar pe care le pot 
obține datorită virtuților lor șl moștenirii lor 
culturale. Grecia democratică are Întreaga 
voință — și ea crede că are și forța — de a 
contribui în mod decisiv la aceasta.

Tensiunea în raporturile cu Turcia este, din 
păcate, în prezent in disonanță cu efortul sincer 
al Greciei în vederea promovării unor relații 
bilaterale, precum și a unor relații multilate
rale în Balcani. Toată lumea știe cărei părți 
îi revine răspunderea pentru situația actuală 
deplorabilă. Se știe în aceeași măsură ce parte 
insistă să creeze neajunsuri și să subestimeze 
necesitatea unei bune vecinătăți in această re
giune atit de sensibilă. în sfîrșit, este la fel 
de cunoscut — și recunoscut de poporul grec — 
interesul pe care-1 manifestă guvernul Româ
niei pentru o soluționare echitabilă a tragediei 
cipriote, care, atita vreme cit va continua, nu 
numai că va învenina atmosfera, ci va genera 
și alte pericole de ordin mai general.

Lăsînd deoparte toate aceste gînduri neplă
cute și revenind la speranțele noastre vii, ridic 
paharul pentru prosperitatea poporului român, 
in sănătatea și pentru succesul președintelui, 
domnul Ceaușescu, pentru prietenia greco- 
română și pacea în lume. (Aplauze).

La invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a primului ministru al 
guvernului român, Manea Mănescu, 
luni la amiază a sosit în Capitală 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Elene, Constantin Ca
ramanlis, care face o vizită oficială 
in țara noastră.

Primul ministru elen este însoțit 
in această vizită de Dimitri Bitsios, 
ministrul afacerilor externe, Pana
giotis Lambrias, secretar de stat pe 
lingă primul ministru, Dimitri Papa- 
dakis, ambasadorul Republicii Elene 
la București, Georges Michel Maza
rakis și Nicolas Caraiorgus, ambasa
dori, directori in Ministerul Afaceri
lor Externe, Petros Molyviatis, am
basador, directorul general al cabi
netului primului ministru, de alte 
persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapele de stat ale celor 
două țări, au venit in întimpinare 
primul ministru al guvernului. Ma
nea Mănescu, Emil Drăgănescu, vi- 
ceprim-ministru, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, Emil Nicolcioiu, 
ministrul justiției, Ion Cosma, mi
nistrul turismului, Ion Șt. Ion, se
cretar general al guvernului, mem
bri ai conducerii unor ministere, re
prezentanți ai Consiliului popular al 
municipiului București, generali, al
te persoane oficiale.

Era prezent Ion Brad, ambasado
rul României la Atena.

Au fost de față membri ai Amba

sadei Republicii Elene la București.
S-au intonat imnurile de stat ale 

Republicii Elene și Republicii So
cialiste România. O gardă militară 
a prezentat onorul.

în declarația făcută presei la ae
roport, premierul Constantin Cara
manlis a spus :

Resimt o bucurie sinceră pentru 
că mă aflu in România, la amabila 
invitație a distinsului dumneavoas
tră președinte, domnul Ceaușescu. 
Invitație pe care am acceptat-o cu 
plăcere, pentru că îmi va da prile
jul să am cu conducerea tării dum
neavoastră convorbiri utile, atît in 
ceea ce privește relațiile dintre ță
rile noastre, cît și asupra unor pro
bleme generale internaționale, cum 
ar fi destinderea internațională și 
crearea premiselor pentru o colabo
rare fructuoasă a tuturor popoare
lor lumii.

în ceea ce privește relațiile dintre 
țările noastre, acestea sînt bune și 
sînt convins că după terminarea 
convorbirilor vor fi și mai priete
nești.

Poporul grec are cu poporul ro
mân strînse și vechi legături ; acum 
45 de ani, marele om politic grec 
Eleftherios Venizelos, care vizitase 
România, amintea de luptele comu
ne ale celor două popoare pentru 
libertate națională. Sînt al doilea 
prim-ministru grec care vă vizitează 
țara și cu ocazia aceasta aduc din 
partea poporului grec un călduros 
salut și urări de prosperitate conti
nuă și progres.

Depunerea unei coroane de flori
în cursul după-amiezii, președin

tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Elene, Constantin Caramanlis, 
împreună cu persoanele oficiale care 
il însoțesc, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au participat tova
rășii Emil Nicolcioiu, ministrul justi
ției, Ion Gheorghe, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al mu
nicipiului București, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Atena și ambasadorul 
Republicii Elene la București.

în fața monumentului era aliniată 
o gardă militară de onoare. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Elene.

După depunerea coroanei, persoa
nele oficiale române și elene care 
au asistat la solemnitate au păstrat 
un moment de reculegere. A fost vi
zitată, apoi, rotonda monumentului.

(Agerpref)
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S-a ÎNCHEIAT VIZITA IN TARA NOASTRA A TOVARĂȘULUI KIMJILȘENCeremonia de pe aeroportul Otopeni
Delegația de partid și guverna

mentală a Republicii Populare De
mocrate Coreene, condusă de to
varășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din. Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, și-a încheiat, 
luni dimineața, vizita oficială pe 
care a făcut-o în Republica Socia
listă România, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
munist Român, a Guvernului 
publicii Socialiste România, a 
varășului Nicolae Ceaușescu,
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România

Solemnitatea plecării înalților 
oaspeți are loc pe aeroportul Oto- 
peni.

Tovarășul Kim Ir Sen și tova
rășa Kim Săng E sosesc împreună 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Aeroportul este împodobit săr
bătorește. Sînt arborate 
de stat ale Republicii 
România și Republicii 
Democrate Coreene. Pe 
ciul salonului oficial 
portretele tovarășilor
Ceaușescu și Kim Ir Sen, înca
drate de steaguri ale celor două 
țări.

în limbile română și coreeană, 
pe mari panouri sînt înscrise u- 
rările : „Să se dezvolte și să se în
tărească prietenia frățească, soli
daritatea militantă și colaborarea 
multilaterală dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncii 
din Coreea, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană !“

Co- 
Re- 
to- 
se-

Ion Pățan, Dumitru Po- 
Gheorghe Radulescu, Iosif 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Ni- 
Giosan, Ion Ioniță, loan

(Agerpres)

și tovarășa 
tovarășul Kim 
Kim Săng E. 

s-au întreținut 
cu deosebită

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

drapelele . 
Socialiste 
Populare 
frontispi- 
se află 

Nicolae

„Trăiască prietenia și colaborarea 
frățească dintre popoarele țărilor 
socialiste, dintre toate popoarele 
lumii !“. Aceste urări, împărtășite 
de întregul nostru popor, animă 
pe miile de cetățeni ai Capitalei 
veniți la aeroport, care salută cu 
mult entuziasm pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
flutură stegulețe ale celor două 
țări, scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu — Kim Ir Sen", lo
zinci închinate prieteniei frățești 
româno-coreene. Ei își manifestă 
cu deosebită bucurie satisfacția 
pentru această vizită, ale cărei re
zultate sînt atestate cu putere de 
Tratatul de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și R.P.D. Coreeană, de cele
lalte documente încheiate, care 
corespund pe deplin intereselor 
celor două țări și popoare, cau
zei socialismului și păcii în lume.

în această atmosferă însufleți- 
toare are loc ceremonia oficială.

Garda militară prezintă onorul. 
Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Populare Democrate 
Coreene și Republicii Socialiste 
România, îh timp ce, în semn de 
salut, sînt trase 21 de salve de ar
tilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen trec în re
vistă garda de onoare.

în continuarea ceremoniei, to
varășul Kim Ir Sen și tovarășa 
Kim Săng E salută pe membrii 
corpului diplomatic.

înalții oaspeți își iau, apoi, ră
mas bun de la tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Lina Ciobanu, Emil Drăgă- 
nescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe

Pană, 
pescu, 
Uglaf, 
colae
Ursu, de la celelalte persoane ofi
ciale române prezente la aeroport.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau rămas bun 
de la membrii delegației de partid 
și guvernamentale a R.P.D. Co
reene.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen își string cu căldură 
mîinile, se îmbrățișează. „Vă adre
sez multe mulțumiri pentru pri
mirea deosebit de călduroasă, pen
tru prietenia cu care am fost în
conjurați — a spus tovarășul Kim 
Ir Sen — vă doresc multă sănă
tate !“.

„Vă mulțumesc pentru această 
vizită și vă doresc multă sănătate 
și fericire — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — vă urez drum 
bun !“.

La rîndul lor, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E își 
string mîinile, își iau un călduros 
rămas bun.

Miile de cetățeni prezenți la ae
roport aclamă cu însuflețire.

La ora 10,20, aeronava preziden
țială a decolat, fiind însoțită pînă 
la frontieră de avioane ale forțe
lor noastre armate, care au for
mat o escortă de onoare.

aeroportul Otopenf

Duminică, la Snagov
Duminică, 25 mai, au continuat, 

la Snagov, convorbirile între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, consacrate întăririi prie
teniei frățești și dezvoltării co
laborării multilaterale româno- 
coreene.

Întîlnirea dintre cei doi condu
cători de partid și de stat s-a des
fășurat în spiritul trainicei prie
tenii și solidarități militante ce 
caracterizează relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană, dintre poporul român și 
poporul coreean.

la bordul unei șalupe 
pe 

Nicolae 
Elena 

Ir Sen 
au luat

De asemenea, duminică, la 
Snagov s-au reîntîlnit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu cu 
Ir Sen și tovarășa 
Gazdele și oaspeții 
cu multă căldură,
cordialitate. împreună au făcut, 
apoi, 
speciale, o scurtă plimbare 
lacul Snagov. Tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu, tovarășul Kim 
și tovarășa Kim Săng E
împreună dejunul, care a avut loc 
în aceeași atmosferă caldă, priete
nească.

La dejun au participat tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, cu 
soția, Ilie Verdeț, cu soția.

Au luat parte, de asemenea, to
varășii Kim Dong Ghiu, O Jin U, 
cu soția, și Riu Giang Sik.

Părăsim țara dumneavoastră, încheind cu succes vizita în frumoasa 
Republică Socialistă România. Lăsînd în urmă frontiera de stat a Româ
niei, vă transmit încă o dată dumneavoastră, Partidului Comunist 
Român, guvernului, întregului popor recunoștința noastră profundă 
pentru cordialitatea fierbinte și ospitalitatea fără margini cu care ne-ați 
înconjurat în aceste zile, ca și pentru sprijinul și solidaritatea activă ce 
le-ați manifestat față de cauza revoluționară a poporului nostru.

Apreciem că vizita în România a delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare Democrate Coreene reprezintă o contri
buție de seamă la consolidarea și dezvoltarea tradiționalei prietenii și 
coeziuni dintre cele dotjă țări ți popoare ale noastre, întemeiate pe prin
cipiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, și ne ex
primăm întreaga satisfacție pentru aceasta.

Cu acest prilej, vă adresez sincere urări ca harnicul și viteazul po
por român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu 
dumneavoastră, să dobîndească succese și mai mari în îndeplinirea îna
inte de termen a actualului plan cincinal, ca și în lupta viitoare pentru 
făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele 
Republicii Populare Democrate 

Coreeneintilniril de duminicâ, de la Snagov

Mii de bucureșteni au salutat cu câldurâ pe înalții oaspeți

Semnarea Acordului privind 
schimbul de mărfuri 

și plățile pe anii 1976-1980
La București a fost semnat, în 

cursul dimineții de luni, Acordul în
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Democrate Coreene pri
vind schimbul de mărfuri și plățile 
pe perioada 1976—1980.

In spiritul prieteniei, colaborării și 
dezvoltării pe mai departe a rela
țiilor economice și comerciale din
tre cele două țări, documentul pre
vede importante creșteri ale livrări
lor reciproce de mărfuri.

Acordul a fost semnat din partea 
română de Ion Pățan, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, iar din partea R.P.D. Coree
ne de Ciăng Song Nam, membru al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, ministrul relațiilor economice 
externe.

Au fost de față Riu Giang Sik, 
membru supleant al Comitetului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, secretar al C.C. al partidu
lui, Pak Zung Guk, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

Au p rticipat loan Avram, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini gre
le. Nicolae M. Nicolae, membru al 
C.C. al P.C.R.. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, reprezentanți ai conduce
rii altor ministere, precum și Dumi
tru Popa, ambasadorul României la 
Phenian.

• Oamenii muncii din indus
tria orașului Vatra Dornei au 
raportat ieri. 26 mai, îndeplini
rea prevederilor cincinalului. A- 
cest substanțial avans permite 
ca pînă la sfirșitul anului 1975 
să se realizeze o producție glo
bală suplimentară de peste 445 
milioane lei, concretizată in 
37 000 tone minereu de mangan, 
12 000 tone mangan in minereu- 
marfă. 138 000 mc lemn-celuloză, 
42 000 mc cherestea rășinoase, 
44 000 mc bușteni gater rășinoa
se ș.a. Anunțînd acest succes in
tr-o telegramă trimisă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Comitetul 
orășenesc Vatra Dornei al 
P.C.R. subliniază, printre altele : 
Vă asigurăm, și cu acest prilej, 
mult stimate și iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii din acest străbun și în
floritor plai al țării vor milita 
cu întreaga lor conștiință co
munistă și patriotică pentru 
traducerea în fapt a mărețului 
program de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate și înaintare spre co
munism a scumpei noastre 
Românii. (Gheorghe Parascan).

• Colectivul de oameni ai 
muncii din cadrul întreprinde
rii județene de industrie locală 
Vilcea a realizat sarcinile de 
plan pe întregul cincinal în pa
tru ani. patru luni și 21 de zile.

într-o telegramă pe care au a- 
dresat-o cu acest prilej Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului

Nicolae Ceaușescu. se spune : 
Din adîncul inimilor, vă ru
găm. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să considerați aces

personal o purtați față de clasa 
muncitoare, de nivelul său de 
viată material și spiritual, o mo
destă contribuție la tezaurul

• Ieri, 26 mai, colectivul în
treprinderii de radiatoare, ele
mente metalice, obiecte și ar
mături sanitare din București a

sută, iar cheltuielile materiale 
de producție au fost reduse cu 
aproape 20 la sută. Se estimea
ză că pînă la sfirșitul anului

D/A7 CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

Alte unități economice anunță îndeplinirea cincinalului
te rezultate ale muncii și stră
daniei noastre ca un act de 
adîncă și vie recunoștință pen
tru grija nestrămutată pe care

faptelor de muncă pe care co
muniștii țării, întregul popor le 
înscriu in cartea de aur a pa
triei.

raportat realizarea sarcinilor de 
producție ale actualului cincinal. 
Față de anul 1970. producția în
treprinderii a crescut cu 70 la

colectivul întreprinderii bucureș- 
tene va realiza o producție su- 
pl.mentarâ in valoare de 470 mi
lioane lei. (D. Tircob).

• Colectivele unităților eco
nomice din orașul Anina, jude
țul Caraș-Severin. au raportat 
realizarea prevederilor de plan 
la producția globală pe actualul 
cincinal. Conform calculelor es
timative, pînă la sfirșitul anu
lui minerii și colectivele din 
celelalte 6 unități economice de 
pe raza orașului vor realiza o 
producție globală suplimentară 
de aproximativ 110 milioane lei. 
(Nicolae Catană).
• întreprinderea „Electroce

ramica" Turda este cea de-a 
21-a unitate industrială a jude
țului Cluj cu planul cincinal în
deplinit. Pină la finele anului se 
va realiza o producție supli
mentară de circa 150 milioane 
lei. Sursa succesului o constituie

creșterea productivității muncii, 
al cărei nivel prevăzut pentru 
cincinal a fost atins încă in 
aprilie 1974. Au fost îndepliniți 
și indicatorii de eficiență ; chel
tuielile de producție și. îndeo
sebi, cele materiale sînt cu mult 
mai scăzute față de cele prevă
zute pentru cincinal. (Al. Mure- 
șan).

• Din Brașov se anunță că 
alte două unități industriale — 
Întreprinderea nr. 2 Brașov și 
întreprinderea textilă Ghimbav 
— și-au realizat sarcinile actua
lului cincinal. depășindu-și, 
astfel, cu 45 de zile angajamen
tul asumat. Cu acestea, numărul 
unităților economice din județ 
care au îndeplinit cincinalul s-a 
ridicat la 10.
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UN MOMENT STRĂLUCIT AL ISTORIEI NOASTRE NAȚIONALE:
375 de ani de la prima unire politică a țărilor române

Era firesc — dată fiind ampla des
chidere în toate direcțiile, determi
nată de concluziile unui trecut care 
arăta că prea des țările române s-au 
aflat în mijlocul unei lumi ostile sau 
indiferente — ca politica externă a 
domniei lui Mihai Viteazul să acorde 
o atenție stăruitoare problemelor 
sud-est europene. Tot firesc era ca 
popoarele sud-dunărene, strivite prin 
sistemul pașalicurilor de dominația 
Porții Otomane (deci o situație „de 
fapt" și „de drept" alta decit cea de 
la nord de Dunăre), să intrezărescă, 
datorită exemplului românesc, posi
bilitatea de a pune capăt unei sub
jugări _ îndelungate. Ceea ce îna
inte părea imposibil : coalizarea for
țelor unei întregi regiuni a continen
tului european în lupta pentru înlă
turarea stăpinirii străine sub care ge
meau atitea popoare, altădată libere, 
și care altfel nu puteau porni pe ca
lea unei dezvoltări istorice firești, 
devenea cu putință. Putem afirma că 
la rezonanța istorică a domniei lui 
Mihai Viteazul a contribuit substan
țial și vigoarea unui exemplu care, 
răscolind conștiința popoarelor sud- 
dunărene, le-a deschis perspective 
ce puteau să pară pină atunci mai 
mult sau mai puțin utopice. Fapt 
este că in tot timpul domniei lui 
Mihai Viteazul mișcarea popoarelor 
subjugate de la sud de Dunăre s-a 
aflat intr-o directă legătură cu des
fășurarea războiului românesc pen
tru redobîndirea și consolidarea 
independenței.

Victoriile românești de la sfirșitut 
lui 1594 și 1595 — mai ales prjma 
campanie peste Dunăre — au încu
rajat neîndoielnic rezistența antioto- 
mană in rindurile popoarelor aflate 
sub stăpinire turcească. Pentru întiia 
dată, de multă vreme, o răscoală dez
lănțuită împotriva sultanilor era în
cununată cu succes, operațiile mili
tare fiind mutate în interiorul im
periului. Era deci firească lărgirea 
orizontului sud-est european al lup
tei de eliberare. Trimiși ai răsculați- 
lor bulgari cereau ajutor lui Mihai 
Viteazul, promițîndu-i închiderea 
trecătorilor balcanice spre a stăvili 
marșul spre Dunăre al armatei de 
invazie, condusă de Sinan Pașa. Cete 
puternice de haiduci sîrbi și bulgari 
au ocupat, pentru puțină vreme. So
fia, amenințind liniile de comunica
ție ale armatei turcești. Se pare că, 
în ajunul bătăliei de la Călugăreni. 
numeroși oșteni de origine balcanică 
din armata turcă, islamizați contra 
voinței lor, au părăsit tabăra lui Si
nan Pașa, iar unii au trecut de par
tea lui Mihai Viteazul. Fără îndoială 
că aceste evenimente au influențat 
— fie chiar și numai prin forța 
exemplului — mișcările pentru scu
turarea jugului turcesc, care cunoș
teau o amploare crescîndă în Alba
nia și Macedonia. Chiar de la înce
putul războiului pentru independen
ță, frontul românesc avea un aliat 
prețios în largul front balcanic
se forma in bună măsură cu ajutor 
de peste Dunăre.

Desfășurarea ulterioară a războiu
lui și, în primul rînd, cea de-a doua 
campanie peste Dunăre din iarna și

primăvara lui 1596 au favorizat ac
tivizarea frontului balcanic al luptei 
de eliberare. O contribuție importan
tă a adus la această campanie corpul 
de haiduci condus de Baba Novac, 
integrați acum în armata lui Mihai 
Viteazul. Contactul* locuitorilor din 
regiunile ocupate de turci cu ostași 
ai armatei eliberatoare de același 
neam a ușurat pregătirea unei răs
coale generale. Din nefericire, lipsa 
de coordonare, atît a pregătirilor, cit 
și a acțiunilor între diferitele centre 
de răscoală, a făcut ca trupele de in
tervenție să poată stinge, unul după

acești ani, Mihai Viteazul începe să 
apară ca un sprijinitor influent al 
răscoalei bulgare în curs de pregă
tire. De altfel, misiunea diplomatică 
română care a dus, în primăvara lui 
1597, la Praga, tratative cu imperialii 
s-a ocupat și de problemele bulgare, 
domnul Țării Românești fiind consi
derat de către consilierii împăratului 
Rudolf al II-lea ca cel mai valabil 
interlocutor în ce privește pregătirea 
eliberării teritoriilor de la sud de 
Dunăre.

Cind, în urma unor Îndelungi ne
gocieri, a fost încheiat, la 9 iunie

Epopeea
lui Mihai Viteazul

sprijin și factor
insuflețitor in lupta de 
eliberare a popoarelor 
din sud-estul Europei

ce

altul, focarele de revoltă, iar în 
unele locuri să prevină izbucnirea 
lor. Cind în 1596 puternica cetate 
dalmată Klis a fost cucerită de răs- 
culați, aceștia n-au putut-o menține 
și este semnificativ faptul că, după 
căderea ei, căpetenia croată Lenco- 
vici se adresa și lui Mihai Viteazul 
între cei cărora le cerea ajutor.

Probabil încurajată de domn a fost 
și răscoala de la Cladova din vara 
anului 1596, ai cărei conducători il 
considerau pe Mihai Viteazul pro
priul lor domn, cerîndu-i să treacă 
Dunărea spre a-și uni forțele cu 
ale lor. Răscoala voievodului herțe- 
govinean Grădan, în 1597, se înca
drează, de asemenea, în atmosfera 
de rezistentă armată stimulată de e- 
venimentele de la Dunăre.

Au izbucnit în acei ani răscoale și 
în Bulgaria, unde se întețeau pregă
tirile pentru o ridicare generală a 
poporului — „agitatori" cutreierau 
satele și orașele — speranțele fiind 
legate de ceea ce urma să în
treprindă domnul Țării Românești. 
O campanie peste Dunăre, în 
1597, nu a putut avea însă l»c deoa
rece fluviul nu înghețase de ajuns 
pentru ca trupele să-I poată trece în 
siguranță. Este neîndoielnic că, in

1598, la Tîrgoviște, tratatul de alian
ță cu imperialii, pe eșichierul politic 
și militar al lui Mihai Viteazul im
portanta chestiune sud-dunăreană 
trebuia să iasă în evidență. De altfel, 
reprezentanții împăratului puteau în 
acele împrejurări să asigure pe emi
sarii bulgari că, de îndată ce steagu
rile lui..............................
apariția 
cedonia 
scutura
cea de-a treia campanie întreprinsă 
în toamna lui 1598 peste Dunăre « 
fost cea mai amplă dintre toate prin 
pierderile provocate turcilor în nu
meroase lupte care puneau în lumină 
forța militară a Țării Românești.

în aceste condiții a izbucnit — cu 
centrul la Tîrnovo — o puterni
că răscoală, la care au participat și 
regiunile învecinate, satele și ora
șele bulgare furnizînd un mare nu
măr de luptători. întreruperea cam
paniei peste Dunăre a influențat însă 
durata răscoalei bulgare, cu toată 
larga bază socială a acesteia.

în cursul pregătirii și apoi al în
făptuirii unirii celor trei țări româ
nești, domnul a înțeles necesitatea 
consolidării acesteia printr-o asigu
rare militar-politică atit înspre

Mihai Viteazul își vor face 
în Bulgaria, Grecia și Ma- 
vor porni la luptă pentru a 
jugul tiraniei. în acest sen».

miazănoapte, cit și înspre 
De aici, așa-numitul „plan 
(care nu urmărea nicidecum 
rea Poloniei sau obținerea __
polone, cum s-a afirmat de 
dușmanii săi, ci o alianță) și 
numitul „plan bizantin" (vizînd 
restaurarea utopică a unui 
care a pierit fiindcă a fost condam
nat de istorie, ci alianța cu popoare
le dezrobite de sub jugul turcesc).

Un fapt este cert. Mihai Viteazul a 
căpătat încă în timpul vieții sale o 
mare notorietate europeană. Umaniști 
și universitari de seamă ai vremii, ca 
Martin Crusius (Tubingen) și David 
Chytreus (Rostock), pionierii studii
lor sud-est europene, îi descriu pe 
larg înfăptuirile in scrierile lor is
torice, 11 pomenesc adesea în în
semnări zilnice și corespondență, 
îi cintă în poeme hexametrice. 
în astfel de scrieri, Mihai Vi
teazul era privit ca o persona
litate dominind o scenă istorică vas
tă, în care spațiul sud-est european 
ocupa un loc deosebit.

Excepționalul răsunet al domniei 
lui Mihai Viteazul — prin tot ceea 
ce a reprezentat : centralizare, inde
pendență, unitate — nu poate fi lo
calizat exclusiv la păturile superioa
re ale societății, 
că ea a stîrnit _______ ___
cercuri largi populare, fapt vădit în 
însăși forma de răspîndire a știrilor 
despre acțiunile domnului : prin 
mici „ediții speciale", broșuri de 
popularizare, almanahuri, în sfirșit, 
o importantă literatură populară 
orală. Prima categorie privește 
orășenimea, a doua — țărănimea. 
Un anonim bulgar compunea ver
suri ca : „Dar n-a trecut nici pu
țin, nici mult. S-a ridicat... Neagra 
Vlahie și Neagra Bogdanie. Le con
ducea Mihai Viteazul, ca să-și dezro
bească surorile și frații. Să dezro
bească Alba Bulgarie" ; imaginea de 
eliberator al întregului sud-est euro
pean e clară, ca și în versurile altor 
anonimi greci, sîrbi și bulgari.

Se poate considera 
delungatul proces de 
conștiinței de neam 
conștiința națională 
mentul Mihai Viteazul ocupă un loc 
hotăritor nu numai pentru români, 
ci a influențat dezvoltarea proce
sului similar și în rîndul altor 
popoare balcanice. Un mare ca
pitol de istorie națională a putut 
deci să condiționeze situația inter
națională a vremii nu numai prin 
impactul de spaimă asupra marilor 
puteri, obligate să-și modeleze 
politica externă conform cu eveni
mentele carpato-danubiene, dar și 
prin impactul de speranță asupra 
popoarelor sud-dunărene. Astfel, un 
erou național al poporului nostru a 
fost asimilat de panteonul național 
al unor popoare vecine care l-au 
considerat ca al lor propriu. Iată un 
caz puțin obișnuit al istoriei uni
versale.

Eugen STANESCU 
membru corespondent 
al Academiei de științe sociale 
și politice

miazăzi. 
polonez" 
împărți- 
coroanei 

către 
așa- 

nu 
imperiu

Este incontestabil 
interesul unor

astfel că, în în- 
transformare a 
medievale în 

modernă, mo-

MANIFESTĂRI OMAGIALE
• în sala Teatrului Național din 

Craiova a avut loc o adunare fes
tivă prilejuită de împlinirea a 375 
de ani de la prima unire po
litică a țărilor române. Adu
narea a fost deschisă de to
varășul Vasile Bulucea, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal de 
partid Craiova. Despre semnificația 
istorică a evenimentului sărbătorit 
a vorbit tovarășul Gheorghe Pe
trescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R. în înche
ierea adunării festive a fost pre
zentat un spectacol omagial sub 
genericul „Auzit-ați de-un Mihai", 
la care și-au dat concursul actori 
ai Naționalului craiovean, soliști ai 
filarmonicii de stat „Oltenia", ai 
Regionalei C.F.R. Craiova etc. (Ni- 
colae Băbălău).

• La Iași a avut loc, luni după- 
amiază, o adunare consacrată ace- . 
luiași eveniment. Au participat re
prezentanți ai organelor, locale de 
partid și de stat, oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
ieșene, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, oameni de știință, 
artă și cultură, elevi și stu- 
denti. Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de loan Manciuc, prim-secre
tar al Comitetului municipal Iași al 
P.C.R., primarul municipiului. 
Despre semnificația primei uniri 
politice a țărilor române a vorbit 
prof. univ. dr. Mihai Todosia, rec
torul Universității „Al. I. Cuza". 
(Agerpres).
• în cadrul manifestărilor prilejui

te de împlinirea a 375 de ani de ,1a 
Înfăptuirea primei uniri politice a 
țărilor române, la Călugăreni a a- 
vut Ioc un simpozion comemorativ. 
După pelerinajul la monumentele 
înălțate pe locul unde, in 1595, s-au 
înfruntat oșlile lui Mihai cu ar
mata otomană, participanții au luat 
parte la un spectacol literar-mu- 
zical prezentat de formațiile artis-

tice de amatori din județ și de ac
tori ai teatrului „Ion Vasilescu", în 
care au fost evocate figura și fap
tele de vitejie ale legendarului vo
ievod. (Alexandru Brad).

• „Unirea, oglindită în arta plasti
că contemporană" se intitulează ex
poziția deschisă recent la Casa oră
șenească de cultură din Zalău. 
Sint expuse lucrări ce fac parte din 
colecția muzeului de istorie și artă 
din localitate, semnate de Paul 
Sima, Gheorghe Apostu, loan Mi- 
trea, Corneliu Brudașcu, Lucia Piso 
și alții. ’

• La 
numele 
gul lui 
rea națională — a avut loc un sim
pozion în cadrul căruia au fost pre
zentate comunicările „Semnificația 
unirii celor trei provincii românești 
sub Mihai Viteazul, Ia 1600“, „Mi- 
hai Viteazul, în documentele din 
Scheii Brașovului", „Aspecte ale 
relațiilor lui Mihai Viteazul cu sa
șii din sudul Transilvaniei". (Nico- 
lae Moca nu).

• în sala artelor din piața .,Mircea
cel Bătrin" a municipiului Rîmnicu- 
Vîlcea a avut loc vernisajul unei 
expoziții documentare realizate de 
Arhivele Statului în colaborare - cu 
muzeul județean sub genericul 
„Prima unire politică a Principate
lor Române". Expoziția cuprinde o 
seamă de documente originale, co
pii și fotocopii, tablouri, arme 
de epocă, monede, medalii, stampe, 
hărți, alte materiale de la sfirși- 
tul secolului al XVI-lea și începutul 
secolului ___1... 1 „ ' ' ’
și lupta poporului român pentru 
libertate și unitate politică. (Ion 
Stanciu).

(Gheorghe Rusu).
Brașov — oraș care-și leagă 
de luptele purtate sub stea- 
Mihai Viteazul pentru lini-

următor legate de viața
(Ion

• Dintre manifestările arădene 
rețin atenția expoziția de carte și 
stampe, conferința cu tema : „375 
de ani de la prima unire a țărilor

t V
PROGRAMUL I

1,30 Curs de limba germană. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 Miorița — mindru cintec ro

mânesc.
Mîinile — documentar TV. 
O viață — film documentar. 
Muzică instrumentală cu or
chestra de estradă a Radio- 
televlzlunii.

In jurul orei 13/10 posturile noas
tre de radio și televiziune vor 
transmite in direct de la Pala
tul Republicii ceremonia sem
nării documentelor oficiale 
româno-elene.
Curs de limba rusă. 
Curs de limba engleză. 
Telex.
Monumente ale naturii. 
Legile tării, legile noastre. 
Algoritm TV — emisiune en
ciclopedică pentru " '
Gala maeștrilor. 
Jean Bobescu.

19,00 Județele țării pe 
dezvoltării. Azi — județul Si
biu.

19,20 1001 de seri : Mir Mur.
19.30 Telejurnal.
----- Anul 1600. O caldă evocare 

a primei uniri a celor 
țări române, înfăptuită 
Mihai Viteazul.
Seară de teatru : „Hora 
treruptă" de Constantin Popa. 
24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Daktari.
20,25 Film artistic : ,.H 8“. 
22,05 Ritm șl voie bună.

10,45
11,00
11,20

16,00
16,30
17,00
17,05
17,40
17,50

18,20

20,00

20,30

22.10

tineret. 
Dirijorul

verticala

trei 
de

în-

române", organizată la Casa prie
teniei din Arad, simpozioanele pe 
aceeași temă desfășurate la clubul 
tineretului din Arad, precum și în 
localitățile Ineu, Lipova, Sîntana ; 
seara muzeală și montajul literar- 
muzical „Unirea în conștiința po
porului român", organizate la Mu
zeul județean Arad.
Simion).

• în peisajul natural 
Neamțului a avut loc

VOLUME APĂRUTE 
IN EDITURA MILITARĂ 

ÎNCHINATE 
LUI M1HAI VITEAZUL 
$1 GLORIOASEI SALE 

EPOCI

(Constantin

Grădinița de copil din Ograda — județul Ialomița
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Un spor de producțieprintr-un plus de inițiativă
CU ACELEAȘI INSTALAȚII- PRODUCȚIE SUPLIMENTARA 

LA COMBINATUL PETROCHIMIC BORZEȘTI
1

al Cetății 
o amplă 

manifestare cultural-artistică inti
tulată „Sărbătoare la Cetate". 
Și-au dat concursul coruri, forma
ții de dansuri, soliști instrumen
tiști și vocali, recitatori din Țibu- 
cani, Secuieni, Tg. Neamț, Roman, 
Piatra Neamț etc., întrunind peste 
500 de artiști amatori. (Ion Manea).

• Teatrul de stat din Turda a 
găzduit duminică festivalul „Te 
slăvim, pămint strămoșesc", închi
nat împlinirii a 375 de ani de la 
prima unire politică a țărilor ro
mâne. Au evoluat formații artistice 
ale căminelor culturale și caselor 
municipale și orășenești de cultură. 
O impresie deosebită au lăsat gru
pul vocal femeiesc din Călățele, 
care a prezentat un potpuriu de 
cîntece vechi, locale, taraful cămi
nului cultural din Rișca, grupul 
vocal al Căminului cultural din Pe- 
treștii de Jos. 
șan).

• La Teatrul 
iova a avut loc 
poziții omagiale. Ea înmănunchea
ză peste 120 cărți rare, gravuri fa- 
csimilate, stampe și documente de 
epocă, referitoare la viața și fap
tele de vitejie ale marelui domni
tor. Printre exponate se află citeva 
publicații istorice, cu caracter de 
unicat în țara noastră, in care au
tori străini, contemporani cu Mi
hai Viteazul, fac referiri elogioase 
asupra personalității acestuia.

(Alexandru Mure-

Național din Cra- 
vernisajul unei ex-

Copiii lalomiței pictează
în preajma „Zilei 

internaționale a copi
lului", o cunoscută 
sală de expoziții din 
București — sala „Ka- 
linderu" — și-a deschis 
cu largă ospitalitate 
porțile în fata unor 
foarte tineri artiști 
plastici : elevi din șco
lile generale ale jude
țului Ialomița. „Eve
nimentul" se impune 
atenției prin multi- 
plele-i semnificații. 
Mai intîi, ca un oma
giu adus copiilor, 
copii care și-au 
ca domeniu de 
mare, de creație 
tele plastice. La
obișnuită a planșelor 
din blocurile lor de 
desen, micii pictori au 
oferit publicului bucu- 
reștean dimensiunile 
ample, cuprinzătoare 
ale vieții și preocupă
rilor lor de școlari. 
Satul cu oamenii săi,

unor 
ales 

afir- 
ar- 

scara

muncile agricole la 
care copiii sint pre- 
zenți cu hărnicie, chi
purile celor dragi, 
jocurile și bucuriile 
copilăriei sînt sur
prinse, din unghiuri și 
in ipostaze inedite, re
date cu dezinvoltură și 
fantezie. Alături, în
truchipări personale 
ale poveștilor din căr
țile de școală, ale ver
surilor eminesciene, 
ale universului in care 
trăiesc, ale Viitorului 
spre care aspiră. Ob
servația atentă, vi
guroasă e îmbinată fi
resc cu imaginația, ia 
fel cum prezentarea 
detaliilor, contururile 
precise alternează cu 
formele stilizate, cu 
viziunile personale.

Alături de numele 
talentaților și inimoși
lor „autori", pe etiche
tele desenelor au fost 
înscrise, firesc, numele

profesorilor lor, care 
le îndrumă primii pași 
spre creația artistică, 
le formează gustul 
estetic, deprinderile de 
lucru. Si nu întîmplă- 
tor. Toți sînt absol
venți ai institutului de 
arte plastice „N. Gri- 
gorescu" și s-au rein- 
tors, prin intermediul 
acestei expoziții, in 
mijlocul foștilor lor 
profesori, al colegilor 
de facultate, pentru a 
le prezenta roadele 
muncii lor cu elevii ce 
le-au fost încredin
țați.

Inițiativa — de am
bele părți : expozanți 
și organizatori — este 
lăudabilă și merită a 
fi continuată. Poate 
chiar școlarii bucureș- 
teni le vor întoarce 
vizita colegilor lor ia- 
lomițeni.

Florîca 
D1NULESCI)

Nicolae Iorga : „Istoria lui 
Mihai Viteazul" (1968) 
Titus Popovici : 
teazul"
Colonel 
„Mihai
(1972)
Radu Theodoru : 
— 4 volume (1971—1974)
Prof. dr. docent Ion Ionașcu, 
colonel Victor Atanasiu : 
„Mihai Viteazul" (în seria 
„Domnitori și voievozi ai ță
rilor române" (1975)
Colonel. George Marin: „Baba 
Novac" (1975)

(1969) 
Victor 

Viteazul.

,,Mihai Vi-
Atanasiu : 
Campanii"
„Vulturul"

cinema
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a Toamna bobocilor : SCALA — 
9; 11,15: 13,45; 16; 18,30; 20.45. FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,30, GRADINA LUCEAFĂRUL —
19.45.
a Călătoria : PATRIA — 9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30;
20.45, FAVORIT — 9,15; 11.30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
a Convalescența : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Comedie fantastică : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11; 13: 15: 17; 19.15. 
la grădină — 20,15.
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, la grădină — 
20, GRĂDINA FESTIVAL — 19,45. 
a Program de desene : DOINA
— 10.
a Pirații din Pacific — Insula co
morilor î DOINA — 11,30; 15; 18,30; 
MOȘILOR — 16, la grădină — 20, 
MUNCA — 16; 19.
a „Zilele filmului cehoslovac". 
Gala filmului „Pavlinka" : CASA 
FILMULUI — 20.
• Jane Eyre : CASA FILMULUI
— 10; 12: 14,15; 16,15, CAPITOL — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,45, la 
grădină — 20,15.
a Pe aici nu se trece : EXCEL
SIOR — 9; 12,30; 16; 19,15. GLORIA
— 9; 12,15; 16;----- ------------
9,30; 12,30; 16;
— 20.
a Marea cursă 
12,15; 16; 19,15, 
12,30: 16: 19,30.
a Incredibilele 
italieni în Rusia :

19,15, AURORA —
19.15. la grădină

FEROVIAB — 9
MIORIȚA — 9

aventuri ale unor 
SALA PALA-

La Borzești, petrochimiștii desfă
șoară larg întrecerea pentru încheie
rea cincinalului înainte de termen. în 
fiecare secție, la fiecare instalație 
din cele trei mari uzine ale combina
tului de pe valea Trotușului, oame
nii muncii au înscris pe graficul în
trecerii : „Angajamentele au fost în
deplinite". Grăitoare sint, de altfel, și 
cifrele comunicate de biroul planifi
care al combinatului : de la începu
tul anului și pînă acum a fost reali; 
zată o producție-marfă suplimentară 
în valoare de 72 milioane lei, cu 
32 milioane lei mai mult decit pre
vedea angajamentul anual. In canti
tăți fizice, acest spor de producție se 
concretizează în 3 700 tone acid clor- 
hidric, 1 750 tone PVC, 1 600 tone clor 
lichid, 1 500.tone sodă caustică, in 
mari cantități de benzine, antidău- 
nători, polistiren. De asemenea, a fost 
recuperată râminerea în urmă Ia 
producția de cauciuc sintetic, reali- 
zindu-se peste plan 800 tone. La u- 
nele dintre aceste produse, angaja
mentul anual a fost depășit de două 
și chiar de trei ori. Angajamentul a- 
nual a fost depășit și la export, li- 
vrindu-se pină acum in plus 
mărfuri în valoare de peste 8 mili
oane lei valută.

Dar colectivul nu se oprește Ia a- 
ceste rezultate. Directorul tehnic al 
combinatului, ing. Valentin Anasta- 
siu, ne spunea că muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de aici sint 
preocupați să găsească cele mai po
trivite soluții pentru a smulge insta
lațiilor producții tot mai mari. De 
altfel, acest obiectiv a devenit deviza 
principală a întrecerii socialiste din 
acest an. La instalația de alchilami- 
ne, bunăoară, în urma unor modifi
cări tehnice și îmbunătățiri tehnolo
gice, executate de un colectiv da 
specialiști condus de inginerii Gheor
ghe Bursuc și Aristide Ioniță, s-a 
obținut în această perioadă o pro
ducție suplimentară de peste 500 
tone de etilamine și de aproape 200 
tone de izopropilamine. Calculele 
arată că, pînă la finele anului,
ceastă instalație va realiza un spor 
de producție de 27 milioane lei. Ace
lași obiectiv l-a avut în vedere și 
maistrul Ion Bodea, de la instalația 
de insecticide condiționate, care, prin
tr-o serie de perfecționări .efectuate 
fără prea multe cheltuieli, a făcui 
posibilă introducerea în fabricație a 
lindatoxului — un produs nou, cu 
caracteristici superioare, mult solici
tat de agricultură. Datorită, maistru
lui și celorlalți oameni cu care a

a-

lucrat, pînă acum s-a fabricat tn 
plus o cantitate de peste 1500 tone 
de insecticide. După estimările fă
cute, pînă la finele anului se vor 
realiza și aici suplimentar produse 
în valoare de circa 15 milioane lei.

Lucrări asemănătoare au fost exe
cutate și la instalațiile de clorură de 
metilen, perclorvinil, clorură de alu
miniu ș.a. Maistrul N. Brăteanu, îm
preună cu alți specialiști definitivea
ză în prezent operațiile privind ra
ționalizarea fluxului tehnologic și în
locuirea unor utilaje de la instalația 
pentru fabricarea acidului monoclor- 
acetic. Ca urmare, capacitatea a- 
nuală de producție a acestei insta
lații va spori cu 500 tone.

De remarcat că toate aceste lucrări 
se execută după un plan minuțios, 
bine gîndit, studiat de conducerea 
tehnică a combinatului, de colectivele 
uzinelor, plan cunoscut sub denumi
rea de „planul celor 70 de milioane". 
Și aceasta pentru că valoarea pro
ducției ce se va realiza suplimentar 
în acest an, numai prin aplicarea 
măsurilor de creștere a gradului de 
utilizare a capacității instalațiilor, va 
fi de circa 70 milioane lei. Organiza
țiile de partid, cele de sindicat și 
U.T.C. mobilizează întreaga masă a 
lucrătorilor pentru înfăptuirea exem
plară a tuturor măsurilor și, implicit, 
a sarcinilor de plan, a angajamente
lor. Secretarul comitetului de partid, 
Ion Drăghici, ne-a vorbit des
pre munca politică ce o desfășoară 
în acest, scop organizațiile de bază, 
despre aportul concret al comu
niștilor de la toate instalațiile. Ei 
sînt aceia care, la complexul de re
formare catalitică, au pornit iniția
tiva „Din aceeași cantitate de pe
trol — mai multe produse de calitate 
superioară". Și tot ei — la uzina de 
cauciuc sintetic — fac totul ca, în 
pofida unor greutăți ivite din cauza 
unor „goluri" în aprovizionare, pla
nul și angajamentele să fie îrșdepli- 
nite ritmic și integral.

Am fi dorit ca în finalul acestor 
însemnări să consemnăm citeva 
nume de fruntași. Ne-a fost greu insă 
să desprindem din miile de lucrători 
ai combinatului pe cei fruntași. Ar 
fi fost poate și nedrept, intrucit re
zultatele înregistrate sînt rodul mun
cii fără preget și pline de inițiativă 
a întregului colectiv.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

TULUI (seria de bilete 5073) 
17,30; (5074) — 20, BUZEȘTI — 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. la gră 
dină — 19,45, VOLGA — 9; 11,15 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Răfuiala : VICTORIA — 9,15
12; 14,45; 17,30; 20,15, LIRA — 15,30;
18. la grădină — 20.
a Harlem «y- 14,30, Fără ...mline — 
16,30, Regina africană — 18,45;
20,45 : CINEMATECA (sala Union), 
a Blocada : COTROCENI — 15,30;
19.
a Hoinarii î GRIVITA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. MODERN — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15: 20.30, la
grădină — 20.
a Fata care vinde flori : DACIA
— 9; 12; 15,15; 17,45; 20,15.
a Pe aripile vîntului : DRUMUL 
SĂRII — 10; 15; 19.
a Tată de duminică : BUCEGI — 
16; 18. la grădină — 20, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15, GRADINA 
TITAN — 20.
a Ochii Shivanei ; FERENTARI — 
15,30; 19, POPULAR — 15.30: 19.
a Trandafirul negru : UNIREA — 
15,45: 18, la grădină - 
a Piine și ciocolată :
— 15,30; 18; 20.15. 
a Fugarul : ARTA —
20. la grădină — 19,45. 
a Vandana : LUMINA 
16: 19,15.
a Nu filmăm să ne-amuzăm : 
PACEA — 16; 18; 20. COSMOS — 
15,30: 17,45; 20.
a Pantalonii cavalerului von Bre- 
dow : GIULEȘTI.— 15,30; 18: 20,15. 
a Ulzana — căpetenia apașilor : 
CRÎNGASI — 16: 18.15.
a Târanii : RAHOVA — 15.30; 19 
a Sarea : FLACARA — 15.30; 18: 
20,15.
a O noapte la castel : VITAN — 
15,30; 18.
a Șapte mirese pentru șapte frați: 
GRADINA VITAN — 20.45.
a Un milion pentru Jake ; PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.15.

20,15.
VIITORUL

15.30: 17.45:

a Teatrul. „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Lady X — 19,30.

e A.R.I.A. (Palatul sporturilor și 
culturii) : Concert extraordinar de 
muzică ușoară cu Demis Roussos 
și formația sa — 20.
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Prelegere-au- 
diție din ciclul „Muzica și omul'1. 
Comentează prof. George Bălan 
— 19.
a Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii : Concert-dezbatere or
ganizat în ciclul „Tribuna creației 
contemporane românești" — 
a Opera Română : Giselle — 
a Teatrul de operetă : Miss 
Iyett — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza 
landra“ (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
19,30. (sala din str. Alex. Sahia) : 
Azilul de noapte — 19.

a Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul ’satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19,30.
a Teatrul „Ion Vasilescu" : Cape
te rotunde și capete țuguiete — 
19,30.
• Teatrul „I. Creangă" : Scufi
ța cu trei... iezi — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 10, Prințesa și ecoul — 17.
a Ansamblul artistic ,.Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cîntec — 19,30.
a Circul de stat : Hai să rîdem la 
circ — 19.30.

I FAPTUL 
IDIVERS
I
!
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I

E bine
de reținut

Un lac in formă de potcoavă, 
cu un braț lung de trei kilo
metri și altul de doi kilo
metri. Cit vezi cu ochii, pe 400 
hectare, numai apă. Apă caldă, 
liniștită. Oglindă în care se răs- 
frîng, la ceasul amurgului, mun
ții Măcinului. Un peisaj mirific. 
Prelungire în timp a unui colț 
din fosta baltă a Brăilei. Invi
tație ispititoare la o recreare 
reconfortantă. Un rai al pesca
rilor amatori, o excelentă bază 
nautică. Toate acestea se află 
în Insula Mare a Brăilei. Și toa
te sub aceeași denumire : Bla- 
sova. E bine de reținut. Vom 
mai auzi de ea.

„M-am făcut I
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băiat mare“
Ion Marinescu, elev la o școa

lă profesională din Galați, ne 
roagă să inserăm in rubrica 
noastră următoarea scrisoare: 
„De la virsta de un an și jumă
tate, tatăl meu, Marin Marines
cu, m-a părăsit și pe mine, și 
satul Rogova, din județul Me
hedinți, unde m-am născut. 
Am aflat că prin 1971 lucra la 
un atelier de tapițerie din Călan. 
Chiar dacă pină acum s-a ascuns 
de mine, pentru a nu-mi plăti 
pensia alimentară, aș dori măcar 
să-l văd și eu cum arată. 11 
anunț că învăț bine, că la anul 
termin școala și că voi avea o 
meserie bună — electrician în
treținere — și că prin muncă 
cinstită mă voi strădui să răs
plătesc eforturile pe care le-a 
făcut statul, strădania celor 
care m-au crescut și au avut 
grijă de mine. De ce țin atit de 
mult să-mi cunosc tatăl, rugin- 
du-i, și pe această cale, pe cei 
care știu ceva de el să mă aju
te ? Pentru că in august împli
nesc 18 ani și imi sărbătoresc 
majoratul. Măcar acum să 
să mă vadă. M-am făcut 
mare“...

vină 
băiat

i

De-ale
reclamei

bd.în fața pescăriei de pe 
Dr. Petru Groza, din centrul 
Devei, trecătorii aproape că se 
iubesc de un panou uriaș, pe 
care se află zugrăvită o mină 
uriașă cu degetul arătător spre 
pescării, iar dedesubt scrie : 
„în acest magazin se vinde 
pește...'* (într-adevăr, în vitrina 
magazinului, în afară de un 
platou cu pește sărat, n-am ză
rit nici camion, nici locomotivă 
Diesel sau măcar un... vapor). 
La vreo 200 metri se află fran- 
zelăria nr. 68, cu o firmă de 
vreo 12 metri lungime, iar în 
fața franzelăriei, un imens pa
nou cu înscrisul : „în acest ma
gazin se vinde (sic !) produse de 
panificație". Ne-am convins 
imediat, pentru că am cerut un 
televizor și ni s-a servit o chi
flă.

O furculiță, 
două
furculițe...

Se numește Sandu Blegu. Lu
cra pină deunăzi la întreprinde
rea județeană de construcții- 
montaj Buzău, mai exact pînă 
cind a poposit la restaurantul 
buzoian „Dunărea". La un mo
ment dat, privirea i-a căzut a- 
supra furculițelor aflate pe ma
să. Una, două, trei... Și cu cit 
se uita mai mult la ele, cu atît 
i se păreau mai apropiate. Atît 
de apropiate, incit, pînă Ia ur
mă, și le-a vîrît în buzunar. A 
chemat ospătarul, a achitat no
ta de plată și a dat să iasă. La 
ușă a fost invitat să întoarcă 
buzunarele pe dos. Și a început 
numărătoarea : o furculiță, do
uă furculițe, trei furculițe... 
Restul urmează.

Telegrama 
1128

De mai multă vreme, Alexan
dra Serea din comuna Puchenii 
Mari (Prahova) se află in cear
tă cu fratele ei loan, pentru o 
moștenire. L-a dat in judecată. 
Legiuitorul a stabilit dreptatea. 
Dar A.S. n-a fost de acord. A 
făcut recurs. Hotărirea a rămas 
definitivă. Dar A.S. tot n-a fost 
de acord. A început să trimită, 
toată ziua, bună ziua, reclama
ta peste reclamata, la toate fo
rurile locale, județene, centra
le. Zeci și zeci de oameni au 
fost puși pe drumuri să anche
teze cazul. Toți au ajuns la a- 
ceeași concluzie : A.S. nu are 
dreptate. „Ba am dreptate — 
strigă ea pe toate drumurile — 
și nu mă las".

Și nu se lasă. De la scrisori, 
a trecut la amenințări prin te
lefon. Apoi, audiențe la cele 
mai diferite niveluri-. Cum și gu
ra și-a obosit-o de pomană, a în
ceput să-și irosească banii pe 
telegrame kilometrice. Zilele a- 
cestea, la consiliul popular ju
dețean s-a înregistrat cu nr. 
1128 o telegramă care numără... 
100 de cuvinte ( .'). N-ar fi ex
clus să-și încerce ambiția și cu 
telegrame ilustrate. Mai știi ?

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu spri|lnul corespondenților 
„Scînteii"
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IERI AU ÎNCEPUT LA BUCUREȘTI

Lucrările Comisiei mixte guvernamentale 
româno-bulgare de colaborare economică 

și tehnico-științifică
La Palatul din Piața Victoriei au 

Început, luni, convorbirile dintre to
varășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele părții româ
ne în Comisia mixtă guvernamenta
lă româno-bulgară de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică, și 
Jivko Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, președintele păr
ții bulgare în comisie.

In timpul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă prietenească, se

*
Luni dimineață a sosit in Capi

tală tovarășul Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, președintele părții bulgare 
în Comisia mixtă guvernamentală 
bulgaro-română de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, pentru 
a participa la întîlnirea de lucru a 
președinților celor două părți in co
misie.

examinează probleme privind colabo
rarea și cooperarea economică din
tre România și Bulgaria, convenite 
cu prilejul întâlnirilor dintre condu
cătorii de partid și de stat din cele 
două țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov. La convorbiri par
ticipă tovarășul Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C, al P.C.R., viceprlm- 
ministru al guvernului, alte persoa
ne oficiale.

A fost prezent Ivan Abagiev, am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

★
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

oaspetele a fost întimpinat de to
varășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele părții româ
ne în comisie, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Ivan Abagiev, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Primire la C. C. al P. C. R.
Luni dimineață, tovarășul Iosif 

Banc, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economi
ce și Sociale, a primit dele
gația de activiști ai U.C.I. con
dusă de Dragutin Markovici, mem
bru al C.C. U.C.L, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o

vizită pentru schimb de experiență 
în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat Adrian Rogojan, adjunct 
de șef de secție la Consiliul Cen
tral de Control Muncitoresc al Acti
vității Economice și Sociale.

A fost prezent, de asemenea, Pe- 
tar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București.

Sosirea înaltului comisar al O. N.U.
pentru

La invitația ministrului afacerilor 
externe, George Macovescu, luni 
după-amiază a sosit într-o vizită în 
țara noastră înaltul comisar al O.N.U. 
pentru refugiați, prințul Sadruddin 
Aga Khan.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întimpinat de Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Vasile Ale-

refugiați
xandrescu, adjunct al ministrului 
educației șl învățămlntului, de alte 
persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Sayed Abbas Chedid, directorul Cen
trului de informare al O.N.U., și B. R. 
Devarajan, reprezentantul perma
nent al Programului Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltare la București.

(Agerpres)

PREMIEREA COMUNELOR FRUNTAȘE 
în întrecerea pentru realizarea sarcinilor economice, 

edilitare și social-culturale pe anul 1974
Comisia centrală pentru îndrumarea 

și coordonarea întrecerii intre comu
ne pentru realizarea sarcinilor eco
nomice, edilitare și social-culturale 
pe anul 1974 a hotărit acordarea ur
mătoarelor premii și mențiuni co
munelor fruntașe pe țară :

a) Premiul I — comunelor : RoZ- 
nov, județul Neamț, Poiana Mare, 
județul Dolj, Girla Mare, județul 
Mehedinți, Diosig. județul Bihor, Po
iana Lacului, județul Argeș, Drăgă- 
nești-Vlașca, județul Teleorman, Gă- 
taia, județul Timiș, Poarta Albă, 
județul Constanța, Chirnogi, județul 
Ilfov, Grindu, județul Ialomița.

b) Premiul II — comunelor : Scor- 
nicești, județul Olt, Ighiu, județul 
Alba, Turia, județul Covăsna, Cuca, 
județul Galați, Vulcan, județul Bra
șov, Tătăruși, județul Iași, Udești,

județul Suceava, Chiajna, municipiul 
București, Măureni, județul Caraș- 
Severin, Corni, județul Botoșani.

c) Premiul III — comunelor : Bon- 
țida, județul Cluj, Chișcani, județul 
Brăila, Sîntana, județul Arad, Vă
leni, județul Dîmbovița, Cerașu, ju
dețul Prahova, Crasna, județul Sălaj, 
Boșorod, județul Hunedoara, Pău- 
șești-Măglași, județul Vîlcea, Cotești, 
județul Vrancea, Sinsimion, județul 
Harghita.

d) Mențiune — comunelor : Lipo- 
văț, județul Vaslui, Uriu, județul 
Bistrița-Năsăud, Tăuții-Măgherăuș, 
județul Maramureș, Axente Sever, 
județul Sibiu, Cristești, județul Mu
reș, Săucești, județul Bacău, Petrești, 
județul Satu-Mare, Topolog, județul 
Tulcea, Pietroasele, județul Buzău, 
Hurezani, județul Gorj.

A apărut;

„REVISTA ECONOMICĂ"
Nr. 21 din 23 mai 1975

Din sumar menționăm artico
lele : Partidul — dinamizator 
al activității economice (conf. 
•univ. dr. loan Tiberian) ; în
cotro se îndreaptă omenirea ? 
Necesitatea unei viziuni globale 
asupra relațiilor om — tehnică 
— natură — societate (dr. Ma
ria D. Popescu) ; Șantierele de 
construcții și tehnica nouă 
(V. Boescu, L. Țintea) ; Coope
rarea industrială — un meca
nism susceptibil de îmbunătă
țire (dr. ing. Șerban Orăscu) ;

Ancheta „R. E.“ in 117 coope
rative agricole de producție. 
Forța de muncă — factor prin
cipal al progresului economic 
(I) (dr. Letiția' Zahiu, Ion Ma
nea) ; Comerț interior. Un ba
rometru pentru producător : 
Magazinul de prezentare (Con
stantin Bob). Informatică : 
Concepția și implementarea 
unui sistem informatic integral 
la nivel de centrală industrială 
(Victor Dunca).

La C. P. L Sebeș

Produse noi,
In acest an, și cu deosebire în 

luna aprilie, Combinatul de pre
lucrare a lemnului din Sebeș a 
Înregistrat cei mal înalț! indici 
de producție din activitatea sa. 
Astfel, indicatorul producției- 
marfă a fost îndeplinit in pro
porție de 105,5 la sută. S-a ob
ținut suplimentar, de la începu
tul anului, peste un milion metri 
pătrați plăci fibrolemnoase, pro
dus de bază al unității, precum 
și cantități însemnate de che
restea de fag, parchete și altele. 
De la tovarășul inginer loan 
Panait, directorul combinatului, 
am aflat că întreg colectivul 
combinatului se preocupă de 
valorificarea cit mai deplină a 
masei lemnoase. Diferite resturi

de calitate
de fabricație sînt folosite în 
producerea de lăzi de ambalaje 
sau pentru necesități tehnolo
gice. în același timp, eforturile 
colectivului sînt îndreptate spre 
îmbunătățirea continuă a cali
tății produselor. Rezultatele de 
pînă acum sînt bune. Plăcile fi
brolemnoase produse printr-un 
procedeu de mare randament 
sînt livrate diferitelor fabrici 
de mobilă din țară. Acest pro
dus este solicitat și pentru lu
crările de construcții, izolații 
fonice etc. Combinatul din 
Sebeș deține o experiență va
loroasă în producerea de piese 
semifabricate pentru fabricile 
de mobilă. (Ștefan Dinică).

PRONOEXPRES
C1ȘTIGURILE TRAGERII DIN 21 MAI 1975

Extragerea I : cat. 2 : 1 variantă 
25% a 42 722 lei ; cat. 3 : 8,30 a
5 072 lei ; cat. 4 : 38,65 a 1 089 lei; 
cat. 5 : 65,00 a 648 lei ; cat. 6 : 3 289,95 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 961 024 
lai.

Extragerea a Il-a: cat. B : 6,50 va
riante a 5 723 lei ; cat. C : 35,50 a
1 048 lei ; cat. D : 1 698,35 a 60 lei ; 
cat. E : 111,70 a 200 lei ; cat. F :
2 440,60 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 984 312 
lei.

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Manea Mănescu, primul 

ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a primit, luni la 
amiază, pe Tor Halvorsen, ministrul 
afacerilor sociale al Norvegiei, care 
se află într-o vizită in țara noastră, 

în timpul întrevederii, desfășura
te într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate probleme privind intensifi-

carea colaborării economice dintre 
România și Norvegia, precum și în 
domeniul prevederilor sociale și al 
turismului.

La primire au participat Ion Cos- 
ma, ministrul turismului, și Mircea 
Georgescu, secretar general adjunct 
al guvernului.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului AHMED OSMAN
Prim-ministru al Regatului Maroc

Vă rog să primiți, Excelență, sentimentele noastre de sinceră com
pasiune în legătură cu accidentul care a avut loc pe calea ferată Fes- 
Casablanca.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Convorbiri economice între România

Recepție cu prilejul 
Zilei revoluției Republicii 

Democratice Sudan
Cu prilejul Zilei revoluției Repu

blicii Democratice Sudan, ambasa
dorul acestei țări la București, Sayed 
Sharief, a oferit luni o recepție.

Au participat Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Nicolae Ștefan, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
membri ai conducerii altor ministere, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, generali 
și ofițeri superiori.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

R. P. BULGARIA

Inițiativa 
de la „Naiden Kirov"

și Coasta
Luni după-amiază au început 

convorbirile între Ion Pățan, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, și 
Maurice Seri Gnoleba, ministrul co
merțului din Republica Coasta de 
Fildeș, care se află într-o vizită în 
țara noastră. Au fost abordate pro
bleme privind lărgirea și diversifi
carea relațiilor economice dintre

Sosirea in Capitală a 
si silviculturii «

La invitația Ministerului Agri
culturii, Industriei Alimentare și 
Apelor a sosit Intr-o vizită in țaia 
noastră dr. Iusuf Aii Osman, mi
nistrul zootehniei și silviculturii din 
Somalia. Oaspetele va avea convor
biri la ministerele de resort privind

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

călduroasă, cu cer variabil, mal mult 
noros în zonele de deal și de munte, 
unde au căzut averse de ploaie șl s-au 
semnalat frecvente descărcări electrice, 
în Transilvania, Banat, estul Munteniei 
și nordul Moldovei aversele și descărcă
rile electrice au avut un caracter local. 
La Vîrful Omul a căzut grindină. Vîntul 
a suflat slab, pină la potrivit, tempe
ratura la ora H oscila între ÎS grade 
la Tîrgul Secuiesc și 27 de grade la

de Fildeș
cele două țări, precum și Crearea 
unui cadru juridic adecvat promo
vării acestor relații.

★
în aceeași zi, ministrul ivorian a 

avut întrevederi cu Gheorghe Cazan, 
ministrul industriei ușoare, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, și Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie.

ministrului zootehniei
din Somalia
aspecte ale colaborării în domeniile 
agriculturii și silviculturii.

La sosire, ministrul somalez a fost 
salutat de Ion Stanciu, adjunct al 
ministrului agriculturii, industriei a- 
limentare și apelor.

(Agerpres)

Făurei, Dilga, Fetești. Giurgiu și Htr- 
șova. In București : Vremea a fost căl
duroasă, cu cer variabil. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a fost de
28 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28,
29 și 30 mai. In țară : Vreme schimbă
toare, cu cer temporar noros. Vor că
dea averse locale de ploaie. însoțite de 
descărcări electrice, mai frecvente în 
prima parte a intervalului. Vînt slab, 
plnă la potrivit, temperaturile minime 
vor fi cuprinse noaptea între 7—17 gra
de, iar maximele între 18—28 de grade, 
local mai ridicate. La București : Vre
me schimbătoare, cu cer temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt slab, pînă la potrivit, temperatura 
ușor variabilă.

Cronica zilei
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea lui Ismail 
Fahmi, pentru felicitările trimise cu 
ocazia numirii acestuia în funcția de 
viceprim-ministru al guvernului și 
ministru al afacerilor externe al Re
publicii Arabe Egipt.

★

Cu ocazia Zilei naționale a Iorda
niei, la Casa de cultură a Institutu
lui român nentru relațiile culturale 
cu străinătaiea, a avut loc luni o 
manifestare culturală.

La manifestare au participat loan 
Botar, secretar general al I.R.R.C.S., 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, alți oameni 
de artă și cultură, numeroși studenți 
iordanieni aflați la studiu în țara 
noastră, ziariști.

Au fost, de asemenea, prezenți Hani 
Khasawneh, ambasadorul Regatului 
Hașemit al Iordaniei la București, 
alți membri ai ambasadei.

★

Luni după-amiază a părăsit Capi
tala delegația Consiliului Cercetării 
Științifice și Tehnice din Turcia 
(T.B.T.A.K.), condusă de prof. Akif 
Kansu, secretar general, care, la in
vitația Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, a făcut o vizită 
de informare în țara noastră.

Oaspeții au avut convorbiri la 
C.N.Ș.T. privind dezvoltarea coope
rării științifice și tehnologice dintre 
România și Turcia și au vizitat in
stitute centrale de cercetare, insti
tuții de învățămînt superior și obiec
tive economice din domeniile ener
giei, agriculturii, biologiei, sănătății 
și industriei alimentare.

(Agerpres)

Inițiativa a apărut 
în orașul Ruse, la u- 
zina de materiale pen
tru instalații electrice 
„Naiden Kirov”, una 
dintre cele mai mari 
întreprinderi ale in
dustriei electrotehni
ce bulgare. Despre ea 
a aflat intreaga țară, 
la începutul acestei 
luni, cînd Biroul Po
litic al C.C. al Parti
dului Comunist Bul
gar, apreciind-o ca 
avînd o mare însem
nătate, a recomandat 
extinderea ei în toate 
întreprinderile, com
plexele agroindustria
le, uniunile economi
ce de stat, institutele 
științifice și ministe
rele.

Așa s-a născut o 
adevărată mișcare na
țională pentru utili
zarea la maximum a 
fondurilor de produc
ție, a tehnicii exis
tente. Sute de colec
tive de muncă din 
cele mai diferite ra
muri ale economiei 
bulgare raportează, în 
aceste zile, Comite
tului Central al parti
dului despre măsu
rile luate pentru ac
tivizarea tuturor re
zervelor producției.

După exemplul i- 
nițiatorilor, care au 
trecut la un nou re
gim de încărcare a 
mașinilor — în două, 
trei și patru schim
buri, timp de șase și, 
acolo unde e posibil, 
de șapte zile pe săp- 
tămină — în marea 
majoritate a unități
lor productive din ța
ră s-a trecut la elabo
rarea unor noi gra
fice de folosire a ma- 
șinilor-unelte și meca
nismelor, inclusiv prin 
extinderea servirii mai

multor mașini de că
tre un singur om și 
organizarea activită
ții neîntrerupte, de 
șapte zile, la mașinile 
„cheie” din producție.

Rezervele astfel 
descoperite și valori
ficate se dovedesc a 
fi deosebit de mari. 
Numai județul Ga
brovo, pe care l-am 
vizitat în aceste zile, 
prevede obținerea u- 
nei producții indus
triale suplimentare in 
valoare de citeva sute

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA

de milioane de leva. 
Realizarea aceluiași 
volum de produse ar 
fi necesitat un număr 
de circa 12 000 munci
tori în plus. Or, potri
vit sarcinilor trasate 
de partid și de «tat, 
dezvoltarea economi
că a județului se poa
te realiza exclusiv pe 
cale intensivă. De a- 
ceea, s-a trecut la o 
largă reconstrucție și 
modernizare a pro
ducției, care să per
mită extinderea ser
virii mai multor ma
șini de către un sin
gur muncitor.

„în primii patru 
ani ai cincinalului 
1971—1975, ne spunea 
Vasil Stoianov, prim- 
secretar al Comitetu
lui orășenesc Gabro
vo al partidului, am 
alocat fonduri din ce 
în ce mai mari recon
strucției și moderni
zării întreprinderilor 
din oraș. In acest an, 
65 la sută din inves

tițiile capitale au a- 
ceastă destinație. In 
acest fel am reușit să 
micșorăm numărul 
locurilor de muncă cu 
circa o mie, în con
dițiile creșterii, în 
1975, a producției in
dustriale de 1,5 ori 
fată de 1970”.

în acțiunea de pre
gătire a aplicării ini
țiativei colectivului de 
la Ruse, întreprinde
rile din Gabrovo au 
descoperit însemnata 
rezerve, constînd în li
chidarea timpilor da 
stagnare a mașinilor 
ca rezultat al neajun
surilor în aproviziona
rea cu materii prime 
și materiale. Una din 
metodele ce vor fi ex
tinse este cea folosită 
de combinatul textil 
„Vasil Koralov" din 
oraș, care, organizînd 
sistematic întilniri cu 
furnizorii și benefi
ciarii săi, a reușit să 
înlăture, în mare par
te, deficiențele și 
greutățile de acest gen 
și să sporească coefi
cientul de utilizare a 
mijloacelor tehnice.

în contextul mari
lor sarcini care stau 
în fața economiei bul
gare — depășirea pre
vederilor planului cin
cinal și întimpinarea 
cu succes a celui de-al 
XI-lea Congres al 
P.C.B. — inițiativa 
muncitorilor din Ruse 
vine să răspundă che
mării partidului de a 
transforma anul 1975 
în „anul celor mai 
înalte realizări” — 
prin utilizarea inten
sivă a tehnicii, creș
terea productivității 
muncii și, pe această 
bază, a rentabilității 
producției.

C. AMARIȚE1
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FOTBAL
7+e

Au început pregătirile loturilor reprezentative
pentru meciurile cu echipele Scoției

După 30 de etape, în fruntea cla
samentului se menține echipa bucu- 
reșteană Dinamo, căreia ii mai sînt 
necesare două puncte (în ur
mătoarele patru meciuri !) spre a 
cuceri titlul de campioană națională.

Mult mai interesantă rămîne între
cerea pentru dreptul de înscriere la 
viitoarea ediție a „Cupei U.E.F.A.", 
drept pentru care concurează cu șan
se bune Universitatea Craiova — re
centă învingătoare a liderului — și 
A.S.A. din Tîrgu-Mureș, echipa cu 
cel mai mare număr de victorii în 
campionat, după Dinamo București. 
Prin prisma pozițiilor în clasament, 
mai au speranțe pentru a participa 
la reprezentarea peste hotare a fot
balului nostru echipele aflate acum 
pe locurile 4, 5 și 6. adică Steaua, 
F.C.M. Reșița și Olimpia. Observăm 
că cele trei formații din imediata 
vecinătate a liderului sint, totodată, 
și semifinaliste ale Cupei României, 
ceea ce înseamnă posibilități sporite 
pentru Universitatea Craiova, A.S.A. 
și Steaua de a fi prezente la toamnă 
într-una din competițiile europene 
intercluburi. Iată că pentru conduce
rile unor cluburi fruntașe se inten
sifică de pe acum preocupările în 
direcția întăririi formațiilor proprii, 
astfel ca acestea să intre, din primul 
tur al cupelor continentului, mai 
puternice ca în trecut, mai hotărite 
în realizarea unor performante de 
mult așteDtate.

Că există la echipele noastre în
semnate rezerve ne-o dovedește, 
printre altele, jocul celei mai con
tradictorii echipe din campionatul na
țional — echioa Steaua. într-o sin
gură repriză. Steaua este capabilă să 
înscrie 3—4 goluri — vezi meciul cu 
Sportul studențesc și cel mai recent 
cu F.C. Galați (patru goluri in șapte 
minute 1) — însă această forță de 
atac puțin obișnuită se dezlănțuie 
după cheful unor jucători și n-a do- 
bîndit 
sabilă

Dar
încă acea constantă indispen- 
performanței.
să lăsăm acum grijile pre-

ÎN CÎTEVA
ȘAH: Turneul Internațional 

feminin de la Timișoara
La Timișoara a început luni 

turneul internațional feminin de șah 
la care participă o serie de valoroa
se jucătoare in frunte cu campioana 
lumii, Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.). 
în prima rundă au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Gaprindaș
vili (U.R.S.S.) — Kasprzyk (Polo
nia) 1—0 ; Vujanovici (Iugoslavia — 
Baumstark (România) 0—1 ; 
sova (Bulgaria) 
(R. D. Germană) 
dintre jucătoarele 
și Teodorescu s-a 
Restul partidelor 
rupte.

1—0. 
românce 
încheiat 
au fost

Bori- 
Hoffmann 

Partida 
Makai 

remiză, 
între-

TENIS : Clasamentul F.l.L.T.
în urma rezultatelor înregistrate 

în turneul de la Hamburg, în clasa
mentul. „Marelui 
continuă să 
(Spania) cu 
Jan Kodes 
lermo Vilas 
puncte, Ilie 
puncte, Karl Meiler (R. F. Germa-

Premiu-F.I.L.T.”
conducă Manuel Orantes 
145 puncte, urmat de 
(Cehoslovacia) și Guil- 
(Argentina) — cite 80 

Năstase (România) — 70

R. P. UNGARA

„Educarea integrata" 
și o bibliotecă originală

zente și viitoare ale cluburilor noas
tre fruntașe, îndreptîhdu-ne atenția 
spre obiectivul principal de la sfirși- 
tul campaniei de primăvară a echi
pelor reprezentative — partidele 
România — Scoția din campionatul 
european înterțări. Ieri, la sediul fe
derației de fotbal s-au reîntîlnit di- 
namoviști și steliști, craioveni, tirg- 
mureșeni și jucătorii selecționați de 
la alte echipe, . uniți cu gîndul 
și dorința fierbinte de a da tot ce au 
mai bun echipelor naționale.

Pentru meciul de la 1 iunie din
tre primele reprezentative ale Româ
niei și Scoției, au intrat în pregătiri 
portarii Răducanu și Iorgulescu, fun
dașii Cheran. Sătmăreanu II. G. 
Sandu. Anghelini și Sameș, mijlo
cașii Dumitru, Dinu. Georgescu și 
Bălăci, înaintașii Crișan, Dobrin, 
Kun. Iordănescu, Lucescu și Marcu. 
Primul control medical a arătat o 
stare de sănătate bună ; Dobrin, Ior
dănescu și Dinu acuză reacc’dentftri 
ușoare, însă medicul Dumitru To- 
mescu consideră posibilă recuperarea 
jucătorilor menționați.

Dincolo, la lotul de tineret — care 
ieri a și plecat la Pitești pentru pre
gătirea meciului cu reprezentativa de 
tineret a Scoției (31 mai) — au fost 
aleși 17 jucători : Moraru. Purcaru — 
Purima, Zamfir (F.C. Argeș), Grigo- 
raș. Marin Florin, Smarandache, 
Hajnal — BBloni, Beldeanu, Mulțes- 
cu, Dumitriu IV — Troi, Atodiresei, 
Radu II, Marcel Răducanu și Năs- 
tase. Dintre aceștia, trei jucători se 
vor întoarce de la Pitești sîmbătâ 
seara și vor intra în componența lo
tului prim : Bâlâni, Purcaru și Pu
rima. Menționăm și faptul că în con
ducerea tehnică a lotului de tineret 
„sub 23 de ani” a fost numit încă 
un antrenor-adjunct, în persoana lut 
Emmerich Jenei de Ia clubul 
Steaua.

CAMPIONATE, 
COMPETIȚII, REZULTATE

FOTBAL • în divizia A, perfor
mera etapei a XXX-a : F.C. Argeș 
(2—0 la Cluj-Napoca, cu Universi
tatea). Celelalte rezultate : Steaua — 
F.C. Galați 6—2, Universitatea Cra
iova — Dinamo 3—0, Chimia Rm. 
Vîlcea — C.F.R. Cluj-Napoca 2—0, 
Politehnica Timișoara — Steagul 
roșu 2—2, Olimpia Satu-Mare — 
Sportul studențesc 4—1, A.S.A. Tg. 
Mureș — U.T.A. 2-1, F.C. Constan
ța — F.C.M. Reșița 2—0, Jiul — Po
litehnica Iași 0—1. în clasament, pe 
primele trei locuri : Dinamo (42 
puncte), Universitatea Craiova și 
A.S.A. Tg. Mureș (35 p), iar pe ulti
mele două — Universitatea Cluj-Na
poca (26 p) și F.C. Galați (25 p).

• în divizia B, după 28 de etape, 
liderii și secondanții lor sînt aceiași 
în toate seriile : S.C. Bacău (40 p) 
și Progresul Brăila (35 p) ; Rapid 
București (43 p) și Progresul Bucu
rești (38 p) ; F.C. Bihor (44 p) și Mi
nerul Baia Mare (37 p).

RUGBI • Rezultate din turneele 
finale ale campionatului primei di
vizii : pentru locurile 1—4 : Steaua — 
Farul 6—18, Dinamo — Știința Pe
troșani 24—8 ; pentru locurile 5—8 : 
Grivița roșie — Universitatea Timi
șoara 25—9, T.C.I. Constanța — Spor
tul studențesc 6—6.

ATLETISM n Cursa internaționa
lă de marș desfășurată în Capitală 
(55 de mărșăluitori din 12 țări) a fost 
ciștigată de H.G. Reimann (R.D.G.), 
urmat de I. Stănescu (Steaua) și 
J. Ornoch (Polonia),

TIR : „Cupa țârilor latine"
La Atena, în cadrul competiției 

internaționale de tir pentru „Cupa 
țărilor latine”, proba de armă liberă 
calibru redus 3x40 a fost ciștigată 
de țintașul român N. Rotaru, cu 1 155 
puncte. La pistol viteză primul loc 
a fost ocupat de Corneliu Ion (Româ
nia), cu 596 puncte.

Fără îndoială, ne a- 
fl-am într-o biblio
tecă deosebit de ori
ginală. In rafturi
le ce acoperă de jur 
împrejur pereții, nu 
se zăresc cărți, Ci 
un fel de borcane înal
te, flacoane închise er
metic în care se află 
conservate diverse or
gane umane. Fusese
răm avertizați mai 
înainte: printr-o in
venție aparținînd i- 
nițiatorului „bibliote
cii” — sau „muzeu
lui” cum mai este nu
mită aici această în
căpere — organele 
conservate își păstrea
ză pe timp nelimitat 
culoarea lor originală, 
pînă la cele mai fine 
nuanțe. Profesorul u- 
niversitar Romhănyi 
Gyorgy, cel care a în
ceput acum trei dece
nii, aici, la Pecs, a- 
ceastă migăloasă acti
vitate, privită în pri
mii ani ca o simplă 
„curiozitate” a unui 
savant, ne oferă de
talii despre cele rea
lizate pină acum.

— învățămintul nu 
își poate atinge adevă
rata menire dacă nu 
este strîns legat de 
viață, de cerințele con
crete ale specialității 
respective. Iată prin
cipiul care m-a deter
minat, încă din primul 
moment cind mi-am 
început cariera didac
tică și științifică, să 
caut cele mai eficiente 
modalități de a-1 face 
pe student să înțelea
gă că teoria și practica 
sînt două laturi Inse
parabile ale unui pro
ces unic. Așa s-a năs
cut, dacă vreți, și i- 
deea acestei biblioteci- 
muzeu...

Limbajul planșelor 
este sec. mulajele sînt 
moarte. Desigur, se 
mai încercase conser
varea unor organe, dar 
substanțele utilizate le

făceau să devină cenu
șii ori cafenii, le uni
formizau, astfel încit 
erau prca"puțin * su
gestive ca material di
dactic. Atunci am în
ceput cercetările și 
am găsit în cele din 
urmă compoziția chi
mică actuală, care nu 
numai că păstrează 
coloritul natural al 
organului, dar permite 
cercetătorului să desci
freze prin jocul nuan
țelor și afecțiunile 
respective.

Pentru fiecare bor-

1NSEMNARI 
DE CĂLĂTORIE

can, un istoric al bo
lii completează „fișa* 
clinică respectivă.

Dincolo de spectacu
losul ei, metoda apli
cată la Universitatea 
din Pecs se înscrie în
tr-o suită mai amplă 
de acțiuni, inițiate aici 
pe linia legării cît mai 
strînse a învățămîntu- 
lui de practică. în an
samblul lor, aceste ac
țiuni sînt cunoscute de 
specialiști sub numele 
de „educare integrată”, 
în Ungaria sînt patru 
facultăți de medicină. 
Dintre acestea însă 
doar Universitatea de 
știința medicale din 
Păcs, cu cei 1 400 de 
studenți ai săi, aplică 
de 4 ani sistemul edu
cării integrate.

De ce tocmai la 
Pecs ? Pentru că Uni
versitatea de aici be
neficiază de ample 
tradiții. Ea are peste 
600 de ani vechime, 
fiind aproape de ace
eași vîrstă cu univer
sitățile clasice din Eu
ropa. Aici, la Pecs, s-a 
format de-a lungul a- 
nilor o școală clasică

de medicină. în ace
lași timp, Universi
tatea din Păcs e și 
foarte tînără, cu nu
meroase clădiri noi, 
dotată cu laboratoare 
moderne. Pe măsura 
acestor înnoiri de or
din material, s-a im
pus noua metodă in- 
structiv-educativă : e- 
ducarea integrată.

— în educația inte
grată, precizează se
cretarul general al U- 
niversității. dr. Hajnal 
Jdzsef, toate discipli
nele, simultan, ana
lizează o anumită 
parte a corpului ; și 
chirurgul, și anato
mistul. si fiziologul, si 
toți ceilalți prezintă 
noțiunile studenților, 
din punctul de vedere 
al propriei speciali
tăți. S-au eliminat ast
fel paralelismele în
tre catedre, profesorii 
au trebuit să elabore
ze cursuri noi. s-a eli
minat din programă 
ceea ce era perimat, 
contribuind astfel la 
evitarea supraîncăr
cării studenților. Dar 
consecința cea mal 
importantă a fost în
tărirea legăturii cu 
practica a învătămîn- 
tului nostru. Perso
nal, cunosc experiența 
bogată în acest sens 
a Colegilor noștri din 
România. O apreciez 
mult si de aceea în 
soluțiile adontate aici 
ne-am inspirat și din 
ce<“a ce am văzut cu 
prileiul schimburilor 
de exnerien*ă în țara 
dumneavoastră.

în „biblioteca” de 
organe, studenții stau 
aplecați în continuare 
asupra microscoapelor, 
își notează conștiincios 
cele observate. Edu
carea integrată își va 
arăta din plin roadele.

Radu CONSTAN- 
TINESCU

Valeriu M1RONESCU

RÎNDURI
nia) — 46 puncte, Roger Taylor (An
glia) — 42 puncte, Paolo Bertolucci 
(Italia), John Newcombe (Australia) 
și Onny Parun (Noua Zeelandă) — 
40 puncte și Patrick Proisy (Franța) 
— 32 puncte.

ATLETISM» Crește nivelul 
rezultatelor internaționale
Cu prilejul unui concurs desfășu

rat la Jyvaskyla (Finlanda), atletul 
finlandez Hannu Siitonen a stabilit 
cea mai bună performanță mondială 
a sezonului în proba <’ 
suliței, cu rezultatul de 
locul secund S-a clasat 
mondial, vest-germanul 
fermann — 84,70 m.

*
Concursul internațional de de

catlon desfășurat la Pliezhausen 
(R. F. Germania) s-a încheiat cu 
victoria atletului vest-german Guido 
Kratschmer, care a totalizat 8 005 
puncte. Pe locul doi s-a clasat spor
tivul român Vasile Bogdan — 7 727 
puncte, Miiller — 7 528 puncte, Hel
mut Kammermeier — 7 465 puncte.

de aruncarea 
> 90,22 m. Pe 

recordmanul 
Klaus Wol-

POPASURI
Una din cele 'mai frumoase u- 

nități turistice construite in ul
timul timp de cooperația de 
consum, intr-un decor natural 
atrăgător, este hanul „Gura Mo- 
țrului” din județul Mehedinți. 
Situat în apropierea orașului 
Filiași, pe șoseaua București — 
Timișoara, noul han oferă nu
meroșilor săi oaspeți din țară 
și de peste hotare condiții din
tre ceie mai bune de popas și 
recreere. Ei dispune de camere 
confortabile (fiecare avînd du
șuri cu apă caldă și grup sani
tar propriu), precum și de un 
restaurant, o cramă și căsuțe 
camping. Aceleași condiții de 
găzduire le asigură — tot în ju
dețul Mehedinți — motelul „Ba
lota", amplasat Ia numai 12 km 
de Drobeta Turnu-Severin.

Cele două unități sînt bine 
gospodărite, avînd fiecare cite 
o stupină proprie, stină, cres
cătorie de păsări etc. Oaspeții 
pot servi, Ia restaurantele aces
tora, preparate culinare gus
toase, specifice bucătăriei locale, 
la prețuri convenabile.

TURISTICI IN 1UDEȚUL MEHEDINȚI

in fotografie: hanul turistic „Gura Motrului"
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Premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, Ciu En-lai, a primit 

delegația guvernamentală română

Președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, 
a sosit la Alger

Convorbiri in problemele dezvoltării relațiilor 
economice dintre România și R. F. Germania

PEKIN 26 (Agerpres). — în ziua de 
25 mai, tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, care conduce 
delegația guvernamentală la inaugu
rarea expoziției industriale a Româ
niei la Pekin, a fost primit de tova
rășul Ciu En-lai. vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze.

Au participat Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat, Ken Piao, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, șeful secției relații ex
terne a C.C. al P.C. Chinez, Li Cian, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, mi
nistrul comerțului exterior.

La întrevedere au fost prezent! 
Nicolae Gavrilescu. ambasadorul 
României la Pekin, și Vasile Șandru, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Tovarășul Paul Niculescu a trans
mis din partea secretarului general 
al Partidului Comupist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
conducerii de partid și de stat a 
României, un cald mesaj de salut și 
cele mai bune urări de sănătate pre
ședintelui Mao Tzedun, premierului 
Ciu En-lai, celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, pre

cum și urări de fericire și prosperi
tate întregului popor chinez.

Mulțumind, tovarășul Ciu En-lai 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii de partid și de 
stat a României, poporului român, 
din partea președintelui Mao Tzedun, 
a sa personal și a celorlalți condu
cători de partid și de stat chinezi, 
un salut prietenesc, calde urări de 
sănătate și fericire.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de prietenie.

★
Tovarășul Li Sien-nien a oferit în 

saloanele Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari o masă în 
cinstea delegației guvernamentale 
române.

Au participat Ken Piao, Li Cian, 
Geou Jung-tzin. ministrul învățămîn- 
tului, și alte oficialități chineze.

Li Sien-nien și Paul Niculescu au 
toastat pentru dezvoltarea multilate
rală a prieteniei și colaborării fră
țești dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză, dintre cele 
două popoare, în sănătatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a președin
telui Mao Tzedun, a premierului 
Ciu En-lai. a celorlalți conducători 
de partid și de stat români și chi
nezi.

ALGER 26 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Președintele Re
publicii Populare Democrate Coreene, 
Kim Ir Sen, a sosit, luni la amiază, 
la Alger, într-o vizită oficială, la in
vitația președintelui Algeriei, Houari 
Boumediene.

La scurt timp după sosire, preșe
dinții Kim Ir Sen și Houari Boume
diene, împreună cu persoanele 
oficiale ale celor două delega
ții au început convorbirile ofi
ciale.

ORIENTUL APROPIAT
O Demisia guvernului libanez • Declarațiile unor șefi de stat 

® Incidente israeliano-libaneze

CONTACTE ROMÂNO-BRAZILIENE 
în probleme privind adîncirea cooperării

BEIRUT. — Primul ministru al gu
vernului libanez, Nureddin. Rifai, a 
prezentat, luni, președintelui repu
blicii, Suleiman Frangieh, , demisia 
guvernului său, format doar cu trei 
zile în urmă și care avea in compo
nența sa șase militari și doi civili. 
Șeful statului libanez a acceptat de
misia, cerînd însă guvernului să-și 
îndeplinească funcțiile pînă la for
marea noului cabinet.

După inmînarea demisiei, Nured
din Rifai a declarat că „există o 
oarecare îmbunătățire a situației, 
care face sarcina guvernului ce va 
prelua puterea mai puțin dificilă".

*
WASHINGTON — într-un in

terviu acordat ziarului „Washing
ton Post", regele Khalid al Ara- 
biei Saudite a declarat că țara 
sa va recunoaște dreptul Israelului 
Ia existență, cu condiția retragerii 
totale a forțelor acestuia de pe teri
toriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967 și a stabilirii unui 
stat palestinean, informează agenția 
Reuter. „Ne facem datoria față de 
statele arabe frățești și ne vom În

deplini, de asemenea, obligațiile 
noastre față de un stat palestinean, 
imediat ce acesta va fi stabilit", a 
declarat suveranul saudit.

*

PARIS. — Luînd cuvîntul în ca
drul unui dineu oferit în onoarea 
emirului Kuweitului, șeicul Sabah 
Al-Salem Al-Sabah, aflat în vizită 
oficială în Franța, președintele Va
lery Giscard d’Estaing a reafirmat 
poziția țării sale în favoarea drep
tului poporului palestinean de „a 
dispune de o patrie proprie" — trans
mite agenția France Presse.

*

BEIRUT — O formație israeliană 
compusă din 100 militari a pătruns 
luni dimineața în zona localității Eita 
Al Shab din sudul Libanului — a a- 
nunțat un purtător de cuvînt militar 
la Beirut. Artileria libaneză a intrat 
în acțiune pentru a obliga forțele 
infiltrate să se retragă. Elementele 
care au pătruns pe teritoriul Liba
nului s-au retras sub acoperirea ar
tileriei israeliene, care a deschis, la 
rindul ei, focul.

BONN 26 — Corespondentul nos
tru transmite : Tovarășii Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Vasile Pungan, consi
lier al președintelui Republicii So
cialiste România, care se află într-o 
vizită în Republica Federală Germa
nia, Ia invitația cancelarului federal, 
Helmut Schmidt, au avut luni o în
trevedere cu ministrul federal al e- 
conomiei, Hans Friederichs. în cursul 
întrevederii au fost abordate proble
me referitoare la stimularea dezvol
tării în continuare a schimburilor 
comerciale și a cooperării economice 
dintre Republica Socialistă România 
și R. F. Germania în interesul ce
lor două țări, al colaborării interna
ționale.

La întrevedere au participat am
basadorul României la Bonn, Ion

Morega, și ambasadorul R.F.G. la 
București, Erwin Wickert.

★
în cursul zilei de duminică, tova

rășii Ștefan Andrei și Vasile Pun
gan au avut o întrevedere cu Hans- 
Dietrich Genscher, vicecancelar și 
ministru al afacerilor externe al 
R.F.G., președintele Partidului Liber 
Democrat. S-a efectuat un schimb de 
păreri în legătură cu dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de colaborare 
dintre România și R. F. Germania, 
precum și asupra unor probleme in
ternaționale. Au fost abordate, de a- 
semenea, aspecte ale raporturilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Liber Democrat. Hans-Die- 
trich Genscher a acceptat să facă, în 
viitorul apropiat, o vizită în Româ
nia.

DE PRETUTINDENI
• LIMBA GUECHUA. 

împreună cu spaniola, limba 
quechua — graiul indienilor din 
Anzi — va deveni, curînd, 
limbă oficială, anunță presa pe
ruană. Limba quechua, limbă 
vie și bogată, a avut un rol 
foarte important în procesul de 
unificare organizatorică și eco
nomică a imperiului incașilor, 
cu o strălucită civilizație mate
rială și spirituală, și continuă 
să fie vorbită de descendenții 
acestora care populează, în 
special, zonele de munte din 
Peru.

Încheierea conferinței P. C. Francez 
asupra crizei economiei capitaliste

BRASILIA 26 (Corespondentul A- 
gerpres). — Aflat la Brasilia cu pri
lejul celei de-a IlI-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-braziliene, Ni
colae Ionescu, ministru secretar de 
stat în Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, a fost primit de Alysson 
Paulinelli, ministrul agriculturii și

silviculturii, și de Severo Gomes, 
ministrul industriei și comerțului. 
Au fost abordate aspecte ale coope
rării româno-braziliene în domeniile 
agriculturii, silviculturii și în dife
rite sectoare ale siderurgiei, indus
triei chimice și petrochimice, pre
cum și unele chestiuni ■ legate de 
schimburile comerciale bilaterale.

REPUBLICA VIETNAMULUI DE SUD

Măsuri pentru reconstrucția economică 

și întărirea puterii revoluționare
SAIGON „Orașul Ho Și Min" 26 

(Agerpres). — Luni și-a reluat acti
vitatea cea de-a 193-a întreprindere 
din Saigon „Orașul Ho Și Min". 
Repunerea rapidă în funcțiune a 
unităților productive este posibilă 
atit datorită măsurilor revoluționare 
ale organelor puterii pentru recon
strucția economică, cit și creării in 
aceste întreprinderi a unor noi or
ganizații sindicale.

în capitală a avut loc o întîlnire 
Intre conducătorii Frontului Națio
nal de Eliberare și foștii deținuți

politici din timpul regimului mario
netă. Luind cuvîntul in fața patrio- 
ților, Nguyen Thi Dinh, președinta 
organizației „Uniunea femeilor pen
tru eliberarea Vietnamului de sud", 
a mulțumit tuturor organizațiilor 
obștești și poporului din Vietnamul 
de sud pentru eroismul de care au 
dat dovadă in lupta împotriva foș
tilor dictatori, pentru bărbăție și 
credință față de cauza revoluției. Ea 
a adresat un apel foștilor deținuți 
politici de a se situa în primele rîn- 
duri ale luptei pentru întărirea pu
terii revoluționare.

„laosul se îndreaptă spre reconcilierea generală"
Un interviu al premierului Suvanna Fuma

PARIS 26 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului „Le Mon
de", primul ministru al guvernului 
de coaliție din Laos, prințul Su
vanna Fuma, a apreciat că țara sa 
„se îndreaptă spre reconcilierea ge
nerală". După ce a amintit că înce
tarea focului este în vigoare de do* 
ani și că Guvernul Provizoriu de 
Uniune Națională a fost constituit cu 
peste un an în urmă, el a arătat : 
„A sosit timpul să ne gîndim la

reunificarea administrațiilor. Pînă 
acum, din cauza necesității asigurării 
unanimității cabinetului, a trebuit să 
discut cu anumiți miniștri care 
erau ezitantă Acum, cind au părăsit 
guvernul, integrarea va avea loc în 
mod rapid".

Răspunzînd la o întrebare privind 
șansele de aplicare a unei politici 
de neutralitate în sud-estul asiatic, 
Suvanna Fuma a declarat că această 
politică este necesară.

BONN

PIAȚA COMUNĂ

REUNIUNEA MINIȘTRILOR DE EXTERNE Al „CELOR NOUĂ-
DUBLIN 26 (Agerpres). — Mi

niștrii afacerilor externe ai celor 
nouă țări membre ale Pieței comu
ne s-au reunit, luni, la Dublin, pen
tru a dezbate o serie de chestiuni 
cu caracter economic. Președintele 
Consiliului ministerial al C.E.E., 
Garret Fitzgerald, ministrul de exj 
terne al Irlandei, a fost autorizat sa 
comunice guvernului portughez, în 
cursul vizitei pe care o va între
prinde la Lisabona, că Piața co
mună este de acord să studieze a- 
cordarea de ajutoare Portugaliei. 
Participanții la reuniune au con
venit asupra organizării, în viitorul 
apropiat, de convorbiri cu Portuga
lia atit pe tema dezvoltării schim
burilor comerciale, cit și referitor 
la cooperarea financiară și indus
trială, modernizarea agriculturii 
portugheze, asigurarea de condiții

mai bune de muncă pentru portughe
zii angajați în țările comunitare.

Miniștrii afacerilor externe ai ță
rilor membre ale C.E.E. au exami
nat, cu titlu preliminar, un proiect 
de rezoluție prezentat de Belgia, cu 
privire la materiile prime. Proiectul 
urma să fie prezentat, în numele 
Pieței comune, la reuniunea ministe
rială a O.E.C.D., care va începe 
miercuri la Paris. întrucît miniștrii 
de externe ai „celor nouă" nu au 
fost de acord cu elaborarea unui 
punct de vedere comun in proble
ma materiilor prime, Belgia și-a 
retras proiectul de rezoluție.

Miniștrii de externe ai „celor 
nouă" au hotărît organizarea, în zi
lele de 24 și 25 iunie, la Luxemburg, 
a unei reuniuni cu reprezentanții 
guvernului cipriot, pentru a discuta 
problema asocierii acestei țări la 
C.E.E.

PARIS 26 — Corespondentul nos
tru transmite : La Nanterre au luat 
sfîrșit lucrările Conferinței organi
zate de Partidul Comunist Francez 
pe tema : „Criza societății franceze 
— criza în lumea capitalistă".

Luînd cuvîntul la încheierea dez
baterilor, George Marchais, secretar 
general al P.C.F., a evidențiat faptul 
că actuala criză are un caracter glo
bal. de structură, fiind diferită și 
mult mai profundă decît criza din 
anii 1929—1933. „Lucrările efectuate 
de cercetătorii marxiști asupra fluc
tuațiilor economiei capitaliste — a 
spus el — au arătat că aceste feno
mene — mai ales cele legate de su- 
praacumularea capitalului — au fost 
la originea tuturor perioadelor de 
criză. Dar ceea ce este nou este 
amploarea și caracterul lor durabil, 
este faptul că ele intervin sub do
minația capitalismului monopolist de 
stat și pun în cauză structurile și 
mecanismele acestui sistem". „Siste
mul capitalist actual — a arătat el 
în continuare — nu mai este capa
bil să răspundă nevoilor născute din 
dezvoltarea umanității și a căror sa
tisfacere constituie o necesitate o- 
biectivă pentru continuarea acestei 
dezvoltări".

Analizînd apoi manifestările crizei 
în Franța, Georges. Marchais a vor
bit despre rolul societăților multina
ționale, subliniind „întrepătrunderea 
tot mai strînsă între stat și mono
poluri, acțiunea lor coordonată, care 
constituie un aspect specific al capi
talismului în stadiul său actual".

Constatînd în continuare că feno
menele de criză au drept consecință 
scăderea nivelului de viață a milioa
ne de familii muncitorești, secretarul

general al P.C.F. a enumerat o serie 
de măsuri economice și sociale ab
solut necesare în vederea remedierii 
situației.

Georges Marchais a subliniat în 
încheiere importanța uniunii partide
lor de stînga, a tuturor forțelor de
mocratice. „Politica de uniune re
prezintă pentru partidul nostru o 
politică de principiu pe care o apli
căm cu atît mai multă îndrăzneală 
cu cit necesitățile și posibilitățile 
momentului sînt mai mari".

GENEVA

Succese ale stîngii 
în alegerile cantonale
GENEVA 26 (Agerpres). — Parti

dul Elvețian al Muncii a repurtat un 
succes important în alegerile pentru 
consiliile administrative — organele 
executive — ale orașelor și comune
lor din cantonul Geneva. In cadrul 
scrutinului desfășurat la Geneva, cel 
mai mare număr de voturi a fost 
obținut de reprezentantul acestui 
partid. Roger Daflon. Partidul Elve
țian al Muncii a participat în cadrul 
frontului unit al forțelor de stînga. 
Programul candidaților stîngii s-a 
axat pe lupta pentru apărarea inte
reselor oamenilor muncii, împotriva 
creșterii costului vieții și șomajului.

BBBBOBBBB O O B O

agențiile de presă
Simpozion O.N.U. La San

Francisco (S.U.A.) se desfășoară cel 
de-al II-lea simpozion organizat sub 
auspiciile O.N.U. cu privire la dez
voltarea și exploatarea resurselor 
geotermice. Participă experți din 50 
de țări, care și-au propus să dezba
tă problemele privind gradul de u- 
tilizare a resurselor geotermice, 
precum și pe cele legate de fabrica
rea echipamentului industrial nece
sar pentru exploatarea acestor re
surse.

Consultările dintre liderii 
partidelor social-democrate 
din Austria, R.F. Germania și Sue
dia — Bruno Kreisky, Willy Brandt 
și Olof Palme — au luat sfirșit la 
Viena. Reuniunea a fost consacrată 
unui schimb de păreri asupra prin
cipalelor aspecte ale actualității in
ternaționale.

în apărarea drepturilor 
femeilor britanice. AProxima- 
tiv 6 000 de oameni ai muncii au
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PARIS

transmit:
participat duminică în capitala bri
tanică la o demonstrație organizată 
in apărarea drepturilor femeilor. 
Acțiunea s-a încheiat printr-un mi
ting de masă desfășurat în piața 
Trafalgar, la care a luat cuvîntul, 
între alții, secretarul general al Con
gresului sindicatelor britanice, Len 
Murray.

Perspectiva unei „redresări 
temperate"

în mod periodic, cele 
cinci institute de cer
cetări economice din 
Republica Federală 
Germania elaborează 
rapoarte privind situa
ția economiei mondia
le și a celei vest-ger- 
mane. Deoarece aceste 
rapoarte sînt folosite 
de guvernul de la 
Bonn pentru orien
tarea politicii sale eco
nomice, opinia publică 
de aci urmărește întot
deauna cu interes apa
riția lor.

Zilele acestea a fost 
dat publicității Rapor
tul institutelor privi
tor la conjunctura e- 
conomiei occidentale și 
a celei vest-germane 
la începutul primăverii 
anului 1975, Chiar în 
introducerea documen
tului se arată că în se
mestrul de iarnă 1974/ 
1975 „conjunctura s-a 
Înrăutățit în mod vizi
bil în Europa Occiden
tală". Concretizînd la 
economia vest-germa- 
nă, raportul scrie : „In 
Republica Federală 
Germania, evoluția e- 
conomiei a fost influ
ențată în mod hotărî- 
tor de factorii rece- 
sivi ; produsul social 
real a scăzut puternic, 
pentru a doua oară de 
la efectuarea reformei 
monetare ; șomajul to
tal și parțial a sporit 
continuu". Efectele 
recesiunii și-au găsit 
expresie în' scăderea 
investițiilor, reducerea 
cererii externe de bu
nuri de investiție, creș
terea șomajului.

în ce privește inves
tițiile interne, raportul

arată că acestea au 
scăzut „dată fiind in
certitudinea în privin
ța evoluției ulterioare 
a economiei". Referi-, 
tor la stagnarea expor
turilor de bunuri de 
investiții, după ce se 
menționează că totuși 
exporturile de acest 
gen au crescut către 
țările socialiste și că
tre țările producătoare 
de petrol, se precizea
ză că scăderea gene
rală înregistrată se da- 
torește „în mod hotă- 
rîtor efectelor recesiu
nii, care s-a adîncit în 
aproape toate țările 
occidentale industria
le".

Citînd cifrele de an
samblu care caracteri
zează acest proces de 
slăbire a conjuncturii, 
raportul arată că pro
ducția industrială vest- 
germană a suferit o 
scădere evaluată la 10 
la sută, iar șomajul to
tal a atins cifra de a- 
proape 1,2 milioane 
persoane, ceea ce în
seamnă peste 5 la sută 
din totalul forței de 
muncă.

în ce privește evo
luția viitoare a econo
miei vest-germane, ra
portul institutelor de 
cercetări economice 
prevede o apropiată 
revenire — probabil 
încă în vara lui 1975 
sau cel mai tîrziu în 
toamna acestui an. Cu 
alte cuvinte, o depăși
re a fazei de recesiune 
și intrarea într-o fază 
de înviorare a ciclului 
economic. Problema 
este, după opinia ex
primată In raport.

„cind și cit de puter
nică va fi reînviora- 
rea", deoarece o reve
nire prea puternică ar 
putea determina o 
reîntoarcere la in
flația din anii pre
cedent și care abia 
a fost temperată spre 
sfîrșitul anului 1974. 
Dar, chiar și în condi
țiile unei înviorări 
„temperate", raportul 
estimează că prețurile 
vor crește în medie cu 
7 la sută in 1975. In- 
trucît veniturile brute 
ale salariaților ar urma 
să sporească, în cel 
mai bun caz, doar cu 
6 la sută, rezultă că 
o nouă scădere a 
veniturilor reale este 
iminentă. Atrag aten
ția, de asemenea, ci
frele referitoare la 
faptul că în vreme ce 
productivitatea muncii 
ar urma să sporească 
într-un ritm mediu a- 
nual de 4 la sută, nu
mărul persoanelor o- 
cupate în economie va 
scădea cu 2,5 la sută. 
Astfel, în ciuda învio
rării se prevede că șo
majul total se va men
ține la o cotă ridicată : 
peste 900 mii persoa
ne, respectiv 4 la sută 
din forța de muncă. 
Din prognozele insti
tutelor de cercetări e- 
conomice din R.F.G. 
rezultă, prin urmare, p 
că ieșirea din recesiu
ne se va face în con
dițiile unui șomaj ri
dicat și ale unei scă
deri a veniturilor 
reale ale salariați
lor.

N. S. STANESCU

Un subiect de vie îngrijorare: 
locurile de muncă pentru tineri

DAMASC 26 (Corespondentul 
nostru transmite) : In cadrul 
„Zilelor artei românești", la Mu
zeul national din Damasc a 
avut loc vernisajul unei expozi
ții de artizanat și artă decorati
vă românească. Au participat 
Fawzi Khayali, ministrul cul
turii și orientării naționale, oa
meni de artă din Damasc, zia
riști, șefi de misiuni diplomati
ce. A fost de față Emilian Man- 
ciur, ambasadorul României la 
Damasc. In acest cadru și-a în
ceput turneul in Siria ansam
blul folcloric „Călușul" din 
Scornicești-Olt, prezentind un 
spectacol in orașul Alep.

• „MATERIALE DI
DACTICE" CVADRIMI- 
LENARE. în cursul săpături
lor efectuate pe vatra anticului 
oraș Isin, la 200 km sud-est de 
capitala irakiană Bagdad, a fost 
scoasă la iveală o clădire com
pusă din 11 încăperi care, după 
toate probabilitățile, adăpostea, 
in primul sfert al mileniului al 
II-lea î.e.n., o școală. Deosebit 
de prețioase pentru arheologi și 
istorici sînt „materialele didac
tice" și ustensilele școlarilor de 
acum patru milenii descoperite 
aici : tăblițe de scris, precum și 
un mic laborator de confecțio
nare a acestor tăblițe.

• DECĂDEREA LUI 
„TARZAN". Cunoscutul ac
tor de film Johnny Weissmul
ler, celebrul interpret al lui 
Tarzan și, în același timp, de
ținător, in trecut, a zeci de re
corduri ale lumii la natație, a 
ajuns intr-o situație tristă. Abia 
restabilit după un infarct, s-a 
văzut nevoit să se angajeze la 
un „night-club" din Las Vegas, 
unde îi revine sarcina să întim- 
pine clienții la intrare și să le 
stringă mina : de asemenea, 
este obligat să se pozeze cu a- 
ceștia pentru albumul de fami
lie. Iată o dovadă grăitoare a 
condițiilor precare, adesea umi
litoare, în care sînt nevoite 
să-și ducă existența în pragul 
bătrîneții' multe fosțe celebrități 
ale artei din lumea occidentală.

în perioada marilor 
călduri, in antica Romă 
oamenii se odihneau. 
Verbul din latina 
populară „caumare" 
se află la originea cu- 
vîntului de azi, ase
mănător in limbile de 
origine lgtină, „șo- 
mare". Dar cine mai 
poate face vreo legă
tură între odihna ne- 
păsătoare a romanilor 
de acum 2000 de ani și 
omul de azi privat de 
muncă și aruncat pe 
drumuri, apăsat de 
lipsuri și înfricoșat de 
viitor ?

Și totuși, apropierea 
verii adaugă, din cu 
totul alte motive, noi 
surse de neliniște și 
îngrijorare în viața a 
mii și mii de familii. 
Este vorba de marele 
contingent de tineri, 
circa 600 000, care, o- 
dată cu încheierea anu
lui de învățămînt, vor 
inunda, pur și simplu, 
piața muncii. Cum, 
unde și cînd vor găsi 
o slujbă ? Cine le va 
asigura un loc de 
muncă, de vreme ce, 
conform cifrelor ofi
ciale, Franța numără 
azi aproape 800 000 
șomeri ? Sînt întrebă
rile cu care o întreagă 
promoție pășește din 
amfiteatrele școlii în 
arena brutală a vieții.

Iată cazul unei ti
nere. în vîrstă de 19 
ani. așa cum il rela
tează ea însăși într-o 
scrisoare adresată zia
rului „Le Monde" : 
„M-am înscris Ia ofi
ciul brațelor de muncă 
în luna iulie, anul tre
cut. Am trimis scrisori 
la uzine și laboratoare 
din întreaga țară. Am 
cheltuit aproape 500 
franci pe anunțuri și

corespondență. De luni 
de zile sint in căutarea 
unui serviciu. Nu sint 
singura. Colegele mele 
de clasă, care și-au 
luat bacalaureatul, ca 
și mine, in luna iunie, 
sînt de asemenea șo
mere".

Recent, ministrul 
muncii din Franța de
clara : „Problema nr. 1 
este locul de muncă al 
tinerilor. La ora ac
tuală 45 Ia sută din 
cei ce solicită o slujbă 
au sub 25 de ani".

Recunoscută oficial 
ca una din cele mai 
grave probleme econo
mice și sociale, crește
rea șomajului în rîn- 
durile tineretului con
stituie un subiect de 
îngrijorare pentru o- 
pinia publică. într-un 
singur an cererile de 
muncă provenind de 
la persoane sub 25 de 
ani au crescut cu 77 la 
sută. Din totalul tine
rilor șomeri, 65 la sută 
sînt fete. Desigur, fe
nomenul ar putea fi 
atribuit situației eco
nomice generale din 
lumea capitalistă. O 
statistică dată publici
tății în ultima săptă- 
mînă de „Organizația 
de cooperare și dezvol
tare economică" arăta 
că în ultimele șase 
luni producția din 
S.U.A., R.F. Germania, 
Japonia, Franța și Ita
lia a înregistrat scă
deri între 10 și 20 la 
sută, iar numărul șo
merilor s-a dublat, a- 
tingînd cifra de 14 mi
lioane de persoane în 
cele cinci țări. Studiul 
citat consideră însă că, 
în afara acestei con
juncturi. șomajul tine
retului constituie un 
fenomen structural, în

trucît el reprezintă o 
tendință cronică ma
nifestată de-a lungul 
ultimului deceniu. 
Astfel, la factorii eco
nomici, studiul adaugă 
o serie de factori so
ciali și educativi, sub
liniind incapacitatea 
sistemului de învăță- 
mînt de a pregăti ti
neretul pentru o acti
vitate profesională 
concretă.

Răspunzînd acelorași 
preocupări, comitetul 
de legătură al partide
lor de stînga din 
Franța a anunțat în
tr-un comunicat, pu
blicat la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, decizia 
comuniștilor, socialiști
lor și radicalilor de 
stingă de a continua și 
lărgi campania comu
nă de luptă împotriva 
șomajului prin acțiuni 
de amploare. Direct in
teresat în aceste ac
țiuni revendicative, ti
neretul francez se si
tuează în primele rîn- 
duri ale luptei. Astfel, 
din inițiativa mișcării 
tineretului comunist, 
delegații sosite din 21 
de regiuni ale țării, 
formate din muncitori 
și șomeri, vor depune 
la ministerul muncii 
cereri de serviciu. Ac
țiunea desfășurată zi 
de zi va dura aproxi
mativ o lună, atrăgînd 
atenția guvernului și 
a opiniei publice asu
pra „promoției celor 
609 000“ — după cum 
o denumește un ziar 
parizian — promoție 
care vine să îngroașe 
în această vară rîndu- 
rile, și așa atît de 
largi, ale șomerilor.

Paul 
DIACONESCU

Guvernul Maltei va conti-
nua să promoveze o politică de

nealiniere — a declarat premierul 
Dom Mintoff, în discursul rostit Ia 
încheierea lucrărilor conferinței a- 
nuale a Partidului laburist, de gu- 
vernămint. In discursul său, premie
rul Mintoff a reliefat importanța 
măsurilor adoptate in ultimii patru 
ani de guvernul laburist din țara sa, 
apreciind că ele au avut ca efect 
consolidarea economiei naționale.

Ministrul columbian al 
muncii, Maria Elpna de Crovo. a 
făcut cunoscut că forurile compe
tente au aprobat un proiect de le
ge în virtutea căreia, pentru prima 
dată, comunitățile indigene vor be
neficia in scurt timp de asigurări 
sociale.

Veteran al războiului ci
vil din Spania 31 mișcării de 
rezistență franceze, Emidio Guerrei- 
ro a fost ales secretar general în 
exercițiu al Partidului Popular De
mocrat din Portugalia. Guerreiro 
preia atribuțiile lui Francisco Sa Car- 
neiro, supus recent unei intervenții 
chirurgicale.

Șeful statului sudanez, 
Gaffar Numeiri, a declarat că alege
rile prezidențiale vor avea loc îna
inte de octombrie 1977 și vor fi pre
cedate de organizarea unui scrutin 
pentru desemnarea noilor cadre de 
conducere ale Uniunii Socialiste Su
daneze, partidul de guvernămînt.

• O FURTUNĂ DE O 
DEOSEBITĂ INTENSITA
TE, însoțită de ploi torențiale 
și grindină, s-a abătut, în noap
tea de duminică spre luni, asu
pra regiunii din jurul orașului 
Pavia, din nordul Italiei. Șo
seaua națională care traversea
ză provincia Emilia a fost aco
perită cu un torent de aproape 
trei metri de apă. Un automo
bil, în care se aflau două per
soane, a fost luat de torent, pa
sagerii pierzîndu-și viața. Au 
fost avariate și alte vehicule. 
Totodată, grindina a distrus su
prafețe întinse cultivate cu viță 
de vie, apreciindu-se că recol
ta acestui an în regiune este 
pierdută, iar producția compro
misă cel puțin pentru doi sau 
trei ani. Pagubele provocate 
culturilor în această zonă sînt 
apreciate la circa șapte miliar
de lire.

• „RESPECT FATĂ DE 
VIAȚĂ". In R. F. Germania ’ 
vor fi emise, intr-un tiraj de 
8 milioane exemplare, monede 
în valoare de 5 mărci purtînd 
efigia ginditorului umanist me
dicul Albert Schweitzer, care 
și-a petrecut o bună parte din 
viață în Gabon, unde a înteme
iat și condus vestitul spital de 
la Lambarăne. Emisia va fi pri
lejuită de împlinirea a 100 de 
ani de la nașterea marelui om 
de știință. Inscripția de pe mo
nedă va fi „Albert Schweitzer 
1875—1975“ — „Respect față de 
viață".
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Cuplarea navei cosmice „Soiuz-18" cu stația 
automată „Saliut-4“

MOSCOVA 26 (Agerpres). — „Bi
ne ați venit in casa noastră comu
nă". Aceasta a fost urarea găsită 
de Piotr Klimuk și Vitali Sevas- 
tianov cînd au trecut din „Soiuz- 
18" in compartimentele stației or
bitale „Saliut-4“. Ea a fost lăsată 
de primii locuitori ai „apartamen
tului cosmic", Alexei Gubarev și 
Gheorghi Greciko, care l-au pără
sit la 9 februarie, după o lună de 
activitate in spațiul extraterestru. 
Acum la bordul lui „Saliut-4" se 
află cea de-a doua expediție cos
mică sovietică.

Transmițând un reportaj al cu
plării in Cosmos a celor două ve
hicule spațiale, agenția T.A.S.S. 
relatează că întregul proces al a- 
propierii și joncțiunii dintre „So- 
iuz" și „Saliut" s-a desfășurat in 
momentul cind cele două nave cos
mice se aflau in zona de umbră a 
Pămintului

Luni dimineața, după micul de
jun, cosmonauții au trecut la înde
plinirea programului — deconser- 
varea stației, verificarea sistemelor 
de bord, pregătirea aparaturii ști
ințifice pentru cercetări.

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru siderurgie
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Intre 

20 și 24 mai 1975, la Moscova a avut 
loc cea de-a 45-a ședință a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru side
rurgie.

Examinînd stadiul îndeplinirii ac
țiunilor din Programul complex re
feritoare Ia industria siderurgică, 
comisia a constatat că acestea se 
îndeplinesc în termenele stabilite.

La ședința comisiei au fost exami
nate rezultatele tratativelor dintre 
țările interesate privind construirea, 
prin eforturi comune, pe teritoriul 
României a unor capacități pentru 
producția de țevi de înaltă rezistență 
pentru forajul la adîncime. A fost, 
de asemenea, examinată problema 
privind colaborarea țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul producției 
țevilor de sortiment petrolier de 
înaltă rezistență pentru săparea de 
sonde la adîncimi pînă Ia 7 000 metri.

Comisia a adoptat direcțiile prin
cipale ale dezvoltării colaborării ță
rilor membre ale C.A.E.R. în dome
niul producției de articole metalice 
mărunte, a examinat probleme re
feritoare la nivelul productivității

muncii în producția de laminate și a 
stabilit recomandări corespunzătoare 
în aceste domenii.

Examinînd stadiul îndeplinirii, în 
1974, în țările membre ale C.A.E.R. 
și în R.S.F.I., a recomandărilor or
ganelor C.A.E.R. în domeniul indus
triei siderurgice, comisia a constatat 
că realizarea acestora contribuie la 
satisfacerea mai deplină a necesită
ților de materii prime feroase, fero
aliaje și combustibil metalurgic, la 
sporirea volumului producției și îm
bunătățirea calității produselor si
derurgice, Ia îmbunătățirea structu
rii sortimentului de laminate feroa
se și de țevi, la folosirea mai efi
cientă a metalelor feroase în econo
mia națională. Comisia a adoptat 
unele recomandări de standardizare 
și a examinat, de asemenea, o serie 
de alte probleme ale colaborării eco
nomice și tehnico-științifice între 
țările membre ale C.A.E.R. în do
meniul siderurgiei.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească și în 
spiritul deplinei înțelegeri reciproce.
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• MAI TARE CA... O- 
ȚELUL institutul pentru 
cercetarea oțelurilor din Tokio 
a fost elaborat un nou sorti
ment de oțel cu structură ac 
morfă, mult mai dur decît cele 
cunoscute pînă acum și cu ca
lități anticorozive excepționale, 
chiar în condițiile acțiunii înde
lungate a acizilor. Acest aliaj 
din fier, fosfor, carbon și crom 
se obține în condițiile răcirii 
foarte rapide în creuzete rota
tive a amestecului respectiv, în 
prealabil încălzit la peste 1 200 
grade. Noul sortiment de oțel 
este destinat utilizării în insta
lațiile industriei chimice, cen
tralelor atomoelectrice și pen
tru aparatura de cercetări ocea
nice.

• REPLICĂ LA O FA
BULĂ La Sadik Osorov (Si
beria de vest), un lup excelea
ză în... păzitul oilor, ca ajutor 
de nădejde al ciobanilor. Ca o 
replică la cunoscuta fabulă, el 
ocrotește de mai multă vreme 
oile de toate primejdiile, care nu 
sint neglijabile pe aceste me
leaguri. Găsit încă de cind era pui 
părăsit în pădure, el a fost „a- 
doptat" de una din cățelele cio
bănești, hrănit de ea și „edu
cat" apoi de ciobani ca păzitor 
al turmelor.

• TOREADORII AU 
FOST ÎNVINȘI. Corida 
desfășurată duminică în arena 
Las Ventas din Madrid a avut 
un sfirșit dramatic, atît cei doi 
toreadori principali — Ruiz 
Miguel și Antonio Galan — cit 
și înlocuitorul lor — Julian 
Mata — fiind răniți, cel de-al 
treilea grav. Corida a trebuit să 
fie întreruptă la cel de-al șase
lea animal adus în arenă, nici 
unul dintre toreadori nefiind în 
stare să-i dea lovitura de gra
ție. Conform tradiției, taurul va 
fi înapoiat viu crescătorilor săi.

• O UNEALTĂ DIN 
EPOCA DE PIATRĂ, de 
300 000 de ani, a fost descoperi
tă în apropiere de localitatea 
Giessen (R. F. Germania). Spe
cialiștii consideră că această 
unealtă constituie una dintre 
cele mai vechi dovezi ale exis
tenței omului în zona occiden
tală a Europei.

— Departamentul export-import


